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O Veterinário sabe:

Diagnosticar corretamente é o 1º 
passo de uma terapia de sucesso 

na vida do animal.

E falando de doenças infectocontagiosas, e principalmente que 

estão distribuídas na população canina brasileira como um todo, a 

importância do diagnóstico existe também para impedir a dissemi-

nação para animais não infectados, mas muito suscetíveis, ou seja, 

animais não vacinados ou com esquema incompleto. Duas doenças 

muito conhecidas pelos clínicos de pequenos animais, com sinais 

pouco característicos e um diagnóstico, muitas vezes, presuntivo.  

Para maiores taxas de sucesso terapêutico e medicina preventiva, 

basear-se em exames complementares altamente sensíveis e espe-

cíficos nos parece ser de longe, a escolha mais acertada. 

DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS

Sabendo da importância destas enfermidades e de todos os 

riscos envolvidos, o diagnóstico de cinomose e parvovirose é o 

ponto chave no atendimento veterinário. Os métodos disponíveis 

são vários, cada qual com sua vantagem e limitação, e apesar de 

algumas técnicas serem bastante confiáveis, há uma série de des-

vantagens que devem ser levadas em consideração no momento 

decisivo (Imagem 1). 

OS ESTUDOS GARANTEM

Na literatura é possível encontrar autores abordando os diagnós-

ticos de Cinomose e Parvovirose e em qualquer destas doenças, 

pudemos verificar que as dificuldades encontradas são enormes. 

Contudo, os maiores obstáculos podem ser trespassados com o 

uso do kit rápido, o SensPERT da Vencofarma. Recentemente, 

realizou-se um estudo na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), cujo artigo publicado no último Congresso de Virologia 

(2014), comparou as técnicas de PCR, Hemaglutinação e Kit 

SensPERT para detecção de parvovirose de animais infectados.

O resultado é claro e confirma: 

O teste imunocromatográfico 
é um excelente diagnóstico, 

levando em consideração o baixo 
custo e a praticidade na rotina 
da clínica médica, auxiliando 

o Veterinário em situações em 
que precisa tomar decisões 
e medidas imediatas com 

segurança, uma vez que ele tem 
uma sensibilidade maior que a 

hemaglutinação (HA). 
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KIT DIAGNÓSTICO

Observando a imagem 1 é fácil entender porque o diagnóstico 

é tão complicado, sendo muitas vezes apenas presuntivo. Para 

minimizar o problema, a Vencofarma coloca no mercado kit’s de 

diagnóstico rápido, que são baseados na imunocromatografia, 

uma fita de nitrocelulose com anticorpos ou antígenos marca-

dos com ouro coloidal. Quando o resultado é positivo, forma-se 

uma ligação antígeno-anticorpo promovendo o aparecimento 

da linha púrpura no display em um curto período de tempo (5 a 

10 minutos). Esta facilidade aliada a grandes taxas de sucesso 

Imagem 1: Comparativo das técnicas diagnósticas  de Cinomose e Parvovirose

Imagem 2

(Imagem 2) e excelente custo-benefício são fatores que tem feito 

do kit diagnóstico, uma das melhores opções que o Veterinário 

pode lançar mão. A única ressalva é que assim como ocorre com 

todos os testes que detectam antígenos, se a quantidade de vírus 

na amostra for muito pequena ou se o animal não estiver em 

período de eliminação viral, os testes podem não detectar.

CONCLUSÃO

O Veterinário precisa estar atento ao diagnóstico dentro de sua 

clínica. Independentemente da técnica escolhida, sabemos que 
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Imagem 3: Kits SensPERT Vencofarma

são técnicas que requerem um laboratório para análise ou algum 

equipamento. Um diagnóstico rápido e preciso é importante na 

recuperação do animal, na instituição da terapia e no manejo 

correto, evitando que outros animais se infectem dentro ou fora 

da clínica. O diagnóstico com algumas técnicas pode ser muito 

laborioso, tornando nula sua praticidade e com muitos desafios. 

Para ajustar-se às necessidades e oferecer uma solução que 

contorne todas as dificuldades já citadas anteriormente, o kit é a 

melhor solução (imagem 3).
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