
ANÁLISES OFERECIDAS - BIOLOGIA MOLECULAR

Detecção

CÓD MODALIDADE
Até 5 amostras, em

pool - R$

6 a 30 amostras,

em pool - R$

Adicional/Amostra

acima de 30

amostras - R$

aev Vírus da Encefalomielite Aviária

246,00 492,00

492,00

+ 16,00

/ amostra

alvj Leucose Mielóide (Subgrupo J)

apg Coryza infeccioso

bint Brachyspira intermedia

bpil Brachyspira pilosicoli

cav Anemia Infecciosa

castv Astrovírus Aviário

cper Clostridium perfringens

eds
Vírus da Síndrome de queda de postura

(EDS-76)

fadv Adenovírus Aviário

ibvbr Cepa BR de IBV

ibvGI23 Linhagem GI-23 de IBV

ibvmass Cepa Massachusetts de IBV

ibvq Vírus da bronquite infecciosa

iltv Laringotraqueíte

lsv
Leucose/sarcoma - subgrupos exógenos A,

B, C, D, J

mba Mycobacterium avium

mbt
Complexo Mycobacterium tuberculosis

(M. tuberculosis e M. bovis)

mdv Marek (sorotipo 1)

md3 Marek (sorotipo 3)

mg Mycoplasma gallisepticum

mio Mycoplasma iowae

mm Mycoplasma meleagridis

ms Mycoplasma synoviae

pm Pasteurella multocida

reo Reovírus aviário

rev Reticuloendoteliose

revv
Virion (RNA) do Vírus da

Reticuloendoteliose Aviária

salspp Salmonella spp.

se Salmonella Enteritidis

sgp Salmonella Gallinarum

sh Salmonella Heidelberg



Quantificação

CÓD MODALIDADE
1 amostra - análise

individual - R$

Amostras adicionais -

acréscimo/amostra - R$

cperq Clostridium perfringens

465,00 93,00

ibdvq Vírus da Doença de Gumboro

ibvqt Vírus da bronquite infecciosa aviária

md3q
Vírus da Doença de Marek Sorotipo 3 -

Cepa HVT FC-126

mdvq Vírus da Doença de Marek - Sorotipo 1

Tipificação

CÓD MODALIDADE
Até 5 amostras, em

pool - R$

6 a 30 amostras, em pool -

R$

ampv
Metapneumovírus aviário AMPV-A e

AMPV-B

465,00 627,00

ibdv Vírus da Doença de Gumboro

ibvtip

Bronquite infecciosa aviária com

identificação das Cepas Mass e BR e da

Linhagem GI-23

mdv1tip
Diferenciação de cepa vacinal (Rispens) e

de campo de MDV1

mgtip
M. gallisepticum - Cepas F, TS-11, 6/85,

MG-70 e campo

saltip
Salmonella spp. com tipificação de Gal,

Pul, Ent e Typ

set
Enteritidis e Typhimurium - detecção e

diferenciação

sg9r
Gallinarum 9R/Gallinarum não vacinal de

Salmonella

CÓD MODALIDADE Amostra Individual - R$

apec Fatores de Patogenicidade de E. Coli
465,00

gse S. Enteritidis e Cepa Vacinal Gallivac Se

seth
Enteritidis, Typhimurium e Heidelberg

- detecção e diferenciação
560,00

* Valores em Reais (R$), para análises compreendendo espécimes clínicos de aves de um mesmo
lote de produção, dando origem a um laudo de resultado.



● Detecção pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e suas variações:

RT-PCR - PCR antecedida de Transcrição Reversa

qPCR e RTqPCR - PCR em Tempo Real e qPCR antecedida da Transcrição Reversa

Nested PCR - PCR aninhada (dupla amplificação por PCR)

● Tipificação por amplificação específica por PCR (e suas variações) ou associada à RFLP (Análise

do Padrão Polimórfico dos Fragmentos Digeridos com enzimas de restrição.)

● Para informações sobre sequenciamento: modalidades validadas, preços e prazo consulte no

link https://www.simbios.com.br/precos-179.

● O prazo de entrega do resultado, salvo necessidade de repetição do teste, é de 7 dias úteis

após a entrada da amostra em nosso laboratório, ou da autorização prévia da análise pelo

cliente quando se aplica.

● Casos de urgência são atendidos entre 2-3 dias úteis, conforme a complexidade do teste e o nº

de amostras encaminhadas (variações neste prazo serão tratadas por telefone), mediante taxa

de 100%.

● CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto bancário com vencimento 30 dias após a emissão da nota

fiscal.

Preços em vigência a partir de jan/2023

Cachoeirinha, 12 de dezembro de 2022.

Caso necessite, solicite a tabela de preços do ano anterior pelo atendimento@simbios.com.br

https://www.simbios.com.br/precos-179
mailto:atendimento@simbios.com.br

