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LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS  
  

INSTRUÇÕES DE COLETA DE MATERIAL PARA SARNA  

  

Raspado de pele para a detecção de sarnas (Sarcoptes sp., Psoroptes sp., Notoedres sp., Chorioptes sp., Otodectes sp., Demodex 

sp. e Knemidocoptes sp.) em animais de grande e pequeno porte.  

AMOSTRAS  

  

CUIDADOS PÓS-COLETA  

- Colocar o raspado de pele em um frasco com tampa ou entre duas lâminas, fechando as bordas com papel filme de plástico, e 

enviar ao laboratório a temperatura ambiente; 

- Colocar o swab do conduto auditivo externo dentro de um frasco com tampa ou entre duas lâminas, fechando as bordas com 

papel filme de plástico, e enviar ao laboratório a temperatura ambiente; 

- Colocar o raspado de pele das regiões do bico, do ceroma, ao redor dos olhos, da cloaca ou o raspado de escamas dos pés, 

dentro de um frasco com tampa ou entre duas lâminas, fechando as bordas com papel filme de plástico, e enviar ao laboratório 

a temperatura ambiente; 

 

 ENVIO DAS AMOSTRAS  

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;  

- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados; 

- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames (clique aqui para obtê-lo) e colocar  dentro de outro saco 

plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados; 

- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor ou de papelão;  

- Colar na tampa da caixa o seguinte endereço: clique aqui para versão de impressão  

 

  

  

    

 

 

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO DESCARTADAS!  

 

Para detectar Espécime Forma de coleta 

Sarcoptes sp., Psoroptes sp., Notoedres 
sp., Chorioptes sp., Demodex sp. 

Raspado de pele 
Raspado de pele profundo nas bordas da 

área afetada  

Otodectes sp. Swab de cerume 
Retirada da amostra de cerume com 
auxílio de swab do conduto auditivo 

externo 

Knemidocoptes sp. 

Raspado de pele das regiões do bico, 
do ceroma, ao redor dos olhos, da 

cloaca ou o raspado de escamas dos 
pés. 

Raspado cutâneo da área infestada ou 
remoção cuidadosa das escamas 
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