
 
ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE AMOSTRAS PARA VIGILÂNCIA DE AAT 
EM ABATEDOUROS AOS LABORATÓRIOS DA CIDASC. 
 
- Quanto as amostras: 
1) Enviar somente as amostras de soro não hemolisadas; 
2) Identificar de forma legível e indelével as amostras; 
3) Identificar o frasco da amostra com o número sequencial da requisição, e não 
pelo número do brinco ou código da propriedade. Por exemplo: 1, 2, 3, 4 ... e 
assim sucessivamente até o número total de amostras existentes; 
4) Respeitar a capacidade máxima do tubo de acondicionamento, pois ao 
congelar o conteúdo expande e abre a tampa do tubo. (Exemplo: tubo eppendorf 
de 2 ml acondicionar em torno de 1,5 ml de amostra, sempre deixando espaço 
para o aumento de volume após congelamento). 
 
- Quanto à embalagem: 
1)  Utilizar sempre gelo em gel em quantidade suficiente para manter a amostra 
em temperatura inferior a 8°C até o destino. 
2)  Acondicionar as amostras em sacos plásticos ou plástico filme e não deixá-
las "soltas" no isopor para evitar perdas e/ou extravasamento. Pode-se colocar 
também em uma embalagem secundária vedada (exemplo: um pote plástico 
com tampa rosqueável) e organizá-las preferencialmente em posição vertical 
para evitar vazamentos. 
3)  Fixar a requisição no lado externo da caixa de isopor dentro de um saco 
plástico. 
 
 
- Quanto ao envio: 
1) Enviar sempre no início da semana, segundas ou terças-feiras, e verificar a 
existência de feriados que podem prolongar o prazo de entrega no destino. 
2) Caso as amostras sejam encaminhadas por caminhão frigorífico, ainda assim, 
é necessário entregar as amostras em caixas de isopor com gelo em gel em 
quantidade suficiente para manter a amostra em temperatura inferior a 8°C.  
3) Estar atento ao horário de funcionamento de cada unidade laboratorial: 
Chapecó – 8h às 12h e das 13;30 às 17:30h. 
Joinville - 8h às 12h e das 13h às 17h. 
 
 
- Quanto à requisição: 
1) Preencher todos os campos da requisição e da nomeação ao portador, os 
dados de e-mail, telefone e nome do veterinário requisitante são obrigatórios. 
2) Assinar e carimbar as requisições. 
3) Campos não utilizados devem ser obrigatoriamente inutilizados com traços. 
4) Encaminhar a requisição digitalizada em arquivo PDF editável,  disponível no 
site da CIDASC. 
5) Quanto ao número do brinco na requisição, preencher apenas com o número 

de manejo, ou o número de manejo + digito verificador (sete últimos dígitos). 


