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De acordo com a Portaria n° 84 de 19 de outubro de 1992, as amostras a serem encaminhadas 

para o Laboratório para o Diagnóstico de Anemia Infecciosa equina, devem atender os seguintes 

requisitos: 

 

a) Sempre devem estar acompanhadas do “Termo de Nomeação de Portador” e “Autorização 

de contra prova”. Para isso existem dois Termos de Nomeação de Portador: 

 

- TERMO NOMEAÇÃO AO PORTADOR: Quando o Médico Veterinário requisitante  não pode 

entregar as amostras pessoalmente no laboratório e outra pessoa (física ou jurídica) é nomeada 

por ele para portar as amostras até o Laboratório. Este documento é de preenchimento 

obrigatório  e encontra-se disponível no site: www.verta.vet.br  

 

- AUTORIZAÇÃO PARA ALICOTAGEM DO SORO PARA CONTRA PROVA: Quando o Médico 

Veterinário ou seu portador não puder acompanhar a alicotagem para contra-prova  no laboratório 

, esta deve ser assinada e carimbada pelo Médico Veterinário requisitante. Esta autorização se 

encontra no rodapé da resenha vermelha, é obrigatória a assinatura e o carimbo do Médico 

Veterinário requisitante. 

 

PREENCHIMENTO DAS RESENHAS 
 

É OBRIGATÓRIO que as requisições (resenhas) sejam devidamente e corretamente  

preenchidas;  

b) As 3  vias devem estar carimbadas e assinadas.   

c) Somente serão aceitas requisições do laboratório VERTÀ/IPDVET. 

d) O tubo deve ser identificado com o número da requisição correspondente e deve ser 

transportado sob refrigeração. 

e) Deve ser enviado no mínimo 4mL de soro sanguíneo ou sangue equivalente para produção 

desta quantidade de soro. 

f) O material deve chegar em bom estado de conservação, e se reprovado a amostra não será 

processada. 

 

CONSIDERAÇÕES do VERTÀ: 

 Solicitamos gentilmente o cadastro do Médico Veterinário para envio gratuito da requisição 

(resenha).  

 Somente recebemos material de Médicos Veterinários; 

 Não fazemos devolução de amostras; 

 Amostras não identificada  ou soro hemolisado não serão processadas. 

 Amostras que não venham acompanhadas do termo de nomeação ao portador e/ou da 

autorização de alicotagem  não serão processadas. 
 
 

Agradecemos a colaboração e confiança de todos!! 

Equipe VERTÀ 
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