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PROCEDIMENTOS DE COLETA PARA OROFARINGE
Identificar cada amostra e o formulário de requisição do exame com os
dados do animal, de forma clara e legível.

COLETA DE SWAB - OROFARINGE
* Não enviar swabs de madeira ou com alginato de cálcio.
1. Utilizar um swab estéril com haste de plástico e compatível com o tamanho do animal.
2. Introduzir suavemente o swab na área posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua.
3. Realizar movimentos rotatórios a fim de envolver totalmente o swab as células da mucosa.
4. Ao final da coleta cada o swab deve ser acondicionado em sua embalagem original.
5. Manter sob refrigeração até o envio.

COLETA DE SECREÇÃO - OROFARINGE
1. Utilizar um coletor plástico descartável.
2. Aspirar utilizando uma bomba aspiradora portátil;
3. Inserir a sonda na narina até atingir a região da nasofaringe;
4. Aplicar o vácuo aspirando a secreção para o interior do coletor;
5. Este procedimento deve ser realizado em ambas as narinas, mantendo movimentação da sonda
para evitar que haja pressão diretamente sobre a mucosa, provocando sangramento.
6. Manter sob refrigeração até o envio.

PROCEDIMENTO DE ENVIO
1. Colocar a amostra dentro de um saco plástico completamente vedado de forma que não deixe
entrar ou escapar o ar;
2. Acomodar em caixa isotérmica (isopor) resistente e em boas condições;
3. Utilizar gelo seco ou reciclável em quantidade compatível com o tempo de transporte até o
laboratório;
4. Não deixar o gelo em contato direto com a amostra;
5. Preencher os espaços vazios com materiais macios (folhas de papel, jornal ou isopor);
6. Colocar o formulário do exame e o comprovante de pagamento devidamente preenchidos, em
um saco plástico transparente e fixar na parte externa da tampa da caixa isotérmica;
7. Fechar a caixa com fita adesiva e identificá-la com nome, endereço e telefone do remetente e
do destinatário;
8. A amostra deve ser enviada preferencialmente, por transportadora ou correios (Sedex).

