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TUBERCULOSE BOVINA ELISA 

Certificado de Autorização 003/19 

 

ORIENTAÇÕES 

a) Somente poderão solicitar o exame Médicos Veterinários habilitados no PNCEBT (MAPA); 

b) Portaria 34/2017 - "Diagnóstico Exclusivo ao Rebanho Catarinense" 

Requisições 

Para o exame de ELISA TUBERCULOSE BOVINA, deverá ser preenchida a ficha de requisição específica para este ensaio, carimbado e assinado pelo Médico 

Veterinário requisitante, devendo ser o formulário específico do Laboratório Veterinário São Francisco. 

 O campo “código da propriedade” é obrigatório ser informado. 

Envio das Amostras 

Deve ser enviado no mínimo 1 mL de soro sanguíneo (congelado ou sob refrigeração em temperatura inferior a 8ºC) ou 8mL de sangue de total (sem 

anticoagulante). 

- Todas as amostras devem estar devidamente identificadas. 

- Não é necessário envio de ordem de serviço ou termo de nomeação ao portador. 

- Soros hemolisados serão rejeitados, pois interfere na a sensibilidade do ensaio. 

CONSIDERAÇÕES 

 Prazo de realização e envio dos resultados: o prazo para realização e liberação do exame é de 3-7 dias. 

 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. 

 Pagamento: o pagamento poderá ser feito por depósito ou envio junto com a amostra. Informe-se sobre as condições de pagamento com o Laboratório. 
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RESULTADOS 

Resultados negativos serão encaminhados somente ao Médico Veterinário Requisitante. 

Os resultados Positivos ou Reagentes deverão ser imediatamente comunicados a CIDASC para o e-mail laudospncebt@cidasc.sc.gov.br e ao Médico 

Veterinário Requisitante. 

VALORES  

Ensaio Prazo Entrega Valores por Amostra 

 
ELISA Tuberculose Bovina 

 
3 a 7 dias úteis 

 
Até 20 amostras: R$ 35,00 
Acima de 20: Desconto de 5% 

 

Agradecemos a colaboração e confiança de todos! 

Em caso de duvida entre em contato com os nossos atendentes pelo telefone: 

(49)3521-0414 ou Whats (49) 988468022 

 


