
 

ANÁLISES OFERECIDAS - BIOLOGIA MOLECULAR 

 

MODALIDADE
Até 5 amostras   

/adicional

R$

                    540,00 

amostra adicional                     108,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

Salmonella spp.- detecção                     180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    540,00 

amostra adicional                     108,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    360,00 

amostra adicional                       72,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

                    180,00 

amostra adicional                       36,00 

pcvq

CÓDIGO
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Brachyspira intermedia

Brachyspira pilosicoli, B. hyodysenteriae, B. intermedia

act

Brachyspira hyodysenteriae

sal

Actinobacillus pleuropneumoniae 

bratip

Brachyspira pilosicoli

bin

actip

Haemophilus parasuis

Lawsonia intracellularis

mav

Mycoplasma hyopneumoniae

salisr

Actinobacillus pleuropneumoniae com tipagem 

li

                          490,00 
preço Individual/

amostra

preço Individual/

amostra
                          180,00 
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Salmonella enterica - definição de sorotipos por SEQUENCIAMENTO  - 

ISR

Quantificação Circovirus Suíno tipo 2 - PCV2

Complexo Mycobacterium intracellulare

pastip

Pasteurella multocida

Pasteurella multocida com tipagem cepa toxigênica/ñ toxigênica

Complexo Mycobacterium avium

Complexo Mycobacterium tuberculosis

 
 
*  Valores em Reais (R$), para análises compreendendo espécimes clínicos de animais de 

mesmo lote de produção, dando origem a um laudo de resultado.  

 
  



 

OBSERVAÇÕES 
 

 Detecção pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e suas variações: RT-PCR - PCR antecedida 

de Transcrição Reversa, qPCR - PCR em Tempo Real, Nested PCR - PCR aninhada (dupla 

amplificação por PCR) e  

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

Padrão Polimórfico dos Fragmentos Digeridos com enzimas de restrição). 

 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. 

Exceção - salisr - consulte! 

 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%.  

 

Preços em vigência a partir de jan/2021. 

 

Cachoeirinha, dezembro de 2020. 

 

 

 

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