
Qual é o objetivo diagnóstico de VetCheck Parvo-Corona? 
Detecção simultânea de antígeno do parvovírus (CPV) e coronavírus canino (CCV) nas fezes.

VetCheck Parvo-corona

O coronavírus canino provou ser um patógeno muito mais frequente do que se pensava anteriormente. Muitas 
condições clínicas compatíveis com a parvovirose foram realmente causadas pelo coronavírus canino.
Ser capaz de fazer um diagnóstico conjunto de Parvovírus e Coronavírus facilita muito o prognóstico e a tomada de 
decisão clínica. Além disso, co-infecções por ambos os vírus estão se tornando mais frequentes.

Qual é o objetivo do diagnóstico de coronavírus canino?

O swab que é fornecido deve ser introduzido no ânus, tentando coletar os restos de fezes que sempre estão presas 
às paredes. Uma pequena quantidade é suficiente para fazer a determinação.

O dono do cão descreve uma gastroenterite hemorrágica compatível com parvovirose ou coronavirose, 
mas não coletou fezes. Como posso proceder? 

O VetCheck Parvo-Corona tem uma alta sensibilidade e pode detectar níveis muito pequenos de antígeno, portan-
to, não é aconselhável usar uma grande quantidade de fezes. Pelo contrário, se usarmos um volume excessivo de 
amostra ou ele tiver partículas muito espessas, poderá ocorrer interferência no processo de migração de amostras. 
Se você usou um volume excessivo de amostra, misture bem, aguarde um minuto até que as partículas mais espes-
sas 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 ou menos fezes?

As amostras devem ser analisadas dentro de algumas horas após a coleta. Podem ser refrigerados ou congelados, 
mas o diagnóstico de parvovirose e coronavirose perde todo o interesse se não for feito imediatamente, pois seu 
valor é não apenas para diagnóstico, mas também para prognóstico e tomada de decisão no tratamento a ser se-
guido: necessidade de hospitalização, fluidoterapia,  etc.

O que devo fazer se não puder usar as fezes no momento? 

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 a 10 minutos, conforme recomendado? 

O VetCheck detecta a excreção viral muito cedo, bem antes do início da gastroenterite hemorrágica. Se você tiver 
um resultado positivo em um cão que teve contato com outros pacientes ou que começa com uma sintomatologia 
inespecífica, é muito possível que em poucas horas comece com um quadro de gastroenterite hemorrágica.

Como devo interpretar um resultado positivo para Parvovírus sem sintomas? 
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Não. O teste detecta a presença de antígeno nas fezes e, no caso de ocorrer excreção de antígeno viral após a va-
cinação, ele não é liberado em quantidade suficiente para ser detectado pelo teste.

Como devo interpretar um resultado negativo do parvovírus com sintomas claros de parvovirose?

Não. O teste detecta a presença de antígeno nas fezes e, no caso de ocorrer excreção de antígeno viral após a va-
cinação, ele não é liberado em quantidade suficiente para ser detectado pelo teste.

Um animal recém-vacinado pode dar positivo para Parvovírus?


