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ORIENTAÇÃO SOBRE SOLICITAÇÕES PARA DIAGNÓSTICO DE  

AIE -  MORMO e  BRUCELOSE BOVINA 

 

1. AIE/MORMO  

 

a) Amostra 
A amostra a ser enviada, tanto para diagnóstico de AIE quanto de Mormo, é o SORO 

SANGUÍNEO (tubo de tampa vermelha). 

É imprescindível que a amostra atenda aos requisitos abaixo: 

 Volume mínimo por análise: 2ml 

 Soro livre de HEMÓLISE 

 Soro livre de LIPEMIA 

 Soro livre de CONTAMINAÇÃO 

 Conservada em temperatura de 2 a 8°C por 8 dias ou Soro congelado -10°C. 

 Identificação unívoca e legível 

 Acompanhada da respectiva Requisição 

 

b) Requisição 
A Legislação em vigor determina que é de responsabilidade do Médico Veterinário 

Requisitante a emissão das Requisições para Diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina e 

Mormo. Assim sendo, o Laboratório não disponibilizará os Blocos de Requisição 

impressos. 

Estamos disponibilizando, aos nossos clientes, um sistema online no site. O veterinário 

poderá preenchê-los digitalmente para posterior impressão.  

 

Lembrando que a requisição deve ser entregue em DUAS VIAS e a Legislação PROÍBE o 

uso de Carbono no preenchimento. 

Seguem alguns esclarecimentos importantes: 

 

 Somente serão aceitas requisições TOTALMENTE preenchidas, sem RASURA, com letra 

LEGÍVEL. 
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 MORMO Elisa Trânsito Nacional 

 Exame de AIE é possível realizar em duas técnicas: por ELISA (12 horas) ou IDGA (48 

horas), favor consultar valores. 

 Somente poderão solicitar exame de Mormo Médicos Veterinários habilitados pelo 

MAPA. (Portaria nº35, de 17 de abril de 2018) 

 Obrigatório o envio do R15 Ordem de Serviço, para os exames. 

 O Campo “Nº sequencial do exame” é de controle do solicitante. Trata-se da sequência 

em que as Requisições são emitidas e tem a finalidade de garantir a rastreabilidade na 

origem do documento e, portanto, deve ser unívoca. Este sistema online gera esta 

numeração automática para cada Médico Veterinário. 

 Os campos referentes a endereço exigem o preenchimento do endereço completo, 

incluindo o CEP. 

 No Campo CPF é obrigatório o preenchimento. 

 Os campos referentes a telefone exigem o DDD, além do número do telefone. 

 O campo Local da coleta deve ser o mesmo que está no campo Município/UF da 

Propriedade onde se encontra o animal. 

 A resenha gráfica e descritiva deve estar preenchida e sem rasura. 

 Somente serão aceitas requisições assinadas e carimbadas. 

 Na requisição de Mormo Elisa, o campo Propriedade se refere ao local onde o animal 

é cadastrado e o campo “Propriedade onde se encontra” refere-se à localização do 

animal do momento da coleta. 

Vale frisar que “A responsabilidade legal pela veracidade e fidelidade das informações 

prestadas na requisição é do médico veterinário requisitante”  
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c) Como fazer sua requisição 
 

1- Acesse: www.labsaofrancisco.bio.br 

2- Clique em ÁREA DO CLIENTE  

3- AIE-MORMO 

4- Você será direcionado para o portal de cadastro (abaixo). 

 

 

 

 

 

5- Após entrar com seu e-mail e senha conforme cadastrado, siga os passos: 

6- Cadastrar CRMV 
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7- Cadastrar Propriedade 

8- Cadastrar Proprietário (CPF Obrigatório) 

9- Cadastrar Animal 

10- Após realizar estes cadastros, futuramente para outros exames do mesmo 

animal não precisa mais cadastrar. APENAS REALIZAR NOVA REQUISIÇÃO. 

 

 

11- Realizar o cadastro da Requisição do exame Escolhido. Para ambos há 

possibilidade de replicar conforme modelo abaixo: 

 

 
 

12- Acesso de todas as requisições cadastradas: 
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2. RESULTADOS 
O resultado é emitido em documento denominado Relatório de Ensaio, o qual 

acompanhará a primeira via da Requisição. 

 

Sempre que for solicitado ensaio para Diagnóstico de AIE e Mormo de um mesmo 

animal, em uma mesma data e quando todas as informações em ambas requisições 

forem idênticas, será emitido um único Relatório de Ensaio. 

 

Por determinação oficial, sempre que houver pelo menos um resultado diferente de 

negativo (Positivo, Suspeito ou Anticomplementar) em um lote de animais negativos, o 

laboratório deverá encaminhar todos os resultados da propriedade (inclusive os 

negativos) imediatamente ao Órgãos Executores de Sanidade Agropecuária (OESA) do 

estado onde o animal de encontra. E, em caso de Diagnóstico de Mormo, as amostras 

com resultado diferente de negativo deverão ser encaminhadas pelo laboratório ao 

Lanagro, em até 3 (três) dias úteis. A notificação de tais resultados ao cliente é de 

competência da OESA. 

 

* Para a técnica de Fixação de Complemento é usada apenas para Trânsito Internacional. 

 

 

3. EXAMES DE BRUCELOSE  

 
Instrução Normativa Nº 34, de 08 de Setembro de 2017. 

*Somente poderão solicitar o exame para diagnóstico da brucelose bovina Médicos 

Veterinários habilitados no PNCEBT (MAPA);  

*O formulário de encaminhamento de amostras deve ser todo preenchido, carimbado 

e assinado pelo Médico Veterinário solicitante. 

*Deve ser enviado no mínimo 2 mL de soro sanguíneo ou 10 mL de sangue de total. 

Todas as amostras devem estar devidamente identificadas. Amostras hemolisadas não 

serão aceitas. 

* Caso o Médico Veterinário habilitado não seja o portador das amostras de soro/sangue 

até o laboratório, o mesmo deverá preencher o “Termo de nomeação de portador” 
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(anexo a requisição). Não serão processadas amostras que não acompanhe o termo de 

nomeação de portador preenchido. 

* Obrigatório o envio do R15 Ordem de Serviço, para os exames. 
 

EXAME DE AAT :  

Os resultados serão liberados a partir de 24 horas após a entrada das amostras no 

laboratório, 

 Período para retificação de dados do animal no exame é de no máximo 15 dias após o 

envio do resultado. Nesse caso o Med. Veterinário requisitante deverá preencher o 

formulário específico. 

EXAME DE 2ME:  

 O resultado é liberado a partir de 48 horas 

 

 Todas as requisições e formulários estão disponíveis no site: 
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