Uso do Laboratório

Requisição de Exames Laboratoriais

Ficha: ___________
Entrada: __/__/____
Saída: __/__/ ____

OBS: Todas as informações fornecidas pelo Médico Veterinário são importantes no estabelecimento de diagnósticos laboratoriais!

SOBRE O ANIMAL
Vacinado : sim [ ] não [ ]

Vermifugado: sim [ ] não [ ]

Uso de medicamentos: sim [ ] não [ ] Quais? __________________________________
Clínica/ Med. Veterinário: _________________________________
Animal: _______________
Espécie: _________________
Raça: __________ Sexo: _____
Idade: ______________
Suspeita Clínica: _______________________________________
Material enviado: ______________________
HISTOPATOLOGIA
 Biopsia fragmento
 Biopsia + margens cirúrgicas
 Histopatológico de necropsia
 Necropsia - macroscopia
 Necropsia + histopatológico
 Necropsia cosmética

MICROBIOLOGIA
 Cultura + antibiograma
 Cultura fúngica
 Coprocultura + antibiograma
 Hemocultura
 Tricograma

CITOLOGIA
 Citologia tecidos sólidos
 Citologia efusões, fluidos corpóreos e
lavado traqueal
 Citologia dermatológica
 Citologia otológica
 Citologia vaginal
 Citologia vaginal seriada
 Citologia de medula óssea
URINÁLISE
 Urinálise completo
 Densidade urinária
 Sedimentoscopia
 Exame físico-químico
 Qualificação de cálculos

HEMATOLOGIA
 Hemograma completo
 Leucograma
 Eritrograma
 Contagem de eritrócitos
 Contagem de leucócitos
 Exame diferencial de leucócitos
 Contagem de plaquetas
 Contagem de reticulócitos
 Hematócrito
 Hemoglobina
 Proteína total plasmática
 Fibrinogênio
 Velocidade de hemosedimentação
 Tempo de coagulação
 Pesquisa de células L.E.
 Pesquisa de corpúsculos de Lents
 Pesquisa de hemoparasitas

PARASITOLOGIA
 Coproparasitologico completo
 Coproparasitologico seriado
 Pesquisa de ovos em lavado traqueal e emeses
 Pesquisa de sangue oculto nas fezes
 Pesquisa de ectoparasitas
 Pesquisa de microfilárias
 Pesquisa de Cryptosporidium e Giárdia
 OPG
 Pesquisa de fungos em raspado de pele
 Identificação de helmintos

BIOQUÍMICA
 Ácido Úrico
 Albumina
 ALT/TGP
 Amilase
 AST/TGO
 Bilirrubina Total e Frações
 CK
 Cálcio
 Colesterol total
 Creatinina
 Ferro
 Fosfatase alcalina
 Fósforo
 GGT
 Glicose
 Globulina
 LDH
 Lipase
 Potássio
 Proteína Total
 Sódio
 Triglicerídes
 Uréia

PERFIS
 Perfil Rotina
 Perfil Hematológico
 Perfil Renal I
 Perfil Renal II
 Perfil HepáticoI
 Perfil Hepático II
 Perfil Triagem
 Perfil Cirurgia
 Perfil Oncológico
 Outros exames: ___________________________

__/__/__ ___________________________
Assinatura do Med. Vet. Requisitante

Ambiente: urbano [ ] peri-urbano [ ] rural [ ]
apenas domiciliado [ ] semidomiciliado [ ] rua [ ]
cimento [ ] terra [ ] água [ ]
Alimentação: ração [ ] caseira [ ] mista [ ]
Co-habitação: sim [ ] não [ ] Quais? _________________________________________
Doenças anteriores: sim [ ] não [ ] Quais? _____________________________________
Cirurgias recentes: sim [ ] não [ ] Quais? ______________________________________
Histórico:

Descrição da(s) lesão(s): cor, forma, consistência, aspecto etc

Localização da(s) lesão(s)

NEOPLASIA (suspeita)
A amostra corresponde a: □ uma parte □ totalidade
Tamanho total: ______________________
Aderência: □ sim □ não
Gânglios afetados: □ sim □ não
Ulceração: □ sim □ não
Tempo de evolução: _____________________________
Velocidade de crescimento: _______________________
DERMATOPATOLOGIA (suspeita)
Prurido: □ sim □ não
Lesões presentes: □ bolha □ pápula □ placa □ mácula □ nódulo □ vesícula
□ pústula □ úlcera □ cisto
□ abcesso □ eritema □ alopecia
□ descamação
□ despigmentação
Outros: __________________________________________________
Telefones: (79) 30860007; 88697190; 99885018 E-mail: animalpatlab@hotmail.com
Rua Senador Rollemberg, 792, São José, Aracaju-SE

