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TRICRÓMICO DE PICRO MALLORY 
 

 
 

 
Tecido conjuntivo 

 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÚMERO DE TESTES 
04-021822 Tricrómico de picro Mallory 100 testes 

 

 
 
 
              

Dispositivo médico – diagnóstico in vitro                                                   Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD em Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230654 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparado para o processamento de amostras cito-histológicas a examinar em microscopia ótica. 
Coloração tricrómica particularmente indicada para secções de tecido conjuntivo. 
 
 

PRINCÍPIO 
 
A eletividade do método na evidenciação dos vários componentes conjuntivos baseia-se no diferente grau de afinidade química 
dos corantes utilizados com as macromoléculas tecidulares. 
Em particular, apresentando o tecido conjuntivo uma acentuada acidofilia, devido à presença de numerosos grupos básicos, é 
previsível uma forte afinidade com corantes ácidos (ácido pícrico e laranja G) e uma afinidade média com corantes anfóteros 
fracamente básicos (fucsina ácida e xilidina ponceau). 
Um papel fundamental é desempenhado pelo ácido fosfomolíbdico, que atua como ponte entre as estruturas tecidulares às 
quais se liga selectivamente (fibrilas do colagénio, membranas celulares, etc.) e o azul de anilina, corante anfótero com um 
carácter eminentemente básico. 
 
 

MÉTODO 
 
1) Hidrate a secção com água destilada. 
2) Deite na secção 5 gotas do reagente A e 5 gotas do reagente B: deixe atuar durante 10 minutos. 
3) Lave em água destilada. 
4) Vire em água de nascente durante 10 minutos. 
5) Deite na secção 10 gotas do reagente C: deixe atuar durante 2 minutos. 
6) Lave em água destilada. 
7) Deite na secção 10 gotas do reagente D: deixe atuar durante 1 minuto. 
8) Lave em água destilada. 
9) Deite na secção 10 gotas do reagente E: deixe atuar durante 15 minutos. 
10) Lave em água destilada. 
11) Deite na secção 10 gotas do reagente F: deixe atuar durante 1 minuto. 
12) Desidrate rapidamente na série ascendente dos alcoóis, parando 1 minuto no último absoluto: xileno e bálsamo. 
 

 
A imagem é para fins ilustrativos 
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Especificações  

Especificações do 
método 

Tempo de execução 40 minutos 

Equipamento complementar Desnecessário 

Resultados 

Núcleos: Castanho escuro 

Fibras de colagénio: Azul escuro 

Substância fundamental de 
cartilagem e osso, muco, grânulos 
basófilos da hipófise e amiloide: 

Azul em várias 
tonalidades 

Nevróglia, cilindreixos e fibrina: Vermelho 

Grânulos acidófilos da hipófise: Laranja 

Mielina e eritrócitos: Rosa pálido – 
amarelo 

Fibras elásticas: Rosa pálido – 
amarelo ou 
incolores 

Reagentes 

A) Hematoxilina férrica segundo Weigert A 18 ml 

B) Hematoxilina férrica segundo Weigert B 18 ml 

C) Ponceau B solução 30 ml 

D) Solução de Fucsina ácida-Ponceau xilidina 30 ml 

E) Solução de ácido fosfomolíbdico 30 ml 

F) Solução de azul de anilina 30 ml 

Conservação 

Armazenamento Conserve o preparado à temperatura ambiente. Mantenha as 
embalagens devidamente fechadas. 

Temperatura de armazenamento: 15-25°C 

Estabilidade 
Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se 
válido e reutilizável até à data de validade indicada, desde 
que seja corretamente conservado. 

Validade 2 anos 

Advertências e 
precauções 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório 
para profissionais de saúde. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações contidas na etiqueta 
(símbolos de perigo, frases de risco e de segurança) e 
consulte sempre a ficha de segurança. Não utilize caso a 
embalagem primária esteja danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as autoridades 
competentes. 

Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e 
autorizadas, segundo a legislação vigente. 

 
REVISÃO Nº MOTIVAÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO 
001 Conformidade com o Regulamento 746 IVDR 16/05/2022 
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