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1) Todas as amostras recebidas no laboratório devem estar devidamente 

identificadas e acompanhadas da requisição do exame solicitado, assinada por 

um médico veterinário e carimbadas na recepção do hospital. 

2) Amostras inadequadas devem ser rejeitadas. Dentre elas: Amostras recebidas 

em formalina, coleta de secreções de com mais de 24 horas, um único swab 

utilizado para vários fins, amostra em recipiente impróprio, não-estéril ou 

obviamente contaminado. 

3) A amostra deve ser registrada no livro interno do laboratório e assim será 

identificada de acordo com seu número de registro. 

4) As amostras devem ser processadas o mais rápido possível após a coleta ou 

acondicionadas de acordo com as descrições abaixo: 

➢ Amostras de secreções obtidas por swab, sem meio de transporte. 

Em temperatura ambiente, se foi obtida no máximo em 1 hora. 

Semear em Agar Infusão Cérebro e Coração (BHI) ou Agar Sangue (AS) 

➢ Amostras de secreções obtidas por swab, com meio de transporte. 

Em temperatura ambiente, se foi obtida no máximo em 24 horas. 

Refrigerada por até 48 horas. 

Semear em Agar BHI ou AS. 

➢ Amostra de secreções obtidas por punção 

Acondicionadas na seringa fechada em temperatura ambiente por até 1 

hora ou refrigerada por até 24 horas. 

Semear em Agar BHI ou AS. 

➢ Fragmentos de tecidos e órgãos e abscessos fechados. 
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Em temperatura ambiente, se foi obtido no máximo em 1 hora. 

Refrigerado por até 24 horas. 

Semear em Agar BHI ou AS.  

➢ Leite para diagnóstico de mastite. 

Refrigerado por até 24 horas. 

Congelado por até 20 dias. 

Semear em Agar BHI ou AS. 

➢ Sangue para hemocultura. 

Em temperatura ambiente se colhido no máximo em 30 minutos. 

Refrigerado por até 6 horas. 

Semear em caldo BHI. 

➢ Urina. 

Em temperatura ambiente se obtida no máximo em 1 hora. 

Refrigerada por até 6 horas. 

Especificar técnica de colheita. 

Semear em Agar BHI ou MacConkey (MC) ou CLED 

➢ Fezes. 

Refrigerada por até 12 horas. 

Em swab, com meio de transporte, no máximo em 24 horas. 

Semear em Agar MC. 

➢ Raspado de pele ou pelos. 

Em frasco de boca larga ou em lâminas, com ou sem refrigeração. 

Colocar algumas gotas de hidróxido de potássio (20%), cobrir com 

lamínula e observar ao microscópio em objetivas de 10 e 40x 

➢ Dermatofilose 

Crostas de pele em recipiente seco, refrigerados e recebidos no mesmo 

dia 

Homogeneizar os fragmentos em salina, confeccionar esfregaços 

espessos e corar por Gram. 

➢ Malassezia 
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Swab de secreção de ouvido – logo após a coleta ou em swab de 

transporte. Lâmina com esfregaço 

Corar as lâminas com azul de bromofenol, cobrir com lamínula e 

observar em objetiva de 40x. 

 

 

5) Após semear as placas, acondicioná-las na estufa bacteriológica 37°C por no 

mínimo 24 horas. Se não houver crescimento manter as placas em incubação 

até 72h. 
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