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PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
Próxima Revisão: 
Fevereiro/2023 

Setor: Laboratório de Patologia Clínica Veterinária Agentes: Técnico/Residente/Alunos 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

• Segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 – 11:00 e das 13:00 – 18h00  

AS AMOSTRAS: 

• Recebemos apenas amostras de animais atendidos por veterinários do HOVET-UFMS; 

• Quando encaminhadas após as 16h40, serão armazenadas e processadas no dia seguinte; 

• Devem ser identificadas com letra legível informando o nome do animal e a ficha clínica; 

• Devem ser acompanhadas de requisição, a qual deve estar completamente preenchida, sendo 
importante atentar-se a informar:  
- Dados clínicos e hipótese diagnóstica. Em casos de exames pré-cirúrgicos, informar qual a cirurgia; 
- Método de coleta de urina; 
- Temperatura do animal e tipo de sangue (venoso/arterial) para hemogasometria; 
- Carimbo ou assinatura contendo o nome do veterinário e seu registro no CRMV; 

• Não serão processadas amostras sem requisição, sem carimbo da recepção, com dados incompletos 
ou ilegíveis, sem identificação, sem assinatura, com presença de coágulo e/ou fibrina ou quando 
forem coletadas ou armazenadas incorretamente (coletadas há mais de 24 horas, em tubos errados, 
ou armazenadas em temperatura inadequada); 

• Em casos de amostras provenientes de pesquisas, procurar o laboratório previamente para consulta 
de disponibilidade e normas diferenciadas. 

OS RESULTADOS 

• Não serão liberados com dados parciais;  

• Serão liberados apenas pelo Simplesvet; 

• Prazo para liberação:  
- Em até 2 horas: hemograma, hemogasometria, urinálise, reticulócitos, coagulograma e dosagens 
bioquímicas quando solicitados em casos de emergência; 
- 2 dias úteis: hemograma, urinálise, reticulócitos, coagulograma e dosagens bioquímicas;      
- 10 dias úteis: citologia, mielograma, análise de líquor e líquidos cavitários. 

OS EXAMES 

• A citopatologia só será realizada quando coletada por médicos veterinários do setor de Patologia 
Clínica, mediante a entrega da requisição devidamente preenchida com informações sobre a 
lesão (local, quantidade e suspeita clínica);  

• O laboratório deve ser avisado previamente à realização de gasometria (20 minutos), avaliação 
de líquido cefalorraquidiano (40 minutos) e colheita para citologia com sedação (20 minutos); 

• A UP/C não será realizada em amostras de urina com sedimento ativo (leucocitúria, bacteriúria, 
hematúria, cristalúria). 

❖ TODOS DO LABORATÓRIO ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

CONTATOS 

• Whatsapp: (67) 99218-4678  

• Email: laudospatclin@gmail.com. Aprovado por Andrei Fabretti em 22/02/2022 

 

mailto:laudospatclin@gmail.com

