
Qual é o objetivo diagnóstico da VetCheck Giardia? 
Detecção do antígeno Giardia lamblia em fezes de cães e gatos.

VetCheck Giardia

Não. Os veterinários estão acostumados a fazer o diagnóstico de Giardia por microscopia, que é um método confi-
ável, mas muito desconfortável para o dono do animal e o próprio veterinário, pois é necessário coletar fezes por 
3-5 dias para evitar o problema de excreção intermitente de Giardia nas fezes.

Devo coletar fezes por vários dias para fazer o diagnóstico de Giardia com VetCheck Giardia?

Em filhotes de cães e gatos até 5 meses de idade, especialmente naqueles com diarréia intermitente que não res-
pondem ao antiparasitário clássico.
Também em cães e gatos adultos com sintomas de diarréia, recomenda-se incluir a detecção de Giardia no diag-
nóstico diferencial.
A giardíase é um problema de saúde pública devido à possibilidade de transmiti-la ao homem. No entanto, 
embora a prevalência em filhotes possa atingir até 50%, não há consciência da necessidade de diagnóstico e trata-
mento adequados, com maior atenção à prevenção de outras doenças infecciosas ou parasitárias de filhotes que 
não envolvam risco para pessoas e animais ao redor do animal.

Quando é recomendado o uso de VetCheck Giardia?

Um resultado positivo indica a presença de Giardia nas fezes. Se não houver sintomatologia, o animal deve ser con-
siderado um portador assintomático que pode atuar como fonte de infecção.

Como devo interpretar um resultado positivo para Giardia sem sintomas?

Não, como em qualquer outro procedimento de diagnóstico, aguarde até atingir a temperatura ambiente. Se você 
deseja acelerar esse processo, segure o tubo nas mãos. Muitos veterinários não levam em consideração essa cir-
cunstância e a temperatura inadequada é uma das causas mais frequentes de resultados falsos.

Posso usar sangue, soro ou plasma imediatamente após removê-lo da geladeira?

O VetCheck Giardia tem uma alta sensibilidade e pode detectar níveis muito baixos de antígeno, portanto é sufi-
ciente usar uma pequena quantidade de fezes. Ao contrário, se usarmos um volume excessivo de amostra ou ele 
tiver partículas muito espessas, poderá ocorrer interferência no processo de migração da amostra através da mem-
brana de teste. Se você usou um volume excessivo de amostra, misture bem, aguarde um minuto até que as partí-
culas mais espessas se depositem e retire a amostra do sobrenadante.
O volume da amostra apropriado é descrito no folheto do kit.

A confiabilidade do teste é maior se eu usar mais fezes?

Entre 5 e 10 minutos você pode ler com total confiabilidade. Após 20 minutos pode ocorrer degradação e desfo-
que das cores da banda. Isso não ocorre em todos os testes, mas a recomendação é que o teste sempre seja repe-
tido se a leitura não puder ser realizada dentro do tempo indicado, pois isso pode levar a uma má interpretação.

O que acontece se eu esquecer de ler o resultado entre 5 e 10 minutos, conforme recomendado? 
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