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Tipos de Amostras Processadas àSangue total; Soro; Coágulo sanguíneo; 
Plasma; Distensão (esfregaço)/gota espessa; Fragmento de tecidos; 
Endoparasitas; Ectoparasitas; Fezes; Urina;  e "Swab" (saliva, anal, vaginal...). 
 
 
Agentes Etiológicos àPrions; Vírus; Bactérias; Protozoários; Nematoda; 
Cestoda; Acantocephala; Trematoda; Fungos; e Ectoparasitos. 
 
 
Metodologia/técnica àDiagnostico molecular; Detecção em cultura celular; 
Utilização de modelo animal para diagnóstico; Teste imunológico para 
detecção/quantificação de antígenos, anticorpos ou células; Microscopia 
eletrônica; Microscopia de luz; Tipagem ou perfil bioquímico/fisiológico; 
Xenodiagnóstico; Citologia; Histopatologia; Resistência a antimicrobianos. 
 
 
Armazenamento de amostras àColeção Biológica (26%); Banco de amostras 
de trabalho (55%); Outros (19%). 
 
 
Quadro de pessoal dos Laboratórios da ReLSS 
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Nível	  Básico	  (19	  profiss.	  -‐	  4%)	  

Nível	  Médio	  (91	  profiss.	  -‐	  18%)	  

Nível	  Superior	  (134	  profiss.	  -‐	  27%)	  

Mestres	  (118	  profiss.	  -‐	  24%)	  

Doutores	  (132	  profiss.	  -‐	  27%)	  

As	   informações	   abaixo	   são	   fruto	   de	   um	   formulário	   online	   preenchido	   pelos	   pesquisadores	  
responsáveis	   pelos	   laboratórios	   que	   compõem	   a	  Rede	   de	   Laboratórios	   em	   Saúde	   Silvestre	  
(ReLSS).	  Todas	  as	  informações	  foram	  disponibilizadas	  por	  eles	  e	  sintetizadas	  pela	  Coordenação	  
da	  ReLSS	  em	  tópicos	  e	  gráficos	  para	  melhor	  entendimento	  do	  público.	  	  
Vale	  ressaltar	  que	  essas	   informações	  foram	  colhidas	  até	  o	  dia	  17	  de	   janeiro	  de	  2014.	  Novos	  
laboratórios	  podem	  vir	  a	  fazer	  parte	  da	  ReLSS,	  portanto,	  se	  você	  é	  membro	  de	  um	  laboratório	  
e	  deseja	  que	  este	  faça	  parte	  da	  ReLSS,	  mande-‐nos	  um	  e-‐mail	  labssaudesilvestre@gmail.com.	  
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Sistemas de Gestão 
 

• Biossegurança – Qual o Nível de Biossegurança do laboratório? 
 

 
 
 

• Resíduos – O laboratório possui sistema de gestão de resíduos?  
 

 
 
 
 

• Qualidade - O laboratório possui Sistema de Gestão da Qualidade? 
 

 

 
 

- Se possui gestão da Qualidade. Qual norma segue? 
 

ABNT  ISO IEC 17025 (24%) 8 

ABNT NBR NM ISO 15189 (0%) 0 

BPL – NIT DICLA 035/Inmetro (6%) 2 
 
 

NB-‐1	  (14	  labs	  -‐	  37%)	  
NB-‐2	  (18	  labs	  -‐	  47%)	  
NB-‐3	  (6	  labs	  -‐	  16%)	  
NB-‐3+	  (1	  lab	  -‐	  3%)	  
NB-‐4	  (1	  lab	  -‐	  3%)	  

Sim	  (26	  labs	  -‐	  79%)	  

Não	  (7	  labs	  -‐	  21%)	  

Sim	  
Não	  


