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Uranotest®

Exclusivamente uso veterinario

Kit de coloração

O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml



O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml



O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

O kit de coloração Uranotest® pode ser utilizado com líquidos de 
coloração de qualquer marca. No entanto, os tempos de 
coloração aqui recomendados foram estabelecidos de acordo 
com os líquidos de coloração Uranotest®

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml



O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

Em geral, os líquidos devem ser trocados pelo menos uma vez por 
semana (no caso da água diariamente) ou, ainda antes, no caso de 
várias amostras diferentes terem sido coradas em pouco tempo.
 
Esta recomendação é aplicável ao uso de líquidos de qualquer 
marca comercial, não apenas aos da marca Uranotest®.

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml



O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml



O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

- Fígado: realiza-se quando há hepatomegalia ou alterações de ecogenicidade. Pode ser 
feito por PAF, PAAF ou ambas. A única precaução a ter em conta, é que as plaquetas estejam 
normais. 

- Baço: em patologias difusas ou localizadas (cuidado com os quistos). Nunca se faz PAAF, 
apenas PAF. 

- Pâncreas: se for feito rapidamente e por PAF, não provocará pancreatite. Tem um grande 
valor diagnóstico, essencialmente em lesões com forma nodular.

- Rim: apenas em massas ou renomegalia. Recomenda-se fazer apenas o PAF e sem mover 
muito a agulha. É aconselhável avisar o proprietário de que o animal pode ter uma hematú-
ria temporária durante alguns dias.

- Bexiga: em massas ou espessamento da mucosa. Como a urina é muito irritante, é melhor 
fazer, antes da citologia, lavagens da bexiga com soro. Poderá ser feito por PAAF, mas é 
melhor fazer sondagem traumática, já que está descrita disseminação da patologia através 
do trajeto da punção.

- Próstata: quando há heterogeneidade, massas ou quistos. Poderá ser realizado por PAF ou 
por PAAF. Nos quistos, é aconselhável aspirar todo o líquido.

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml



O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

Para mais informações, consulte os documentos elaborados 
pela equipa técnica do Departamento de Citologia e Patologia 
da Urano Vet, em www.uranovet.com 

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml



O kit de coloração Uranotest® é um dispositivo adaptado às necessidades do veterinário clínico, 
desenvolvido para facilitar as colorações realizadas na própria clínica, tornando-as mais simples.

A realização de citologias é cada vez mais comum na prática clínica. No entanto, uma recolha 
incorreta de amostra ou processamento da mesma pode dificultar o diagnóstico correto.

O kit Uranotest® foi desenvolvido para facilitar o trabalho do Médico Veterinário e minimizar 
grande parte dos erros que normalmente ocorrem na prática diária.

Material do kit

O kit consiste em 4 elementos:

1. Recipientes de coloração com tampa

O conjunto contém 5 recipientes com capacidade de 25 ml, desenvolvidos para colocar os 
líquidos que são normalmente usados nas diferentes colorações.

2. Base de fixação:

Serve como suporte para os recipientes e evita derramamentos acidentais durante a manipu-
lação.

3. Cesto de suporte:

Permite uma fácil manipulação de até 3 lâminas de cada vez.

4. Tapete de trabalho adesivo:

Inclui um tapete de trabalho de 40 cm x 23,5 cm feito com material de vinil fácil de limpar e 
aderente à mesa de trabalho para dar maior firmeza.

Procedimento para a realização de uma boa coloração 

O kit foi desenvolvido para ser utilizado com as colorações do tipo Romanowsky ou Diff-Quik®. 
Estas colorações consistem numa primeira solução com metanol (solução fixadora), uma solução 
de corante vermelho (eosina) e uma solução de corante azul (azul de metileno).

Os tempos de coloração variam muito de acordo com as fontes bibliográficas consultadas e 
dependem do tipo de amostra (espessura, natureza, proteínas ...). Recomendamos que, a menos 
que a amostra seja muito espessa, sejam utilizados os tempos orientativos mostrados abaixo, 
realizando sempre uma avaliação visual de modo a verificar que a amostra adquire a coloração 
desejada:

Antes da utilização

1- Remover o papel protetor do tapete de trabalho e aderi-lo ao locar onde se pretende trabalhar. 
O tapete é fácil de remover, caso queira colocá-lo mais tarde num local diferente.

2- Encaixar os recipientes na base de fixação e colocar o kit já montado no tapete de trabalho.

3- Encher os recipientes com as soluções até metade da sua capacidade (aproximadamente 
12,5 ml)
 Recipiente 1: solução fixadora
 Recipiente 2: água (de preferência destilada)
 Recipiente 3: solução corante 1 (vermelho)
 Recipiente 4: água (de preferência destilada)
 Recipiente 5: solução corante 2 (azul)

4- O set está pronto para ser utilizado.

Procedimento de coloração

5- Deixar a lâmina secar com a amostra ao ar, sem usar qualquer papel ou tecido de modo a 
evitar a introdução de partículas estranhas ou "artefactos".

6- Colocar a lâmina ou as lâminas (até 3) no cesto de suporte.

7- Inserir o cesto no recipiente 1 (solução fixadora) durante 5-10 segundos. Retirar e deixar esco-
rrer.

8- Inserir o cesto no recipiente 2 (solução de coloração vermelha) durante 5-10 segundos. Retirar 
e deixar escorrer.

9- Inserir o cesto no recipiente 3 (água) durante pelo menos 15 segundos, como passo intermé-
dio para lavar a amostra e evitar que as soluções vermelha e azul se misturem. De acordo com 
as preferências do Médico Veterinário, pode-se passar diretamente da solução de coloração 
vermelha para a solução de coloração azul sem passar por água.

10- Inserir o cesto no recipiente 4 (solução de coloração azul) durante 5-10 segundos. Retirar e 
deixar escorrer.

11- Lavar a amostra novamente no recipiente 5 (água) durante 15 segundos

12- Após este último passo, alguns veterinários, preferem fazer outra lavagem adicional com água 
destilada para eliminar completamente os restos do corante.

Quando se utilizam corantes envelhecidos, misturados ou contaminados, os tempos de 
coloração devem ser prolongados. No entanto, a utilização de corantes novos ou com muito 
pouco uso permite obter uma coloração de melhor qualidade.

Principais erros ao realizar as colorações

1- Utilização de líquidos envelhecidos nos quais podem existir precipitados de corante ou sobre 
crescimento bacteriano por evaporação do componente alcoólico dos corantes.

2- Utilização de líquidos já utilizados muitas vezes, com o consequente aparecimento de celulas 
de amostras que não pertencem àquelas que estão a ser coradas.

3- Utilização de recipientes inadequados de grande volume que precisam ser enchidos com 
muito fixador e corante, o que significa que, para evitar perdas económicas, estes não são 
renovados com a devida frequência.

4- Utilização de recipientes opacos que não permitem observar se os corantes que estão a ser 
utilizados são adequados.

5- Colheita ou processamento da amostra inadequados (consultar a secção de conselhos para 
obter uma boa amostra).

Principais vantagens da utilização do kit de coloração Uranotest®

1- Os recipientes têm uma capacidade de 25 ml. Ao encher até metade, com apenas um volume 
de 12-15 ml as amostras podem ser coradas, o que permite uma renovação muito mais frequente 
dos líquidos sem resultar em perdas económicas.

2- Os recipientes têm uma tampa que minimiza os riscos de contaminação e evaporação de 
líquidos.

3- O tapete adesivo permite estabelecer uma área de trabalho confortável e de fácil limpeza que 
protege de manchas o mobiliário da clínica e / ou do laboratório.

4- O set de coloração tem uma base sólida e firme onde se colocam os recipientes, evitando 
derramamentos pelo uso de recipientes inadequados, desenvolvidos para outros fins, que às 
vezes são utilizados para realizar as colorações.

5- Os recipientes transparentes permitem verificar facilmente se os líquidos estão sempre limpos, 
sem artefactos, sedimentos ou precipitados.

6- O cesto de suporte permite uma fácil manipulação, até 3 lâminas de cada vez, sem manchar 
os dedos com os corantes e facilitando a imersão total das lâminas na solução fixadora, nas 
soluções de coloração e na água de lavagem.

7- A solução fixadora e as soluções de coloração 1 e 2 são vendidas individualmente. Deve-se ter 
em conta que a solução fixadora tende a evaporar, além de também ser utilizada para fixar 
amostras para enviar ao laboratório, o que origina um consumo superior aos corantes. Muitas 
empresas obrigam a comprar o kit completo com o fixador e os dois corantes, o que leva a 
perdas desnecessárias.

Conselhos para a obtenção de uma boa amostra

- Materiais a utilizar para realizar uma punção adequada

As agulhas que se utilizam normalmente vão de 20 a 25G, principalmente a de 23G (azul), ainda 
que sejam cada vez mais utilizadas as de 20G (amarelo) ou 21G (verde), com as quais também se 

obtêm amostras muito representativas.

Estas agulhas podem ser colocadas em seringas que variam de 5 a 20 ml (normalmente 10 ml). 
Quando a aspiração é aplicada durante a punção, esta nunca será maior do que três quartos do 
volume da seringa, e não durará mais do que 2 ou 3 segundos, com o objetivo de que o conteú-
do recolhido não penetre dentro da seringa e que não se possa recuperar.

Quanto mais macio for o tecido, menor deve ser a seringa e a agulha. Em amostras frágeis ou de 
fácil esfoliação celular (linfonodos, tumores de células redondas, endócrino...) é aconselhável 
realizar uma punção sem aspiração, a fim de evitar a contaminação sanguínea da amostra e o 
aparecimento de artefactos celulares devido à pressão exercida durante a aspiração com a 
seringa.

- Recolha de amostras em localizações específicas

Massas cutâneas

Em massas de pequena dimensão, deve-se tentar recolher uma amostra do centro da lesão. No 
entanto, em grandes massas, é preferível retirar amostras da periferia pois a parte central está 
normalmente necrosada.

Tanto a técnica de PAF (punção com agulha fina) como a PAAF (punção aspirativa com agulha 
fina) podem ser utilizadas. A agulha, no caso da PAF, só se moverá de frente para trás, nunca se 
deve mudar a direção da agulha dentro da massa para minimizar a contaminação de sangue.

Lesões superficiais e úlceras

Normalmente, apenas se obtêm células inflamatórias (mesmo que sejam secundárias) e pode 
acontecer que não se esfoliem células suficientes mediante aposição, por isso, sempre que 
possível, devemos fazer PAF - PAAF da lesão (por baixo da úlcera), além do esfregaço.

A técnica de aposição é geralmente útil para determinar a presença de infeções bacterianas ou 
fúngicas primárias ou secundárias.

Raspagem

Utiliza-se principalmente em lesões externas, embora às vezes seja utilizada para amostras 
obtidas em cirurgias ou necropsias. A sua principal desvantagem é a mesma da aposição, a 
obtenção de amostras com contaminação ou inflamação superficial. O seu uso mais frequente e 
efetivo é em lesões do complexo granuloma eosinofílico felino e dermatofitoses. Quando se 
raspam superfícies muito secas, deve-se aprofundar o suficiente para obter soro ou sangue, e 
assim promover a coesão das células para depois poder estendê-las na lâmina.

Esfregaço

Indicado principalmente para amostras vaginais e para o canal auditivo externo, bem como para 
trajetos fistulosos. Se a amostra for proveniente de lesões secas, pode-se humedecer o esfre-
gaço com soro fisiológico, mas não se devem utilizar géis lubrificantes. Deve-se rodar o cotonete 
na lâmina, não deslizar. 

Linfonodos

Quando se retira uma amostra deste tecido, nunca se aspira, realiza-se PAF, e no momento de 
espalhar a amostra, não se deve pressionar, pois são células muito frágeis e que se rompem 
com facilidade.

Estruturas intracavitárias

Os conselhos indicados a seguir são para estruturas intracavitárias. Quando se realiza punção 
guiada por ultrassom, deve-se ter cuidado para remover todo o gel antes de realizar a punção.

Líquidos

Alguns líquidos têm a desvantagem de degenerarem muito rapidamente num período inferior a 2 
horas (líquidos cefalorraquidianos, urinas, líquidos com baixo teor proteico, etc.). É sempre 
aconselhável fazer esfregaços (a morfologia celular é melhor preservada) e, sempre que possível, 
colocar o líquido remanescente em EDTA (melhora a sua conservação).

Em líquidos com baixo teor proteico, para manter viáveis as células durante mais tempo, podem 
ser adicionadas algumas gotas de soro autólogo (do próprio animal), uma vez que as proteínas 
estabilizam as membranas celulares.

Quando se trata de líquido sinovial, não é necessário colocar gotas de soro ou processá-lo tão 
rapidamente, pois é um líquido muito rico em proteínas. Os líquidos ascíticos e pleurais também 
têm, normalmente, um teor alto em proteínas.

São especialmente problemáticos os líquidos cefalorraquidianos e as lavagens bronco alveolares 
e traqueobrônquicas. Caso o soro autólogo seja adicionado, devemos especificar a quantidade, 
pois a contagem de células varia.

Tiroide

Pode fazer-se PAF ou PAAF, quando exista aumento de tamanho, quistos ou massas isoladas.

Massas intratorácicas 

As mais frequentes são as massas ao nível do mediastino craniano. Pode-se fazer PAF ou PAAF.

Materiais do kit de coloração Uranotest®

Ref D248 - Kit de coloração Uranotest® 
 · Base de fixação
 · 5 recipientes
 · Cesto de suporte de laminas
 · Tapete de trabalho
 · Folheto com recomendações para uma correta coloração

Urano Vet, S.L     
Avda Santa Eulalia, 2    
08520 Les Franqueses del Vallès   
Barcelona - España    
W www.uranovet.com    
E info@uranovet.com

Ref D249 - Pack de iniciação Uranotest® 
 · 1 kit de coloração Uranotest®:
  · Base de fixação
  · 5 recipientes
  · Cesto de suporte de lamnias
  · Tapete de trabalho
  · Folheto com recomendações para uma correta coloração 
 · 1 frasco de Uranotest® solução fixadora 250 ml
 · 1 frasco de Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml
 · 1 frasco de  Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml

Ref D245 - Uranotest® solução fixadora 250 ml

Ref D246 - Uranotest® solução corante 1 (vermelha) 250 ml

Ref D247 - Uranotest® solução corante 2 (azul) 250 ml
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