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RESUMO 

Realizou-se revisão bibliográfica sobre a 

utilização do teste imunoenzimático, ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) na Vigilância Epidemiológica de 

infecções causadas por arbovírus da Família Flaviviridae, 

genero Flavivirus e da Família Togaviridae, gênero 

Alphavirus. 

Foram consultados trabalhos publicados a partir 

de 1979, ano da introdução do teste em pesquisas de 

arboviroses. 

Observou-se que o teste tem sido empregado na 

pesquisa de anticorpos em humanos, de anticorpos e antígenos 

em reservatórios não humanos e na identificação de antígenos 

e da fonte alimentar de mosquitos vetores. 

Analisou-se o desempenho de ELISA comparando-o a 

técnicas tradicionalmente empregadas para identificação de 

anticorpos e antígenos de arbovírus. O teste apresentou 

100,0% de sensibilidade e especificidade média de 84,5% na 

identificação de anticorpos anti-Alphayirus em humanos. A 

técnica também foi muito sensível para Flaviyirus, com valor 

médio de 95,2% e apresentou especificidade média de 77,6%. 

Na identificação de anticorpos anti-arbovírus em 

resevatórios não humanos, ELISA mostrou sensibilidade de 

100,0% e especificidade de 97,4%. Na pesquisa de antígenos 

vir ais em mosquitos vetores a técnica apresentou 

especificidade média de 93,6% e sensibilidade média de 

76,5%. 

A técnica apresentou alto valor preditivo 

positivo, o que foi observado quando calculou-se a média dos. 

valores apresentados em cada um dos trabalhos em que esse 

parâmetro foi pesquisado e obteve-se um resultado de 89,0%. 

Nos trabalhos em que foi estudada a reprodutibilidade do. 



teste observou-se coeficiente de variação de 3,0 a 14,0% nos 

resultados. 

Observou-se grande diversidade quanto aos 

critérios de positividade adotados, impossibilitando a 

-comparaçao dos resultados. 

Notou-se uma tendência a encurtar o tempo de 

realização do teste e torná-lo factível em condições de 

trabalho de campo. 

Verificou-se que o teste já está incorporado à 
rotina da Vigilância Epidemiológica de algumas arboviroses 

como encefalite Japonesa nos países asiáticos e encefalites 

do Leste, Oeste e de St.Louis, nos Estados Unidos da 

América. 

Os autores estudados foram unânimes em concluir 

que trata-se de teste rápido, apresenta simplicidade dos 

procedimentos técnicos e permite diagnóstico presuntivo de 

infecção aguda com apenas uma amostra de soro, 

características que o capacitam para uso na Vigilância 

Epidemiológica de arboviroses. 



ABSTRACT 

The author makes a review of the use of enzyme

-linked immunosorbent assay, ELISA, in the surveillance of 

infections caused by arbovirus belonging to the 

Flaviviridae family (genus Flavivirus) and to the 

Togaviridae family (genus Alphavirus). 

Publications dating since 1979, when the use of 

ELISA in arbovirus research began, were consulted. 

It was noted that this assay was used for 

antibody identification on not human reservoirs, and for 

antigen and blood meal identification on mosquito vectors. 

ELISA's perfomance was compared to standard tests 

used for laboratorial diagnosis of arboviruses. The test 

presented 100.0% sensitivity and an average specificity of 

84.5% in Alphavirus antibody identification in humans; and 

was also sensitive for Flavivirus with average values of 

95.2% and specificity average values of 77.6%. ELISA 

furthermore showed 100.0% sensitivity and 97.4% specificity 

for antibody identification in not human reservoirs. For 

the antigen identification in mosquito vectors, the assay 

presented an average specificity of 93.6% and an average 

sensitivity of 76.5%. 

The immunoassay presented high predictive values 

(average of 89.0%) and it was reproducible when this 

characteristic was studied with a coefficient variation 

index ranging from 3.0 to 14.0% 

There was a great variety in the positivity 

criteria, making the comparison of results difficult. 

An attempt to process the test in the shortest 

time and in field conditions is noted in many publications. 

The assay is used routinely on surveillance of 



Japanese encephalitis in Asian countries and in eastern and 

western equine encephalitis and St.Louis encephalitis in the 

USA. 

ELISA was considered a rapid assay with sirnple 

procedures when it is cornpared to tradicional tests and 

provides presuntive diagnosis of an acute infection with a 

single serurn sarnple. These characteristics suggest that the 

test is a useful tool for arbovirus surveillance. 
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1. INTRODUÇ!O 

1.1 As arboviroses 

Em termos mundiais não sao raras as ocorrên-

c ias epidêmicas de doenças causadas por vírus 

transmitidos por artrópodes, as chamadas arboviroses. 

Cerca de 100 arbovírus foram responsabiliza

dos por doença humana. Esses arbovírus patogênicos 

apresentam distribuição mundial (67). Na Amazônia 

brasileira, região em que o clima e a cobertura 

vegetal permitem o desenvolvimento de ciclos 

biológicos de arbovírus, foram identificados 29 tipos 

desses agentes virais responsáveis por doença humana 

(67, 68), caracterizada por quadro clínico febril com 

ou sem exantema ou pela presença de encefalite e de 

manifestações hemorrágicas. 

Algumas das arboviroses de maior importância 

devido a sua morbidade e/ou mortalidade são causadas 

por vírus da família Flaviviridae, gênero Flavivirus 

e da família Togaviridae, gênero Alphavirus. 

Dentre as arboviroses de maior interesse em 

saúde pública causadas por agentes virais do genero 

Flavivirus inclue-se a febre amarela silvestre, 

arbovirose de caráter hemorrágico, que tem ocorrência 

endêmica em vários Estados brasileiros nas regiões 

Norte e Centro-Oeste. A forma urbana da doença nao 

está presente no país, tendo sido relatado o último 

caso em Sena Madureira, Acre, em 1942. Entretanto, o 

risco de reurbanização da moléstia é questão atual 

(54). Infestações do vetor urbano, Aedes aegypti, já 

erradicado no Brasil por duas vezes, em 1958 e 1976 
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(54), têm sido verificadas em vários locais do país 

incluindo os Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Tocantins (76). Além do Aedes aegypti também tem sido 

relatada em quatro Estados a presença de outro vetor, 

Aedes albopictus, culicídeo oriundo da Asia (4, 34, 

38). A circulação de pessoas infectadas pelo vírus 

da febre amarela, durante o período virêmico, em 

locais onde estão presentes esses vetores é condição 

favorável à urbanização da doença. 

Em 1983, OSANAI e col. (66) descreveram um 

surto epidêmico de dengue no Norte do país. Essa 

infecção, também provocada por um vírus do genero 

Flavivirus, pode manifestar-se de forma hemorrágica 

ou nao. Na epidemia descrita por aqueles autores, 

ocorrida em Boa Vista, Roraima, entre 1981 e 1982, 

estimou-se um número de 7.000 casos da forma nao 

hemorrágica, tendo sido identificados sorotipos 1 e 4 

do vírus de dengue. Posteriormente, em 1986, 

observou-se a ocorrência epidêmica de dengue tipo 1 

em vários Estados, especialmente Rio de Janeiro e 

Ceará. Estima-se que tenham ocorrido mais de 1 milhão 

de casos de dengue na área metropolitana do Rio de 

Janeiro, durante a epidemia. Nos anos de 1987 e 1988 

casos da moléstia continuaram a ser identificados 

nesses e em outros Estados em decorrência da presença 

do Aedes aegypti, principal vetor, e de constantes 

deslocamentos do hospedeiro humano. Recentemente foi 

divulgada a ocorrência de dengue hemorrágico no Rio 

de Janeiro causada pelo sorotipo 2. Embora um único 

caso tenha sido confirmado laboratorialmente, outros 

8 casos foram confirmados pelo diagnóstico clínico. 

Além dos casos de dengue hemorrágico já foram 

relatados, naquele Estado, 82 casos de dengue nao 
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hemorrágico causados pelo sorotipo 2 (*). 

No primeiro sémestre de 1975 consignou-se a 

ocorrência de uma epidemia de encefalite humana por 

arbovírus, identificado posteriormente como da famí

lia Flaviviridae, no Estado de são Paulo, região 

Sudeste do país (55, 56,79). Ainda que o vírus, 

denominado Rocio (ROC), tenha sido o principal 

responsável por essa epidemia, evidências sorológicas 

demonstraram que outros arbovírus como os das encefa

lites eqfiina Venezuelana (VEE), eqfiina do Leste (EEE) 

e de St. Louis (SLE) podem também ter sido responsá

veis por casos da doença na área (44). No período de 

1975 a 1983 foram notificados 835 casos de encefalite 

com uma taxa de letalidade de 10,0% (46). Persistem 

as condições ambientais, naquela região, para a exis

tência dos ciclos enzoóticos do vírus Rocio e de 

outros arbovírus; desde que esses agentes encontrem 

condições para sua transmissão à população suscetí

vel, as doenças por eles causadas podem manifestar-se 

novamente (43). 

Outro arbovírus do gênero Flavivirus presente 

no país é o vírus Ilhéus (ILH) • Estudos sorológicos 

realizados em 1953 mostraram que 36,0% dos residentes 

de diversas localidades da Amazônia com idade acima 

de 15 anos possuiam anticorpos neutralizantes para 

esse agente (19). Inquérito sorológico realizado 

durante a epidemia causada pelo arbovírus Rocio 

mostrou que o 

população humana 

vírus Ilhéus circula também em 

na região Sudeste do país (46). são 

(*) Dra.Zoraide Guerra Antunes Costa 

Responsável pela Seção de Epidemiologia - SUCAM (SP) 

Comunicação pessoal. 
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relatados poucos casos clínicos de doença causada por 

esse agente, 

de anticorpos 

Amazônia e no 

cvntrastando com a elevada prevalência 

anti-vírus Ilhéus, encontrada na 

Estado de são Paulo sugerindo que 

grande parte das infecções seja inaparente ou 

apresente quadro clínico brando (67). 

Também na família Flaviviridae inclue-se o 

agente da encefalite de St. Louis (SLE), o principal 

causador de encefalite por arbovírus nos Estados 

Unidos da América (EUA) (59). Desde 1933 numerosos 

surtos epidêmicos dessa infecção têm atingido a 

região Oeste daquele país, sendo que o maior deles 

ocorreu em 1975 com cerca de 2000 casos conhecidos 

(23). No Brasil, o vírus foi isolado pela primeira 

vez em 1960, em mosquitos, na Região Amazônica (18). 

Anticorpos neutralizantes para o agente já haviam 

sido detectados, em 1953, em 5,7~ (19/334) dos 

habitantes dessa região (19). Anticorpos neutralizan

tes e inibidores de hemaglutinação também foram 

encontrados em habitantes de áreas rurais do Rio de 

Janeiro e São Paulo (57, 69). Mesmo com a presença de 

anticorpos na população sugerindo a circulação do 

vírus em seres humanos, nenhuma epidemia atribuível 

ao agente foi detectada até o presente no país. São 

relatados dois casos clínicos sem acometimento 

encefálico em Belém do Pará (70, 80) a semelhança do 

que ocorreu no Panamá, em Trinidad e na Argentina 

(37, 60, 77). Sugere-se que tenham sido causados por 

cepas dotadas de reduzida virulência para seres 

humanos. Também pode ocorrer que casos de encefalite 

nao sejam evidenciados por falta de vigilância 

adequada (80). 

Na Asia o principal agente de infecções 
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causadas por arbovírus e o vírus da encefalite 

Japonesa \JE), também do gênero Flavivirus. A taxa 

de letalidade pode chegar a 60,0%. A partir de 1970 

o número de casos humanos têm diminuído pelo uso de 

inseticidas na agricultura que reduziu a população de 

mosquitos vetores. Entretanto, o vírus tem ampla 

circulação entre a população de suínos1 em algumas 

cidades japonesas 50,0% desses animais apresenta 

conversão sorológica para o vírus, anualmente, indi

cando grande atividade viral (74). Ainda no gênero 

Flavivirus inclue-se o agente da encefalite de Murray 

Valley (MVE) responsável por diversas epidemias na 

Austrália com taxa de letalidade que pode chegar a 

70,0% (74). Outro vírus do gênero Flavivirus capaz de 

provocar encefalite em humanos é o vírus West Nile 

(WN) • Este vírus tem ampla distribuição geográfica 

estando presente na Africa, Asia e Europa, tendo 

provocado grandes epidemias. Estima-se que 70,0% 

da população de determinadas áreas do Egito apresente 

anticorpos para esse agente. No Brasil nao se tem 

conhecimento da presença dos vírus da encefalite 

Japonesa, da encefalite de Murray Valley e da encefa

lite de West Nile (74). 

Dentre os arbovírus do genero Alphavirus 

destacam-se os vírus das encefalites eqüinas do Leste 

(EEE) e do Oeste (WEE). Esses agentes, responsáveis 

por epizootias em eqüinos, são também responsáveis 

por casos esporádicos ou por epidemias de encefalite 

na população humana. As epizootias em eqüinos são 

freqüentes nos EUA, mas também ocorrem na América do 

Sul, contudo, os casos de encefalite humana causados 

por esses vírus no continente sul-americano sao 

raros. O vírus EEE é amplamente disseminado na Amazô-
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nia onde tem sido isolado de mosquitos, aves silves-

tres e animais sentinela. O vírus WEE tem sido 

encontrado com menos freqftência. Estudos sorológicos 

revelaram que a prevalência de anticorpos inibidores 

de hemaglutinação para os dois agentes em populações 

humanas da Amazônia é inferior a 1,0%. Nessa região 

não há comprovação de casos clínicos de encefalite 

causados por esses agentes. Existem, 

registros de um caso fatal comprovado por 

de vírus EEE no Estado da Bahia e de 

entretanto, 

isolamento 

um caso de 

encefalite causada pelo vírus WEE diagnosticado soro

logicamente no Rio de Janeiro (67). 

Outro arbovírus causador de epizootias eqftinas 

é o vírus da encefalite eqftina Venezuelana (VEE), do 

genero Alphavirus. Embora os sintomas que provoca 

no homem freqftentemente se assemelhem aos de uma 

gripe, durante as epidemias, ocorrem quadros de 

encefalite severos e fatais, especialmente entre 

crianças e adultos jovens. As epidemias podem atin-

gir grande número de pessoas. Durante a epidemia de 

encefalite causada pelo vírus Rocio, em 1976, no 

Estado de são Paulo, isolou-se, de morcego e de um 

pool de Culex (Melanoconion), cuja espécie não foi 

referida pelo autor, um vírus posteriormente 

identificado como subtipo IF do vírus da encefalite 

eqftina Venezuelana. SorOs humanos coletados entre 

1977 e 1987 naquela área apresentaram alta prevalên

cia de anticorpos neutralizantes e inibidores de 

hemaglutinação para aquele agente. Recentemente, 

doença causada pelo vírus em um pesquisador que o 

manipulava em laboratório demonstrou que esse vírus é 
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patogênico para o homem (*). IVERSSON e col. (**) 

identificaram anticorpos neutralizantes para aquele 

agente em 24,0% (6/25) de soldados que haviam reali

zado treinamento em Iguape, Vale do Ribeira, 20 dos 

quais apresentaram doença febril. Em 2 soldados foi 

positiva a pesquisa de IgM específico para o vírus 

VEE e para anticorpos fixadores de complemento.Foi o 

primeiro relato de doença naturalmente adquirida 

causado pelo subtipo IF do vírus VEE. 

Também pertence ao genero Alphavirus o vírus 

Mayaro (MAY), presente na região Amazônica e respon

sável por duas epidemias, em 1955 e 1978. Inquéritos 

sorológicos revelaram que a prevalência de anticorpos 

inibidores de hemaglutinação anti-Mayaro varia de 

10,0 a 60,0% em comunidades rurais da Amazônia (83). 

Uma proporçao de 20,0 a 47,0% dos índios de várias 

tribos da região apresentaram anticorpos para o vírus 

(3), o mesmo ocorrendo com 20,0% dos índios Xavantes 

do Mato Grosso (63). As manifestações clínicas 

determinadas por esse agente etiológico, febre, 

exantema, artralgia, cefaléias,. embora sem 

gravidade, incapacitam os atingidos temporariamente 

para o trabalho (67). 

Há evidências sorológicas que arboviroses sem 

comprometimento do sistema nervoso central e sem 

manifestações hemorrágicas, com um quadro clínico 

menos severo, também ocorram nas regiões onde é 

intensa a circulação de arbovírus, embora na maior 

parte das vezes não sejam diagnosticadas durante a 

fase aguda. 

(*) Travassos da Rosa - Comunicação pessoal 

(**) Dados não Publicados 
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Concluindo, a situação atual de algumas 

arboviroses no país impõe a ativação do Sistema de 

Vigilância Epidemiológica, especialmente no que diz 

respeito a métodos sensíveis e rápidos de diagnóstico 

das fontes de infecção. 

Entre os métodos laboratoriais para 

de anticorpos e antígenos virais em 

pesquisa 

população 

humana, reservatórios e artrópodes vetores, o teste 

irnunoenzirnático, ELISA (Enzyrne-linked irnrnunosorbent 

assay), tem se destacado corno um método rápido e 

sensível. O desempenho do teste é comparado ao de 

técnicas tradicionalmente empregadas para pesquisa em 

arboviroses corno os testes de Neutralização (N), 

Inibição de Hernaglutinação (IH), Irnunofluorescência 

(IF) e Fixação de complemento (FC). 

1.2 O teste irnunoenzirnático 

O teste irnynoenzirnático, ELISA, é urna técnica 

sorológica que utiliza antígenos ou anticorpos 

adsorvidos a urna fase sólida insolúvel. A proteína 

adsorvida é usada para "capturar" o anticorpo que se 

pretende identificar na solução-teste. O complexo 

antígeno-anticorpo é detectado por um conjugado, um 

antígeno ou anticorpo ligado a urna enzima, que tem 

preservadas as atividades imunológica e enzimático. A 

degradação de um substrato específico fornece um 

produto colorido cuja medida e proporcional a 

concentração do anticorpo ou do antígeno desconhecido 

da solução-teste. 
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O método foi desenvolvido por ENGVALL & 

PERLMANN no início da década de 70 (27, 28, 29). 

Esses autores, além de AVRAMEAS & GUILBERT (2), em-

pregaram 

séricas, 

a técnica para quantificar proteínas 

em 

sensibilidade 

podendo ser 

especial IgG, observando que sua 

era próxima a do radioimunoensaio, 

aumentada de acordo com a pureza do 

antígeno empregado no teste. 

Com base nos trabalhos iniciais o teste 

imunoenzimático foi adaptado para várias aplicações 

como endocrinologia, imunopatologia, hematologia, 

toxicologia, microbiologia e parasitologia. 

ELISA foi empregado pela primeira vez em 

arboviroses por DITTMAR e col. (26) na pesquisa de 

anticorpos para o vírus dengue e por FRAZIER & SHOPE 

(35) na identificação de anticorpos para vírus do 

gênero Alphavirus. Ambos os estudos foram realizados 

nos EUA, em 1979. 

No Brasil o uso do teste imunoenzimático nas 

arboviroses foi introduzido em 1984 por IVERSSON e 

col. para diagnóstico de infecções humanas pelo vírus 

Rocio (45, 47), e posteriormente para diagnóstico de 

febre amarela e dengue (24, 48). O teste imunoenzimá

tico empregado na confirmação de 3 casos suspeitos de 

febre amarela ocorridos em 1985 no Estado de São 

Paulo e na exclusão de casos secundários na area, 

conseqftentes da possível transmissão urbana do vírus, 

mostrou-se sensível e rápido antecipando os 

resultados das técnicas tradicionais em pelo menos 7 

dias (24). O diagnóstico rápido e fundamental em 

áreas de risco de febre amarela para a tomada de 

medidas profiláticas. Nas recentes epidemias de 

dengue no país constituiu-se em um método de grande 
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utilidade para clínicos e epidemiologistas permitindo 

a confirmação de 78,1 e 53,7% dos casos notificados a 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo em 1986 e 

1987, respectivamente(*). 

Para aumentar a sensibilidade do teste 

imunoenzimático empregado na pesquisa de arboviroses 

alguns autores efetuaram modificações no método. As 

seguintes técnicas são aplicadas: 

Para pesquisa de antígenos 

a) Método do duplo sanduíche de anticorpos 

A técnica consiste em utilizar um anticorpo 

específico para sensibilizar a fase sólida. A 

solução que contém o antígeno e incubada na 

superfície sensibilizada e o excesso de solução é 

eliminado por lavagem. Adiciona-se, então, um con

jugado que consiste em anticorpo específico, detector 

do antígeno, marcado com a enzima. Esse anticorpo vai 

ligar-se ao antígeno "capturado" pela fase sólida. 

Após a incubação o excesso de solução é eliminado e 

adiciona-se o 

proporcional 

aumentar a 

substrato. A quantidade de antígeno é 

à degradação do substrato (82). Para 

especificidade do teste podem ser 

utilizados anticorpos monoclonais. 

(*) Centro de Vigilância Epidemiológica 

de Saúde do Estado de São Paulo 

Publicados. 

- Secretaria 

- Dados nao 
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b) Método competitivo 

Nessa variação da técnica a fase sólida é 

sensibilizada com um anticorpo específico. Mistura-se 

então a solução-teste e o conjugado que nesse caso é 

um antígeno conhecido ligado a enzima. Várias 

proporções dessa mistura são incubadas. A quantidade 

de conjugado fixada à fase sólida e medida pela 

proporçao de hidrólise do substrato. Quanto mais 

antígeno houver na solução-teste, menos antígeno 

conjugado irá ligar-se à superfície carreadora. (82). 

c) Chrom-ELISA 

LHUILLIER e SARTHOU (52) desenvolveram uma 

técnica rápida para identificação de antígenos virais 

extraídos de cérebro de camundongos recém-nascidos 

infectados com material de mosquitos coletados no 

campo. O extrato de cérebro é purificado em coluna 

cromatográfica por filtração em gel. Nas frações 

obtidas e identificado o antígeno por ELISA. A fase 

sólida 

frações. 

sensibilizada com a proteína contida nas 

Após incubação adequada adiciona-se fluido 

ascítico de camundongos imunes. O conjugado consiste 

em uma imunoglobulina ligada à enzima. Revela-se a 

reação com substrato adequado. A diluição ideal do 

fluido imune e verificada em testes preliminares. 

Cumpre assinalar que a técnica é rápida se comparada 

as técnicas tradicionalmente empregadas no 

diagnóstico de arboviroses. 

~ 41 !!tllnot~~ca • ~...-
fACUUl 
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Para pesquisa de anticorpos 

a) Método indireto 

Essa técnica consiste em incubar os soros a 

testar em uma fase sólida onde o antígeno foi pre

viamente fixado. Os anticorpos, se presentes na 

amostra, ligam-se ao antígeno imobilizado. Após 

lavagem para remover os componentes do soro que não 

reagiram incuba-se o conjugado que é uma anti-imune

globulina ligada a uma enzima. O conjugado liga-se 

aos anticorpos fixados ao antígeno. Adiciona-se o 

substrato da enzima. A mudança de cor dá a medida da 

quantidade de conjugado fixada a qual é proporcional 

à quantidade de anticorpos da amostra (82). 

b) MAC-ELISA (Teste imunoenzimático de captura de 

anticorpos da classe IgM) 

t a técnica indireta utilizada para capturar 

imunoglobulinas da classe IgM. O teste consiste em 

sensibilizar-se a fase sólida com um anticorpo anti-

IgM humana. A seguir incuba-se o soro teste. 

Adiciona-se, então, o antígeno o qual irá ligar-se ao 

IgM fixado. O conjugado adicionado é formado por uma 

imunoglobulina específica contra o antígeno empregado 

com a enzima. A reação é revelada pela adição de 

substrato adequado. A quantidade de IgM presente na 

amostra é proporcional à hidrólise do substrato. A 

especificidade da técnica pode aumentar com o uso de 

anticorpos monoclonais no conjugado (62). 
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c) BLA-S-ELISA (Teste imunoenzimático do tipo 

sanduíche que utiliza antígeno marcado com 

biotina) 

t a técnica do duplo sanduíche adaptada para 

detecção de anticorpos. Nessa variação da técnica a 

fase sólida é sensibilizada com antígeno. Posterior

mente, adicionam-se as antostras. O antígeno de 

captura é marcado com biotina, uma proteína presente 

na clara do ovo. A reação é revelada com a adição de 

um conjugado enzima-avidina. A avidina 

na com grande afinidade pela biotina. 

adicionado o substrato (20). 

é uma proteí-

Finalmente 
# 

e 

d) ELISA com biotina ligada à proteína-A 

A fase sólida é sensibilizada com o antígeno. 

Posteriormente acrescentam-se os soros a testar. Os 

autores desenvolveram a partir dessa etapa dois 

procedimentos diversos. No primeiro utiliza-se 

proteína-A ligada à biotina e essa reação e revelada 

pela adição de conjugado enzima-avidina e o substrato 

adequado. No outro procedimento a proteína-A é con

jugada a enzima de escolha. A proteína-A e um 

componente da parede celular do Staphylococcus aureus 

que liga-se ao fragmento Fc da molécula de IgG de 

diversas espécies animais (21). 



14 

e) ELISA com biotina-estreptavidina 

Trata-se de técnica indireta na qual 

aproveita-se a interação entre as proteínas biotina e 

estreptavidina. A superfície carreadora e 

sensibilizada com o antígeno e os soros a testar são 

adicionados em seguida. Posteriormente, incuba-se 

uma imunoglobulina marcada com biotina. O conjugado, 

adicionado a seguir, consiste da enzima ligada à 
estreptavidina. A reação é revelada pela adição de 

substrato adequado (39). 

f) Dot-IA (dot imunoensaio) 

Os autores adaptam o teste indireto para uso 

em condições de campo. A fase sólida consiste de 

tiras de membrana de difluoreto de polivinilidina 

sensibilizadas com o antígeno. As membranas são 

incubadas em frascos que contém os soros a testar. O 

complexo antígeno-anticorpo é detectado com conjugado 

enzima anti-imunoglobulina o qual exposto ao substra

to adequado produz um produto colorido insolúvel. A 

reação é realizada em 50 minutos (65). 

g) EIA-ICC (teste imunoenzimático que utiliza 

cultura de células infectadas como antígeno) 

Trata-se do teste imunoenzimático que utiliza 

cultura de células da linhagem C6/36 de Aedes 

albopictus infectadas como antígeno • • 
ser utilizada para identificação 

A técnica pode 

de antígenos 
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desconhecidos ou para identificação de anticorpos 

quando se conhece o antígeno fixado. As células co~ 

o antígeno são cultivadas na própria placa de teste e 

após tempo de incubação adequado são fixadas. Os 

soros a testar ou os anticorpos conhecidos são 

adicionados a seguir. O conjugado é formado por uma 

imunoglobulina humana ligada à enzima e a reaçao e 

revelada com substrato (31, 86). 

Tendo em vista o valor do teste imunoenzimáti

co na Vigilãncia Epidemiológica das arboviroses, 

moléstias de grande interesse para o país, e o volume 

de publicações sobre o mesmo nos últimos anos, 

mostrando diferentes experiências na sua aplicação e 

nos seus procedimentos técnicos, propõe-se revisão 

bibliográfica sobre o assunto que sistematize o 

conhecimento. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

a) Realizar revisão bibliográfica sobre a utilizacão 

do teste imunoenzimático, na Vigilância 

Epidemiológica de arboviroses causadas por vírus 

da Família Flaviviridae, gênero Flavivirus e da 

Família Togaviridae, gênero Alphavirus. 

2.2. Específicos 

a) Analisar 

técnicos 

comparativamente os 

do referido teste em 

arboviroses. 

procedimentos 

pesquisas de 

b) Analisar comparativamente os critérios usados para 

interpretação dos resultados. 

c) Analisar comparativamente o comportamento do teste 

com relação à sensibilidade, especificidade, 

reprodutibilidade e valor preditivo positivo, 

quando empregado em pesquisas de antígenos e 

anticorpos de arbovírus e na identificação do 

sangue ingerido por vetores de arbovírus. 

os usos do teste na prática d) Verificar 

Vigilância Epidemiológica daqueles arbovírus, 

Brasil e em outros países. 

da 

no 
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3. METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho foram 

consultadas publicações referentes ao emprego do teste 

imunoenzimático, ELISA, na identificação de antígenos e 

anticorpos de arbovírus da Família Flaviviridae, gênero 

Flavivirus e da Família Togaviridae, gênero Alphavirus. 

Consultaram-se trabalhos publicados a partir 

de 1971, ano de introdução da técnica, especialmente a 

partir de 1979 quando começou a ser empregada na pesquisa 

de arboviroses. 

Foram pesquisados artigos de periódicos 

indexados no Index Medicus e as referências bibliográfi

cas citadas nesses artigos. Foram consultados Anais de 

Congressos de doenças tropicais ou especificamente de 

arboviroses, publicações exclusivas de pesquisas sobre 

arboviroses como o Arthropod-borne Vlrus Information 

Exchange, artigos de pesquisas veterinárias e artigos 

sobre métodos laboratoriais aplicados à virologia. 

Para facilitar a compreensão o trabalho foi 

dividido em itens nos quais foram expostos os artigos de 

assuntos afins. 

cronológica ou 

Os artigos foram apresentados em ordem 

na seqüência que permitisse melhor 

comparação entre eles. 
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4. O USO DO TESTE IMUNOENZIMATICO NA IDENTIFICAÇAO DE 

ANTICORPOS ANTI-ALPHAVIRUS EM HUMANOS. 

FRAZIER & SHOPE (35), em 1979, foram os 

primeiros a utilizar o teste imunoenzimático para 

Alphavirus. ELISA foi empregado para detectar a presença 

de anticorpos contra o vírus Sindbis (SIN) em 24 soros 

humanos. Os títulos obtidos correlacionaram com os do 

teste de inibição de hemaglutinação (IH) e, segundo os 

autores, ELISA foi, em geral, mais sensível. No mesmo 

trabalho o teste imunoenzimático foi usado para detectar 

conversao 

encefalite 

soro lógica 

eqtlina 

em indivíduos vacinados contra 

Venezuelana (VEE) • Observou-se 

correspondência entre os resultados de ELISA e o dos 

testes de inibição de hemaglutinação e de neutralização 

(N). O teste imunoenzimático detectou todas as conversoes 

sorológicas. 

A conversão sorológica para vacina anti-vírus 

VEE também foi objeto de estudo de MACASAET e col. 

(58), em 1983. Nesse trabalho os autores observaram a 

habilidade do teste imunoenzimático na identificação de 

anticorpos das classes IgM e IgG contra aquele antígeno. 

A sensibilidade e a especificidade do teste para 

identificação de anticorpos IgG foram determinadas 

comparando-o ao teste de neutralização em placas; a 

sensibilidade foi de 100,0% e a especificidade de 90,5%. 

Para investigar o aparecimento e a 

persistência de imunoglobulinas analisou-se semanalmente 

o soro de pessoas vacinadas: IgM foi encontrada em 80,0% 

das 10 pessoas na 2a. semana pós-vacinação, em 1 na 3a. 

semana e em outra na 4a. semana, persistindo por 7 a 9 
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semanas em 7 dos vacinados e por 15 a 24 semanas nos 

outros 3. Os títulos mais altos de IgM foram observados 

entre a 2a. e 3a. semanas. IgG também foi demonstrada a 

partir da 2a. semana pós-vacinação com os títulos 

alcançando um pico por volta da 4a. semana, mas 

persistindo até a 15a •• A habilidade do teste também foi 

avaliada na detecção de anticorpos por infecção natural e 

os resultados corresponderarn aos do teste de 

neutralização. Os autores concluem que ELISA é um teste 

rápido e bastante sensível para detectar anticorpos em 

indivíduos vacinados e naturalmente infectados pelo vírus 

da encefalite eqüina Venezuelana. 

Pela necessidade de diagnóstico rápido, 

importante para Vigilãncia Epidemiológica e nas 

intervenções terapêuticas, CALISHER e col. (15), em 1986, 

adaptaram o teste irnunoenzirnático para a identificação de 

anticorpos IgM em humanos infectados com vírus das 

encefalites eqüinas do Leste e do Oeste (EEE e WEE). 

Nesse trabalho os autores observaram especificidade dos 

anticorpos IgM detectados pela técnica, urna vez que não 

houve reatividade com o vírus heterólogo. 

O teste foi adaptado, em 1985, por CALISHER e 

col. (14) para detectar anticorpos IgM em soros humanos 

de pacientes da Finlãndia com diagnóstico clinico da 

doença Pogosta. Essa doença, conhecida corno Febre 

Careliàna na região Oeste da União Soviética e corno Doença 

Ockelbo na região Centro Leste da Suécia, é caracterizada 

por febre, erupçoes na pele e artralgia; sua 

epidemiologia sugere a transmissão do agente viral por 

artrópodes vetores. Acreditava-se que o agente 

etiológico dessa infecção fosse um vírus relacionado ao 

vírus Sindbis, do complexo antigênico WEE, urna vez que 

estudos sorológicos indicaram soroconversão para o vírus 
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Sindbis em pacientes com doença Pogosta ou Ockelbo no 

teste de inibição de hemaglutinação; entretanto, estes 

dados não foram confirmados em soros de pacientes com 

Febre Careliana submetidos aos testes de inibição de 

hemaglutinação e de neutralização, sugerindo que o agente 

causal desta infecção seria um vírus relacionado mas nao 

idêntico ao vírus Sindbis. Da mesma forma, vírus Ockelbo 

isolado de mosquitos possue características similares mas 

não idênticas às do protótipo do arbovírus Sindbis. Os 

autores utilizaram teste imunoenzimático de captura de 

IgM com o duplo sanduíche de anticorpos; a fase sólida 

foi sensibilizada com anticorpo de cabra anti-cadeia p de 

IgM humana e o segundo anticorpo foi imunoglobulina de 

coelho anti-vírus Sindbis. Foram documentadas soro

-conversões em amostras de pacientes com doença Pogosta e 

com encefalite eqftina do Oeste confirmando que o vírus 

Pogosta é relacionado com o vírus Sindbis, e que 

anticorpos para o complexo WEE, dos Alphavirus não sao 

específicos. ELISA, concluem os autores, foi sensível, 

razoavelmente específico e mais fácil de realizar porque 

não foi preciso inativar o soro. 

ELISA foi considerado um teste sensível, 

específico e rápido no diagnóstico diferencial precoce de 

infecções humanas causadas por Alphavirus em trabalho 

publicado por CALISHER e col. (11), em 1986, quando foi 

empregada a técnica com captura de anticorpos da classe 

IgM. Soros de pacientes com presença de anticorpos para 

os vírus de encefalite eqftina do Leste, encefalite eqftina 

do Oeste, encefalite eqftina Venezuelana, Highlands J, 

Sindbis, Ockelbo, Sem1iki Forest, Chikungunya, Ross 

River, Mayaro e O'nyong-nyong confirmada por testes de 

inibição de hemoglutinação, neutralização ou fixação de 

complemento, foram testados para A1phavirus heterólogos; 
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observou-se que esses soros reagiram somente com vírus 

pertencentes ao mesmo complexo antigênico, provavelmente 

devido a especificidade de IgM para a glicoproteína do 

envelope viral. Como no caso de vírus EEE conhece-se um 

único vírus, o teste permitiria o diagnóstico específico 

para infecções por esse agente; o mesmo ocorre 

vírus Middelburg (MID) e Ndumu (NDU) ainda que 

com os 

-nao se 

conheçam casos de doença em humanos causadas pelos 

mesmos. Anticorpos IgM produzidos contra vírus 

pertencentes ao complexo WEE podem apresentar reações 

cruzadas mas o agente etiológico pode ser identificado 

pela localização geográfica dos casos de infecção já que 

estes arbovírus são distribuídos em áreas bem definidas. 

Os autores sugerem o uso dessa técnica no diagnóstico de 

infecções em humanos e em eqüinos. 

ROSATO e col. (71), em 1988, utilizaram o 

teste imunoenzimático para identificação de IgM e IgG, 

anti-vírus da encefalite eqftina Venezuelana, em pessoas 

vacinadas e em pessoas naturalmente infectadas. ELISA foi 

considerado um teste adequado para diagnóstico rápido de 

infecções agudas porque detectaram-se anticorpos IgM 2 

semanas após vacinação ou após o início dos sintomas. Os 

resultados do teste imunoenzimático foram comparados aos 

do teste de neutralização em placas. Na detecção de IgG 

pós-vacina!, obteve-se uma sensibilidade de 100,0% e uma 

especificidade de 90,5%. O valor preditivo positivo foi 

93,5%, isto é, os resultados de ELISA discordaram do 

teste de referência em 6,5% dos casos. Soros com 

anticorpos neutralizantes para encefalite eqftina do Leste 

e encefalite eqftina do Oeste não reagiram com o antígeno 

VEE em ELISA para IgG mostrando que o teste é específico. 

Houve uma preocupação dos autores quanto à presença de 

reações inespecíficas para anticorpos IgM. Nas amostras 
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positivas para essa imunoglobulina pesquisou-se a 

presença de fator reumatóide e observou-se que que nao 

ocorreram reações falso-positivas pela presença desse 

interferente. Os autores concluem que o teste é rápido, 

específico e sensível, adequado para a pesquisa de 

anticorpos em indivíduos vacinados ou naturalmente 

infectados com o vírus VEE. 

Em 1989, FIGUEIREDO e col. (33) realizaram 

análise comparativa de algumas técnicas sorológicas 

empregadas na detecção de anticorpos contra o Alphavirus 

Mayaro, agente etiológico de importância na região norte 

do Brasil. Foram comparados o teste de inibição de 

hemaglutinação, a técnica imunoenzimática com captura de 

anticorpos do tipo IgM (MAC-ELISA) e a técnica 

imunoenzimática que emprega cultura de células de 

mosquito infectadas na própria placa de teste (EIA-ICC). 

Neste estudo MAC-ELISA revelou-se mais sensível que EIA

-ICC para detecção de IgM, quando utilizou-se como 

referência os resultados do teste de inibição de 

hemaglutinação: a sensibilidade de MAC-ELISA foi 75,0% e 

a sensibilidade de IgM EIA-ICC foi 39,6%. Esse menor 

desempenho de EIA-ICC poderia ser explicado, segundo os 

autores, pela competição entre IgM e IgG pelo antígeno 

viral fixado à superfície sólida. A maior sensibilidade 

foi calculada neste trabalho para EIA-ICC total 

(resultados de IgM mais IgG), 98,0%, quando tomou-se como 

parâmetro o teste de inibição de hemaglutinação. Os 

autores sugerem o uso simultâneo de EIA-ICC para IgM e 

IgG em estudos soroepidemiológicos pela alta sensibiidade 

apresentada pela técnica. Além da alta sensibilidade sao 

citadas outras vantagens do teste como a rapidez pois sao 

eliminadas a etapa de sensibilização das placas com o 

vírus Mayaro e a trabalhosa preparaçao do antígeno, 
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encurtando o tempo do teste para aproximadamente 5 horas; 

as placas podem ser preparadas pelo menos 2 meses ãntes 

do uso sendo conservadas à temperatura de -200C ou -700C 

e a leitura pode ser visual facilitando seu emprego em 

laboratórios com poucos recursos de equipamento. Os 

autores também ressaltam como vantagem das técnicas 

imunoenzimáticas a não necessidade de amostras pareadas 

para confirmação diagnóstica, como no teste de inibição 

de hemaglutinação. O diagnóstico presumível com uma 

amostra única de soro é fundamental em regiões de difícil 

acesso, impossibilitando a coleta de 2a. amostra. 

Nos Quadros 1, 2 e 3 estão apresentadas 

súmulas dos trabalhos relativas ao comportamento do 

teste, a sua interpretação e aos procedimentos técnicos 

utilizados. 



QUADRO 1. COMPORTAMENTO DO TESTE IMUNOENZIMÃTICO EMPREGADO NA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI- ALPHAVIRUS EM 
HUMANOS 

ANTfGENO 
TIPO SENSIBILIDADE E 

VEE e SIN INDIRETO SIN: 100,0% (IH) 
VEE: 100,0% (IH) 

100,0% ( N) 

VEE INDIRETO (IgG) 100,0% ( N) 

VEE INDIRETO (IgG) 100,0% ( N) 

MAY EIA-ICC IgG: 92,5% (IH) 
IgM: 42,6% (MC*) 

IgM 
+ : 98,0% (IH) 

IgG 

TESTE 

ESPECIFICIDADE E 

SIN: 100,0% (IH) 
VEE: 75,0% (IH) 

66,7% ( N) 

90,5% ( N) 

90,5% ( N) 

IgG: 93,7% (IH) 
IgM: 98.5% (MC) 

IgM 
+ : 66,7% (IH) 

IgG 

VALOR PREDITIVO POSITIVOE 

SIN: 100,0% (IH) 
VEE: 90.0% (IH) 

75,0% ( N) 

94,0% ( N) 

93,5% ( N) 

IgM 
+ : 94,0% (IH) 

IgG 

AUTORES 
(ANO) 

Frazier & Shope 
1979 (35) 

Macasaet et al. 
1983 (58) 

Rosato et al. 
1988 (71) 

Figueiredo et 
a1.1989(33) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abreviaturas - antigenos: VEE: encefalite eqUina Venezuelana; SIN: Sindbis; 

MAY: Mayaro 
IH: inibição de hemaglutinação. 

N: neutralização. 
* :MAC-ELISA 
E : o teste entre parênteses foi usado como referência 
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QUADRO 2. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS AN!l
ALPHAVIRUS EM HUMANOS. 

ANTÍGENO TIPO 

VEE e SIN 

VEE 

WEEe 
Pogosta 

EEE e WEE 

indireto 

MAC-ELISA 
indireto(IgG) 

MAC-ELISA 

MAC-ELISA 
indireto(IgG) 

CONTROLES 

soros referên
cia positivos 
e negativos 

soros referên
cia negativos 
amostras tes
tadas com e 
sem antígeno 

(-) pool de 
soros normais; 
amostras tes
tadas com e 
sem antígeno 

TESTE 

CRITÉRIO 
DE POSITIVIDADE 

(+) quando a in
tensidade de cor 
foi +3 ou +4 

(+) quando lei
turas 
maiores ou 
iguais a 2,1 ve
zes a média dos 
controles ne
gativos 

resultados acei
tos quando 
abs controle(-) 
menor que 0,2 
e abs amostra 
com antígeno 
maior que 0,35 
(+) quando rela
ção abs teste 
com antígeno/ 
abs teste 
sem antígeno 
maior ou igual 
a 2,0 

resultados acei
tos se abs 
controle negati
vo menor que 
0,2 e abs amos
tra com antígeno 
maior que 0,35 
(+) quando rela
ção abs teste 
com antígeno/ 
abs teste 
sem antígeno 
maior ou igual 
a 2,0 

REAÇÕES 
INESPECÚICAS 

(CONTROLE) 

SISTEMA 
BLOQUEADO R 

AUTOR 
ANO 

Frazier & 
Shope/79 
(35) 

Macasaet 
et al./83 
(58) 

Calisher 
et al. /85 
(14) 

Calisher 
et al./86 
(15) 
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QUADRO 2. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS ANT1-
ALPHAVIRUS EM HUMANOS.(continuaçáo) 

TESTE 

, 
ANTIGENO TIPO CONTROLES CRITÉRIO 

DE POSITIVIDADE 

EEE, WEE, MAC-ELISA (-) pool de resultados acei-
HJ, SIN, soros normais tos se abs 
OCK, VEE, amostras tes- controle negati-
SF, CHIK, tadas com e vo menor que 
RR, MAY, sem antígeno 0,2 e abs amos-
ONN tra com antígeno 

maior que 0,35 
(+) quando rela-
ção abs teste 
com antígeno/ 
abs teste 
sem antígeno 
maior ou igual 
a 2,0 

MAY MAC-ELISA soros referên- (+) quando abs 
cia negativos foi 

maior ou 
igual a 2,1 ve-
zes a média dos 
controles ne-
gativos 

MAY EIA-ICC (-) cultura de (+): cor verde 
células nao (-): sem cor 
infectadas com 
o antígeno 

VEE MAC-ELISA soros controle (+) quando abs 
positivos e for maior ou 
negativos igual a 2,1 ve-

zes a média dos 
controles nega-
ti vos 

VEE indireto(IgG) soros controle (+) quando abs 
positivos e for maior ou 
negativos igual a 2,1 ve-

zes a média dos 
controles nega-
ti vos 

REAÇQES 
INESPECIFICAS 

(CONTROLE) 

soros dilui-
dos em PBS-BSA 
foram absorvi-
dos 2 horas 
com celulas 
C6/36 

uso de BSA 
como bloquea-
dor 

uso de gela-
tina para di-
luir soros; 
uso de BSA 
para diluir 
conjugado 

SISTEMA 
BLOQUEADO R 

AUTOR 
ANO 

Calisher 
et al./86 
{11) 

PBS com BSA Figueiredo 
a 4% et al./89 

(33) 

bloqueio da Figueiredo 
cultura de et al. /89 
antígenos (33) 
com 5% de 
gelatina em 
PBS 

PBS-T com Rosa to 
BSA a 5% et al./88 

(71) 

Rosa to 
et al./88 
(71) 

Antígenos= HJ:Highlands J; OCK:Ockelbo; SF:Semliki Forest; CHIK: Chikungunya; ONN:O'nyong nyong 
VEE= encefalite eqüina Venezuelana; SIN= Sindbis; EEE= encefalite eqüina do Leste; 
WEE= encefalite eqüina do Oeste; RR = Ross River 

abs= absorbância 
BSA= soroalbumina bovina 
PBS-BSA= salina tamponada fosfatada com BSA 
PBS-T= salina tamponada fosfatada com Tween 
-: dados nao existentes 
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QUADRO 3. PROCEDIMENTOS rfO\ICOS DO ll:STE lMUNOENZIMÁTlCO EMPREGADO NA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS A~il· ALPHaVlBU~ EM SOROS HUMANOS. 

ANTÍGENO At.iÍGENOS CONJUGADO SUBSTRATO lt.iERRUPÇÂO ll:MPOS E DILUE~iES FASE LEITURA LÍQUIDO REAÇÃO (PREPARO) (ENZIMA) DA REAÇÃO ll:MPERATURAS SÓLIDA AUTOR 
DE INCUBAÇÃO DE LAVAGEM ANO 

VEE e SIN vírus em cul- fosfatas<'- p-nitrofenil NaOH 3M ag: 18h·4•c soros:PBST microplaca de visual PBS·Tween tura de célu- alcalina/Ig de fosfato soro:2h-I.A. ag: tampão car- poliestireno 20 antígeno Frazier & 
las purifica- carneiro anti- conjugado:2h-I.A. bonato/bicarbo- a 0,05% (0,2lml) shor''9 
dos com gra- humana subst.: até nato soros (35 
diente de sa- desenvolver cor substr.:tampão (0,2lml) 
caros e dietanolamina conjugado 

(0,2lml) 
substrato 

VEE vírus em cul- espectro-tura de célu- fotômetro Hacasaet 
las purifica- et al./83 
dos com gra- (58) 
diente de sa-
carose 

WEEe vírus em cul- peroxidase/ac o-fenilenodia- HCl 1N ac cobertura: ac cobertura: microplaca de espectro- PBS-l'ween 20 Pogosta tura de célu- de suínos mina com H202 18h·I.A. tampão carbo- poliestireno fotômetro 0,1% 
ac de cabra Calisher 

las purifica- soros:lh-37•c nato (492run) anti cadeia et al./85 
dos com tar- ag:18h·4· C ag e demais ll humana (14) 
tarato de po- 2 ac:lh-37•c reagentes: (100).11) 
tássio e gli- subst. :até de- PBSI-20 com so- soros 
cerol senvolver cor ro fetal 5% e (100).11) 

merthiolate antígeno 
40).1g/ml (100).11) 

Ig de coelho 
anti vírus 
Sindbis 
(100).11) 
conjugado 
(100pl) 
substrato 
(100).11) 

EEE e WEE vírus em cul- peroxidase/ ABIS ac cobertura: reagentes:PBS microplaca de espectro- PBS-I20 a tura de célu- lgG de cabra 18h-I.A. com BSA a 10% poliestireno fotômetro 0,05% 
ac de cabra Calisher 

las pu'rifica- anti-camundon- soros:1h-37•c ac cobertura: (409nm) anti cadeia et al./86 
dos com tar- go ag:3h-37• C tampão carbo- Jl hwnana (15) 
tarato de po- fluido hiperi- nato-bicarbo- (100pl) 
tássio e gli- mune:lh-37•c nato soros 
cerol conj. :lh-37•c (100pl) 

subst.:3 a 5 min antígeno 
-I.A. (100pl) 

fluido hi-
per imUne 
(100).11) 
conjugado 
(100pl) 
substrato 
(100pl) 



QUADRO 3. PROCEDlHI:I';To~ TECNlCO~ DO TtSIT lMUNOF.NZIPIÁTICO EMPRtGAfX> tiA lDrt;JJfJCAÇÃO DE At-."TICORPOS COSTAA ALPHAyjf'HS EM SORO~ HUMANOS. (continuaç,<1 ) 

A~"TÍCENO A?-."TlCENOS 

EEE, WEE, 
HJ, SIN, 
OCI<, VEE, 
SF, CHIK, 
RR, MAY, 
ONI> 

M.AY 

MAY 

VEE 

VEE 

(PREPARO) 

vírus em cul· 
tura de célu· 
las purifica· 
dos com tar
tarato de po· 
tássio e gli
cerol 

vírus culti
vados em cé
rebro de ca
mundongos 
recém-nascidos 

vírus em cul
tura de célu
las C6/36 de 
~ 
albopictus 

i 

vírus em cul
tura de célu
las purifica
dos 

vírus elll cul
tura de célu
las purifica
dos 

CONJUGAOO 
(ENZIMA) 

peroxtdase/ 
IgG de cabra 
anti-camundon· 
go 

peroxidase/ 
imunoglobulina 
anti -camundongo 

peroxidase/an· 
ti lgM ou anti 
lgG humanas 

fosfatase-al
calina/lgG de 
cabra anti
coelho 

fosfatase al
calina/lgG de 
coelho anti-lg 
humana 

SUBSTRATO 

ABTS 

ABTS 

ABTS 

p-nitrofenil 
fosfato 

p-n1trofenil 
fosfato 

lh'TERRUPCAO Tt"fPOS f: 
DA RtACAO TtMPERATURAS 

NaOH 3M 

NaOH 3M 

DE lNCUBACAO 

ac cobertura: 
18h·T.A. 
soros:lh-37•c 
ag:3h·37•c 
fluido hiper1-
mune:lh-37•c 
conjugado: 
1h-37•c 
subst.: 3 a 
5min·T.A. 

ac cobertura: 
18h·4· c 
BSA:30min·T.A. 
soros:2h-T.A. 
ag: 18h· 
- 4•c 
soro hiperimu
ne:lh-37' C 
conj. :1h-37•c 
subst.:30 min. 

bloqueio:2h-T.A. 
soros:lh-37•c 
conjugado:lh-
37•c 
subst.:S a 
10 min 

se cobertura: 
18h·4·c 
bloqueio: 
30 min.-37•c 
soros:2h-37•c 
antígeno:lh-
37•c 
ac de coelho 
anti-VEE:lh-
37•c 
subst.: 30-
60 min 

antígeno: 
18h·4· c 
soros: lh-37• C 
coniu~ado: 
lh-37 c 
subst.:30-60min 

DlLUENTtS 

todos reagen
tes: PBS com 
BSA a 1~ 
ac cobertura: 
tamp!o carbo
nato-bicarbo
nato 

ac cobertura: 
tampão carbo
nato·bicarbo
nato 
BSA: PBS 
soros:PBS com 
SHN a 20% 

soro:PBS-BSA 
conj.:PBS-BSA 

ac cobertura: 
tampão pH 9.6 
demais reagen
tes:PBS com 
soro de car
neiro a 2% 

antígeno: 
tampão pH 9.6 
soros:PBS com 
gell!tina 0,5% 
conJ~ado: 
PBS-r com BSA 
4% 

fASL 
SOL IDA 

microplaca d<' 
poliestireno 

microplaca de 
poliestireno 

microplaca de 
poliestireno 

microplaca de 
poli vinil 

microplaca de 
poli vinil 

LEITURA 

espectro· 
fotômetro 
(409nm) 

espectro· 
fotômetro 
(405nm) 

visual 

espectro
fotõmetro 
(405nm) 

espectro
fotômetro 
(405nm) 

LlQUIDO 
DE LAVAGEM 

PBS-120 a 
0,05% 

PBS 

PBS-T20 a 
0,05% 

PBS-T20 a 
0,05% 

PBS-T20 a 
0,05% 

fU.ACAO 

se de cabra 
anti cadeia 
p humana 
(10~1) 
aoros(100)ll) 
antígeno 
(10~1) 
fluido hiper
imune ( 1 00)11 ) 
conjugado 
(10~1) 
substrato 
(100pl) 

ac de cabra 
anti cadeia 
Jl humana 
(100jJ1) 
BSA(200pl) 
aoros(SOpl) 
antígeno 
(50pl) 
fluido hiper
imune(Süpl) 
conjugado 
(50)11) 
substrato 
(lOOpl) 

antígeno 
soros(100)ll) 
conjugado 
(100pl) 
substrato 
(lOOpl) 

lgM de cabra 
anti -p huma
no (O,lllll) 
soro(O,lllll) 
antigeno 
(O,lllll) 
ac de coelho 
anti-VEE 
(O,lllll) 
conjugado 
(O,lllll) 
substrato 
(O,lllll) 

antígeno 
(O,lllll) 
soros(O,lllll) 
conjugado 
(O,lllll) 
substrato 
(O,lllll) 

AUTOR 
ANO 

Calisher 
et al./86 
(11) 

Figueiredo 
et al./89 
(33) 

Figueiredo 
et al./89 
(33) 

Rosa to 
et al./89 
(71) 

Rosa to 
et al./89 
(71) 

Antigenos~ HJ:Highlands J; OCK:Ockelbo; SF:Semliki Forest; CHIK: Chikungunya; ONN:O'nyong-nyong; VEE: encefalite eqüina Venezuelana; SlN: Sindbis; WEE: encefalite eqüina do Oeste; 
EEE: encefalite equina do leste; RR: Ross River; MAY: Mayaro 

PBS: salina tamponada fosfatada; PBS-T: PBS-Tween; BSA: soroalbumina bovina 
ac: anticorpo 
ag: antígeno conj.: conjugado 
T.A.: temperatura ambiente subst.: substrato 
SHN: soro humano normal -: dados não existentes 
ABTS: [2.2'-diazo-di(3-etil benzotiazolina sulfonato)) 
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4.1 Comportamento do teste 

a) Sensibilidade e Especificidade 

Quando os dados fornecidos foram suficientes, 

calculou-se a sensibilidade do teste, ou seja, sua 

capacidade de apresentar resultados verdadeiro-positivos 

quando aplicado a indivíduos que sabidamente têm a doença 

ou a "positividade na doença" (36). Também foi calculada 

a especificidade do teste, ou seja, sua capacidade de 

apresentar resultados verdadeiro-negativos quando 

aplicado a indivíduos que sabidamente não têm a doença ou 

"a negatividade na safide" (36). 

Para verificação desses valores, utiliza-se 

corno parãrnetro de comparação resultados obtidos em testes 

considerados padrão ("gold standard") que fornecem um 

diagnóstico de certeza, corno o isolamento do agente 

etiológico. Entretanto, cumpre assinalar que para o 

diagnóstico de arboviroses ainda não existe um teste 

assim. O isolamento de vírus só é feito em mosquitos e 
~ 

em animais 

apresentado 

infectados em laboratório, 

em ítens subseqüentes; no 

corno sera 

homem, a 

demonstração do agente viral só é realizada apos a 

morte. Desta forma, para o cálculo foram considerados 

"indivíduos com a doença" e "indivíduos sem a doença" os 

resultados positivos ou negativos obtidos em testes tidos 

corno tradicionais no sorodiagnóstico de infecções 

arbovírus, corno o teste de neutralização e o teste 

inibição de hernaglutinação. 

Deve-se, portanto, ressaltar que 

sensibilidade e a especificidade aqui apresentadas 

por 

de 

a 
-sao, 

na verdade, sensibilidade e especificidade relativas ou, 

co-positividade e co-negatividade. 
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FRAZIER & SHOPE (35) compararam ELISA com o 

teste de inibição de hemaglutinação na detecção de 

anticorpos contra o vírus Sindbis, a sensibilidade e a 

especificidade do teste imunoenzimático foram de 100,0%. 

No mesmo trabalho, quando verificou-se 

conversão sorológica após a vacina de VEE, a 

sensibilidade de ELISA foi de 100,0%, quando comparada à 

dos testes de inibição de hemaglutinação e de 

neutralização; a especificidade foi 75,0% quando o teste 

referência foi inibição de hemaglutinação e 66,7% quando 

utilizou-se como padrão o teste de neutralização. Os 

resultados indicam que ELISA foi capaz de identificar 

100,0% dos soros com a presença de anticorpos para o 

vírus Sindbis e para VEE na população amestrada; a taxa 

de discordância entre os testes para a presença de VEE 

vacinal chegou a 33,3%. A sensibilidade calculada para 

ELISA no trabalho de MACASAET e col.(SS), comparado ao 

teste de neutralização, foi de 100,0% indicando que o 

teste imunoenzimático foi capaz de detectar anticorpos 

IgG sempre que eles estiveram presentes na amostra, a 

especificidade de 90,5% demonstra que em 9,5% das 

amostras o teste não foi capaz de excluir os negativos. 

Os mesmos valores foram encontrados no trabalho de ROSATO 

e col. (71), pois trata-se da publicação, cinco anos 

depois, do trabalho divulgado preliminarmente por 

MACASAET e col. (58). FIGUEIREDO e col. (33) foram os 

únicos autores estudados a expressar numericamente a 

sensibilidade e a especificidade do teste imunoenzimáti

co, EIA-ICC, na detecção de IgG, comparado ao teste de 

inibição de hemaglutinação: a sensibilidade foi 92,45% e 

a especificidade 93,65%. EIA-ICC utilizado na detecção 

de IgM, quando comparado a MAC-ELISA apresentou 

sensibilidade de 42,6% e especificidade igual a 98,5%. A 
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maior sensibilidade nesse trabalho foi apresentada pelo 

teste EIA-ICC nc qual associaram-se os resultados de IgM 

e IgG, quando utilizou-se corno parâmetro o teste de 

inibição de hernaglutinação: a sensibilidade foi 98,0% e a 

especificidade 66,7%. Essa alta sensibilidade fez com 

que os autores sugerissem o uso desse teste associado, 

corno foi mencionado anteriormente, em estudo 

soroepiderniológico, pois não seriam detectados apenas 

2,0% dos verdadeiros positivos. Para os demais trabalhos 

nao foi possível calcular numericamente o desempenho do 

teste pois as referências são qualitativas. 

b) Valor Preditivo 

Quando os dados apresentados eram suficientes, 

calculou-se o valor preditivo positivo do teste 

irnunoenzirnático, ou seja, a porcentagem dos resultados 

positivos que são verdadeiro-positivos, quando o teste é 

aplicado a urna população que apresenta indivíduos doentes 

e saudáveis (36). Considerou-se verdadeiro-positivos 

aqueles positivos para ELISA que foram também positivos 

em técnicas tradicionalmente empregadas no 

sorodiagnóstico de infecções por arbovírus corno os testes 

de neutralização e de inibição de hernaglutinação. No 

trabalho de FRAZIER & SHOPE (35) o valor foi 90,0 e 75,0% 

quando ELISA foi comparado, respectivamente, ao teste de 

inibição de hernaglutinação e ao teste de neutralização, 

para observar conversão sorológica para VEE. Esses 

resultados indicam que a interpretação desse valor deve 

ser cuidadosa levando-se em consideração qual a técnica 

adotada corno referência. No mesmo trabalho, quando ELISA 

foi utilizado para pesquisa de anticorpos anti-vírus 
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Sindbis e comparado ao teste de inibição de 

hemaglutinação, obteve-se um valor preditivo positivo de 

100,0%. ELISA mostrou um valor preditivo positivo de 

94,0% no trabalho de MACASAET e co1. (58) em que o teste 

foi comparado ao teste de neutralização para 

identificação de IgG para o vírus VEE. O valor preditivo 

positivo observado para EIA-ICC na detecção de IgM e IgG 

associados, no trabalho de FIGUEIREDO e col. (33), foi 

94,0% quando o teste imunoenzimático foi comparado ao 

teste de inibição de hemaglutinação. 

Os altos valores apresentados nos trabalhos 

citados demonstram que o valor preditivo positivo dos 

testes imunoenzimáticos nas populações amostradas e 

próximo ao das técnicas de referência e que as 

probabilidades de encontro de anticorpos nessas amostras 

sao próximas de 100,0%. 

c) Reprodutibilidade 

Não foram relatadas nos trabalhos citados 

avaliações quanto a reprodutibi1idade do teste 

imunoenzimático. 

4.2 Interpretação do Teste 

a) Critérios de Positividade 

FRAZIER & SHOPE (35) nao quantificaram o teste 

imunoenzimático, o mesmo ocorrendo com FIGUEIREDO e col. 

(33) para EIA-ICC. Os primeiros analisaram a intensidade 

da cor da reação numa escala de 4 pontos e consideraram 

positiva a reaçao com intensidade de cor 3+ ou 4+. As 
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leituras foram realizadas visualmente por dois 

pesquisadores e corresponderarn. Para EIA-ICC compararam

se as cores de cavidades da rnicroplaca com e sem 

antígeno; consideraram-se positivas reações de cor verde 

e negativas as sem coloração. Para MAC-ELISA FIGUEIREDO e 

col. (33) estabeleceram corno significantes as 

absorbâncias que excederam 2,1 vezes a média das 

absorbâncias dos controles negativos, o mesmo critério 

adotado por ROSATO e col. (71). CALISHER e col. (11, 14, 

15) consideraram aceitáveis os resultados das placas em 

que a absorbância do controle negativo nao excedeu 0,2 e 

a absorbância da amostra testada com o antígeno foi 

superior a 0,35. Observados estes parâmetros, efetuou-se 

a relação absorbância do soro testado com 

antígeno/absorbância do soro testado sem antígeno; o soro 

testado foi considerado positivo quando esta relação foi 

maior ou igual a 2,0. Em nenhum dos trabalhos citados 

procedeu-se à titulação dos soros considerados positivos. 

CALISHER e col. ensaiaram soro negativo (14) ou pool de 

soros normais (11, 15) junto aos soros testados para 

atuarem corno controle da placa. Todas as amostras foram 

testadas com e sem antígenos. 

b) Reações Cruzadas 

No caso dos Alphavirus reaçoes cruzadas foram 

observadas somente com membros do complexo antigênico 

WEE, segundo os autores, devido à especificidade dos 

anticorpos IgM produzidos em resposta à glicoproteína do 

envelope viral (11), corno anteriormente citado. 
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c) Reações inespecíficas-controle 

O teste apresenta poucas reações 

inespecíficas, principalmente na identificação de IgG. A 

especificidade da técnica depende da pureza do antígeno 

empregado, da pureza do soro a testar e dos procedimentos 

técnicos adotados. Um dos possíveis interferentes da 

reaçao, em MAC-ELISA, é a presença de fator reumatóide, 

cuja freqllência é relativamente alta em populações de 

areas tropicais. Para eliminar esse interferente muitos 

pesquisadores utilizam a técnica de CAMARGO e col. (17) 

que consiste em tratar-se os soros a testar com igual 

volume de solução salina de gama-globulina humana 

(5mg/ml) agregada pelo calor em banho-maria a 630C por 10 

minutos. A mistura deve ser deixada por aproximadamente 1 

hora à temperatura ambiente antes de ser ensaiada. 

FRAZIER & SHOPE (35) relatam que não ocorreram 

reaçoes inespecíficas quando o antígeno foi extraído do 

cérebro de camundongos com sacarose-acetona segundo a 

técnica de CLARKE & CASALS (22). CALISHER e col. (11, 

14, 15) controlam a inespecificidade adicionando 

soroalbumina bovina (BSA) ao líquido diluente dos 

componentes da amostra com diluições que variam de 5,0 a 

10,0%. FIGUEIREDO e col. (33) utilizam em MAC-ELISA, BSA 

a 4,0% para preencher; nas cavidades da placa, os espaços 

nao preenchidos pela proteína de cobertura; neste teste 

os autores utilizam soro humano normal (SHN) a 20,0% no 

líquido diluente dos soros a testar. Estes mesmos autores 

bloqueiam as reaçoes inespecíficas da placa de EIA-ICC 

com gelatina a 5,0% e utilizam BSA no líquido diluente 

dos soros a testar e do conjugado além de absorver as 

amostras previamente em cultura de células C6/36. ROSATO 
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e col. (71) utilizaram BSA como bloqueador da placa, no 

teste de IgM, e diluiram o soro em gelatina a 5,0% no 

ensaio de IgG. O uso de tampão alcalino como diluente na 

fase de sensibilização da placa permite melhor fixação da 

proteína de cobertura à fase sólida e conseqüentemente a 

redução de reações inespecíficas. 

4.3 Procedimentos técnicos 

a) Material Testado 

Todos os autores citados empregaram soro para 

a pesquisa de anticorpos anti-Alphavirus. 

b) Antígeno 

A pureza do antígeno fundamental para 

aumentar a especificidade da reação. 

Observa-se que todos os autores utilizaram 

antígenos obtidos em cultura de células. Assim, FRAZIER 

& SHOPE (35) utilizaram cultura de células e purificaram 

o antígeno com centrifugação a diferentes gradientes de 

sacarose. CALISHER e col. (11, 14, 15) obtiveram seus 

antígenos de culturas de células VERO purificados com 

centrifugação com gradiente de tartarato de potássio e 

glicerol. O antígeno utilizado por MACASAET e col. (58) 

no teste imunoenzimático foi obtido também de cultura de 

células VERO, entretanto, foi purificado com 

centrifugação com gradientes de sacarose. FIGUEIREDO e 

col. (33) empregaram, em EIA-ICC, antígeno cultivado em 

células da linhagem C6/36 de Aedes albopictus fixado com 
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formalina na microplaca de teste; para MAC-ELISA os 

autores usaram vírus Mayaro cultivado em cérebro de 

camundongos recém-nascidos. 

c) Diluentes 

Para permitir boa fixação da proteína a 

superfície carreadora os autores utilizaram tampão 

carbonato - bicarbonato com pH variando de 9,3 a 9,6. A 

diluição dos demais componentes da reação foi feita com 

PBS (salina tamponada fosfatada), pH 7,2 a 7,4, com ou 

sem Tween-20, um detergente que impede a formação de 

bolhas e, portanto, reduz inespecificidade da reação. O 

diluente do substrato foi dependente do tipo de substrato 

utilizado. 

d) Superfície carreadora - fase sólida 

Com -exceçao de ROSA TO e col. (71) que 

utilizaram microplacas de polivinil, os demais autores 

utilizaram microplacas de poliestireno. As placas de 

polivinil, por apresentarem mais radicais de ânions 

livres, permitem melhor fixação da proteína de cobertura 

à fase sólida. 

e) Conjugado (enzima) - Substrato 

A escolha da enzima e de seu substrato depende 

do seu custo e da estabilidade do produto colorido 

produzido pela reaçao entre eles. A peroxidase permite 

urna boa revelação colorimétrica e foi usada por todos os 
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autores à exceção de FRAZIER & SHOPE (35) e ROSATO e col. 

(71) que utilizaram fosfatase alcalina. A maioria dos 

autores que utilizou peroxidase optou pelo substrato ABTS 

[2.2'-diazo-di(3-etil benzotiazolina sulfonato)] porque 

fornece um produto final de coloração estável e a reação 

não precisa ser interrompida. 

f) Tempos e temperaturas de incubação 

Nota-se urna tendência dos pesquisadores em 

diminuir os tempos de incubação da reação para obtenção 

de resultados mais rápidos que permitam agilizar as ações 

terapêuticas e de controle de doenças. Quanto a 

temperatura de incubação existe urna tendência de se 

utilizar, sempre que possível, temperatura ambiente ou de 

40C para que as análises possam ser feitas em 

de trabalho de campo ou em laboratórios 

recursos de equipamento. 

Observou-se que a sensibilização 

foi realizada, em 

ambiente ou a 40C. 

média, em 18 horas a 

Para incubação dos soros, 

de FIGUEIREDO e col. (33) e ROSATO e col. 

situações 

de poucos 

das placas 

temperatura 
- -a exceçao 

(71) que 

utilizaram 2 horas à temperatura ambiente ou 370C, os 

demais autores o fizeram por 1 hora, também com essa 

Última temperatura. Todos os autores incubaram o 

conjugado por 1 hora a 370C, exceto FRAZIER & SHOPE (35) 

que o incubaram por 2 horas à temperatura ambiente. A 

reação com o substrato levou, em média, 5 minutos ou até 

o desenvolvimento de cor. Os demais componentes da reaçao 

tiveram tempos e temperaturas de incubação variáveis. 
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g) Líquido de lavagem 

A lavagem da fase sólida entre cada etapa da 

reação é importante para eliminar todos os resíduos do 

reagente anterior, impedindo reações inespecíficas. As 

placas sao lavadas em número de vezes suficiente para 

eliminar todo material não reagido. A lavagem pode ser 

feita manualmente ou com lavadores automáticos e, neste 

último caso, o número de lavagens costuma ser menor. 

Nos trabalhos analisados, o líquido de 

escolha para lavagem das rnicroplacas entre as várias 

etapas do teste foi PBS acrescido de Tween-20 em 

concentrações que variaram de 0,05 a 0,1%. O número de 

lavagens variou de 3 a 10 vezes entre cada fase. 

h) Volumes e diluições 

Usou-se, em geral, o volume de 100pl para os 

reagentes. Para MAC-ELISA, FIGUEIREDO e col. (33) 

empregaram volumes que variaram de 50pl para o soro, 

antígeno, fluido hiperirnune e conjugado, a 200pl de 

soroalburnina bovina utilizada corno bloqueador e lOOpl 

para o substrato. FRAZIER e SHOPE (35) empregaram todos 

os reagentes a um volume de 0,21rnl. Todos os autores 

citados fizeram titulações prévia para determinar a 

reatividade máxima dos reagentes biológicos empregados no 

teste. 
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i) Tipo de leitura 

FRAZIER & SHOPE (35) e FIGUEIREDO e col. (33), 

para EIA-ICC, avaliaram o teste qualitativamente com 

leitura visual. O teste com leitura visual 
~ e menos 

sensível porque o ponto de corte entre positivos e 

negativos ("cut-off") e determinado pelo olho do 

pesquisador. Nos demais trabalhos a leitura foi feita com 

auxílio de espectrofotômetro com comprimentos de onda 

adequados à avaliação da cor desenvolvida. 
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5. O USO DO TESTE IMUNOENZIMATICO NA IDENTIFICACAO DE 

ANTICORPOS ANTI-FLAVIYIRUS EM HUMANOS. 

Dengue 

Em 1979, DITTMAR e co1. (26) descreveram o uso 

do teste imunoenzimático na detecção de anticorpos de 

dengue. Os resultados obtidos foram comparados aos do 

teste de inibição de hemaglutinação (IH). Os autores 

observaram que ELISA foi mais sensível, porque uma 

amostra de soro com título de 1:10 para IH apresentou-se 

positiva para ELISA com uma diluição de 1:200, mas nao 

referiram qual o ponto de corte adotado em cada teste. 

Ressaltaram no trabalho a capacidade do teste em 

identificar a classe de imunoglobulina presente. Em 

infecções primárias sao produzidos em primeiro lugar 

anticorpos da classe IgM e posteriormente da classe IgG. 

Uma segunda infecção com sorotipo heterólogo resulta, 

principalmente, na produção de IgG que apresenta muitas 

reações cruzadas. A produção de IgM, geralmente, é baixa 

ou ausente. O diagnóstico dos pacientes baseado na 

resposta de IgG requer o uso de amostras de soro pareadas 

para comparação dos títulos obtidos. Entretanto, a 

detecção de IgM permite diagnóstico presuntivo com uma 

única amostra, pois surgem nos primeiros dias da doença e 

podem persistir por até 60 dias (73). Os autores 

mencionam a importância da purificação do antígeno 

empregado no teste para evitar reações cruzadas entre os 

sorotipos de dengue como ocorre no teste IH. 

SUMMERS e col. (78), em 1983 utilizaram o 

teste imunoenzimático para observar conversão sorológica 

apos a aplicação de vacina constituída de vírus dengue 
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tipo-2 atenuado. Para identificação de IgM, ELISA foi 

tão sensível quanto o radioirnunoensaio (RIA), ao qual foi 

comparado. 

SCHMITZ & EMMERICH (75), em 1984, adaptaram o 

teste irnunoenzirnático para a detecção de anticorpos do 

tipo IgM empregando corno conjugado o antígeno marcado com 

enzima (ELA-IgM). Essa técnica consiste em sensibilizar

-se a fase sólida com irnunoglobulina anti-IgM humana. 

Os soros a testar são incubados a seguir. O próximo 

passo é adicionar-se o conjugado que consiste no antígeno 

marcado com a enzima. A reação 
, 
e revelada com o 

substrato de escolha. Foram usados corno antígeno nos 

conjugados os vírus de dengue dos tipos 2 e 3, vírus West 

Nile (WN) e vírus da encefalite por carrapatos (Tick

borne encephalitis - TBE). A especificidade de ELA-IgM 

mostrou ser maior que a do teste de inibição de 

hernaglutinação porque nao houve reações cruzadas entre o 

antígeno de dengue e seu heterólogo TBE. Os autores 

afirmam que o teste é simples e pode ser realizado 

rapidamente além de não sofrer interferência do fator 

reumatóide, que provoca reaçoes inespecíficas, porque 

esse liga-se preferencialmente a um anticorpo marcado ou 

a um fragmento de anticorpo que a um antígeno marcado, 

corno empregado nesta variação da técnica irnunoenzirnática. 

ELISA foi empregado por BUNDO & IGARASHI (5), 

em 1985, para diferenciar anticorpos de encefalite 

Japonesa e de dengue urna vez que o teste de inibição de 

hernaglutinação, normalmente empregado para diagnóstico 

dessas infecções, apresenta reações cruzadas para aqueles 

antígenos nas infecções secundárias. O teste foi 

empregado em soros de pacientes com encefalite Japonesa, 

dengue hemorrágico e encefalite sem etiologia conhecida e 

apresentou reações cruzadas. Entretanto, os resultados 
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obtidos com os antígenos homólogos e heterólogos, 

diagnóstico permitiu 

diferencial 

estabelecer 

em areas 

um 

onde 

critério para 

coexistem infecções por 

aqueles dois agentes. Assim, seriam consideradas 

positivas para encefalite Japonesa as amostras que, 

quando testadas com esse antígeno apresentassem título de 

IgM maior que 200 e que fosse 4 ou mais vezes superior 

ao apresentado com os antígenos de dengue. Da mesma 

forma, seriam positivas para dengue as amostras cujo 

título de IgM, quando testadas com esses antígenos fosse 

maior que 200 e 4 ou mais vezes superior ao obtido com o 

antígeno de encefalite Japonesa. Os autores consideraram 

boa a reprodutibilidade do teste. 

Para avaliar o desempenho do teste 

imunoenzimático que utiliza cultura de células de 

mosquito como antígeno, EIA-ICC (31), FIGUEIREDO e col. 

(32), em 1989, apresentaram trabalho no qual esta técnica 

e comparada à técnica de inibição de hemaglutinação e a 

MAC-ELISA. 

apresenta 

detecção 

A técnica tem boas vantagens operacionais e 

alta sensibilidade quando é empregada para 

de imunoglobulinas totais. Foram observadas 

reaçoes cruzadas entre anticorpos para dengue 1 com 

anticorpos para os outros sorotipos de dengue e com os 

outros Flavivirus testados (Rocio, febre amarela). 30,0% 

dos soros com anticorpos anti-Rocio e anti-febre amarela 

(não vacinal) apresentaram reação cruzada com IgM para 

dengue 1. 

Nos quadros 4, 5 e 6 estão apresentados dados 

sobre o comportamento, a interpretação e os procedimentos 

técnicos do teste imunoenzimático empregado na 

identificação de anticorpos para vírus dengue entre 

outros. 
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QUADRO 4. COMPORTAMENTO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI
FLAVIVIRUS EM HUMANOS. 

TESTE 

, 
ANTIGENO TIPO SENSIBILIDADEL ESPECIFICIDADE E VALOR REPRODUTI-

PREDITIVO BILIDADE 
POSITIVOf. 

DEN EIA-ICC IgM:62,2% IgM:100% IgM:95,8% 
(MC)" (MC)" (MC)" 
IgG:98,6% (IH) IgG:81,5% (IH) IgG:93,2% (IH) 
(IgM+IgG) :97,3% (IgM+IgG):44,4% (IgM+IgG):87,8% 
(MC)" (MC)" 

DEN indireto CV=14% 

YF indireto 83,5%(FC e IH)* 90,3%(FC e IH)* 95,6%(FC e IH)* 
97,2% (N) 100,0% (N) 100,0% (N) 

JE indireto 100,0% (N e 100,0% (N)** 100,0% (N)** 
IH)** 20,0% (IH)*** 79,00-~> (IH)** 
100,0% (N e 100,0% (N e 
IH)*** IH)** 

* apresentaram mesmo resultado 
** após vacinação primária 
*** após reforço vacinal 

Antígenos: DEN = dengue; YF = febre amarela; JE = encefalite Japonesa 
EIA-ICC: teste imunoenzimático que utiliza cultura de células infectadas como antígeno. 
IH = inibição de hemaglutinação; FC = fixação de complemento; N = neutralização 
" = MAC-ELISA 
CV = coeficiente de variação 
- = dados não existentes 
f. = o teste entre parenteses foi usado como referencia 

AUTOR 
ANO 

Figueiredo 
et al./89 
(32) 

Dittmar 
et al./79 
(26) 

Deubel et 
al./83 
(25) 

Okamoto 
et al. /86 
(64) 
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QUADRO 5. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS 
ANTI- VÍRUS DENGUE EM HUMANOS. 

TESTE 

TIPO CONTROLES CRITÉRIO 
.. 

SISTEMA REAÇQES AUTOR 
DE POSITIVIDADE INESPECIFICAS BLOQUEADO R ANO 

(CONTROLE) 

indireto (-) fração diferença entre Dittmar 
proteica ex- a media dos tes- et al. /79 
traída de tes com antígeno (26) 
ce'rebro de (calculadas em 
camundongos triplicata) e o 
na o infecta- controle negati-
dos v o 

ELA-IgM (+) soros (+) quando abs adição de ce- Schmitz & 
referência teste maior que rebro de ca- Emmerich/ 
(-) soros a média dos mungondo nor- 84(75) 
referência controles mais 3 mal ao conju-

desvios-padrão. gado 
- 0,14 (DEN); 
0,12 (WN) e 0,12 
(TBE) 

MAC-ELISA (+) soros título foi es- remoção de Bundo & 
referência tim~do em compa- fator reuma- Igarashi/ 
(-) soros raçao com a cur- tóide com 85(5) 
referência va obtida com os latex 

soros positivos 
de referência 

MAC-ELISA (+) quando abs soros foram PBS com BSA Figueiredo 
maior que 2,1 diluÍdos a 4% et al./89 
vezes a média com soro hu- (32) 
dos controles mano normal 
negativos 

EIA-ICC (-) cultura (+) cor verde soros foram PBS com ge- Figueiredo 
de células (-) sem cor adsorvidos latina a 5% et al. /89 
não infecta- 2 horas com (32) 
das com o células de 
antígeno mosquito 

Antígenos: WN = West Nile; TBE = Tick-borne encephalitis; JE = encefalite Japonesa 
abs = absorbãncia; PBS = salina tamponada fosfatada; BSA = soroalbumina bovina 
EIA-ICC: teste imunoenzimático que utiliza cultura de células infectadas como antígeno 
ELA-IgM: teste imunoenzimático que utiliza antígeno marcado com enzima 
-: dados não existentes 
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QUADRO 6. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DO TESTE IMUNOENZIHÁTICO EMPREGADO NA lDEt."TIFICAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI- VÍRUS DENGUE E"'' SOROS HUMANOS. 

. 
SUBSTRATO lNITRRUJ:ÇÁO TEMPOS E DILUENTES FASE LEITURA LÍQUIDO 

. 
OBSERVAÇÕES ANTJCENO CONJUGADO REAÇAO AUTOR 

(PREPARO) (ENZIMA) DA REACAO TEMl'ERA~S SÓLIDA DE LAVAGEM ANO 
DE INCUBAÇAO 

extraído de fosfatase- p-nitrofenil NaOH l,SM ant{geno:24h-4•c antígeno:tampao microplacas de espectro- PBS-Tween 20 antígeno Dittmar 
cérebro de ca- alcalina/lg de fosfato soros:2h-T.A. carbonato/bicar- poliestireno fotômetro (0,2Sml) et al./79 
BJUndongos com carneiro anti- conjugado:2h-T.A. bonato (405nm) soros (26) 
aacarose/ace- lg humana substrato:lh-T.A. soros:PBS-Tween (0,25ml) 
tona Cúm BSA a 4\ conjugado 

conjugado:PBS- (0,25ml) 
Tween substrato 

(0,25ml) 

extraído de peroxidase/an- o-fenilenodia- H2S04 2M anti·lgM:2dias- anti-IgM, soros, microplacas de espectro- tampão !ris lg de cabra Schmitz & 
cérebro de ca- t!geno mina 4 c substrato:PBS poliestireno fotômetro com Tween-20 anti cadeia Emmerich 
BJUndongos com soros:~!l-T.A. conjugado:cére- (495nm) e NaN3 p humana /84 (75) 
sacarose/ace- conjugado:2h-4•c bro de camun- (100pl) 
tona substrato:10min- dongo normal + soros(50Jll) 

I.A. soro bovino fe- conj.(50pl) 
tal + NaCl + substrato 
Tween-20 

DEN 1 e 2: peroxidase/Ig o-fenilenodia- H2S04 4N anti•IgM:1h-37·c anti-lgM:tampâo microplacas espectro- PBS-Tween 20 lg de cabra Bundo & 
extraído de humano anti- mina soros:lh-3~C carbonato fotômetro a 0,05% anti cadeia lgarashi 
cultura de cé- -Flavivirus ant!geno:lh-3~ C antígeno, conju- (490nm) p humana /85 (5) 
lulas de mos- conjugado:lh-3r C gado:PBS (100}11) 
quito substrato:lh-T.A. soros(lOOJll) 
DEN 3 e 4: (no escuro) antígeno 
extraído de (100)11) 
cerebro de ca- conj.(100Jll) 
BJUndongo com sobstrato 
sacarose/ace- (100pl) 
tona 
JE vacinal 

extraído de peroxidase/ac ABIS anti-lgM: anti-lgM:tampáo microplacas de espectro- PBS lg de cabra soros elui- Figueiredo 
cérebro de ca- monoclonal an- 18H-4 C carbonato-bicar- poliestireno fotômetro anti cadeia dos de papel et al./89 
BJUndongos com ti-Flavivirus bloqueio:30min-I.A. bonato (405nm) p humana de filtro (32) 
sacarose/ace- soros:2h-T.A. soros: (100}11) 
tona antígeno: PBS-SlL"' a 20% BSA em PBS 

18H-4 C (200)11) 
conjugado:lh-37•c soros (50)11) 
substrato:30 min antígeno 

conjugado(25pl) 
substrato(100)11) 

vírus em cul- peroxidase/an- ABIS bloqueio:2h soros:PBS com microplacas de visual PBS-Tween 20 antÍgeno em soros elui- Figueiredo 
tura de célu- ti-lgM ou lgG soros:lh-37 C BSA poliestireno a 0,05% cultura blo- dos de papel et al./89 
las de mosqui- humanas conjugado:lh-37•c queio(200)11) de filtro (32) 
to (C6/36) na substrato:5 a soros: (100}11) 
microplaca 10 min conj .(100pl) 

substrato 
(100pl) 

JE = encefalite Japonesa ABIS: [2.2'-diazo-di(3-etil benzotiazolina sulfonato)] 
PBS = salina tamponada fosfatada; BSA c soroalbumina bovina SHN: soro humano normal 
I.A. = temperatura ambiente -: dados não existentes 
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Febre Amarela 

Em 1982, LHUILLIER e col. (53), utilizando 

antígeno purificado pela técnica Chrom-ELISA, empregaram 

o teste imunoenzimático para captura de anticorpos IgM em 

pacientes com febre amarela para observar o comportamento 

desses anticorpos. As amostras, coletadas nos dias 1, 8, 

30 e 60 da infecção, apresentaram título máximo de IgM no 

80 dia decrescendo à partir daí até o sexagésimo dia. 

Para observar a especificidade dessas imunoglobulinas 

foram utilizados outros antígenos de Flavivirus: dengue 

2, Zika e West Nile e um antígeno de Alphavirus: 

Chikungunya, notando-se apenas uma pequena reação 

cruzada com o antígeno de West Nile, ou seja, quando 

testados com este antígeno os soros reagiram 
, 

porem o 

valor da absorbância foi aproximadamente 2 vezes menor 

que com o antígeno homólogo. Também relatou-se nesse 

trabalho a capacidade do teste em detectar esses 

anticorpos IgM em 89,0% (16/18) dos pacientes com febre 

amarela, na fase ictérica, na primeira amostra de soro. 

ELISA e recomendado pelos autores como instrumento da 

Vigilância Epidemiológica de febre amarela pela sua 

rapidez e pela precocidade do surgimento dos anticorpos 

IgM detectados por ele. O uso do teste é proposto também 

para identificação de anticorpos IgM em macacos com o 

objetivo de vigilância de epizootias que possam 

prenunciar o aparecimento de casos humanos. 

Uma pesquisa comparativa entre as técnicas 

sorológicas empregadas no diagnóstico de febre amarela 

foi realizada por DEUBEL e col. (25), em 1983, quando 

110 amostras de soro, coletadas durante uma epidemia no 

Senegal, foram ensaiadas pelos testes de neutralização, 

inibição de hemaglutinação, fixação do complemento, ELISA 
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e imunofluorescência indireta (IFI). Os autores afirmam 

que entre as 

tradicionalmente 

por Flavivirus, 

embora não 

três primeiras técnicas citadas, 

empregadas no diagnóstico de infecções 

a mais específica é a de neutralização, 

seja adequada para estudos 

soroepidemiológicos. ELISA mostrou-se mais sensível e 

mais específico que os testes de fixação de complemento e 

de inibição de hemaglutinação. Quando comparado ao teste 

de neutralização, ELISA apresentou dois resultados falso

-negativos e nenhum falso-positivo. O teste 

imunoenzimático nao foi comparado ao teste de 

imunofluorescência indireta. 

ELISA, usado na captura de anticorpos do tipo 

IgM (MAC-ELISA), foi utilizado por SALUZZO e col. (72), 

em 1986. O autores compararam o teste com a técnica de 

fixação de complemento. Foram empregados antígenos dos 

Flavivirus Zika, Wesselsbron (WSL), de febre amarela e de 

dengue (os quatro sorotipos), de importância médica na 

Africa, onde foram coletadas as amostras testadas. Os 

anticorpos IgM detectados pelo teste imunoenzimático 

foram específicos para as infecções por Zika, Wesselsbron 

e febre amarela mas apresentaram muitas reações cruzadas 

nas infecções por vírus de dengue. A persistência destes 

anticorpos para febre amarela e Zika foi de 

aproximadamente três semanas; também foi observada menor 

permanência dos anticorpos para dengue tipos 2 e 4 quando 

comparados àqueles observados no teste de fixação de 

complemento. A associação entre os resultados de MAC

-ELISA e de isolamento de vírus, no caso da febre 

amarela, em amostras coletadas durante urna epidemia, 

permitiram o diagnóstico rápido da infecção por esse 

agente na totalidade dos casos estudados, mostrando a 

utilidade de ELISA em programas de Vigilância 
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Epidemiológica desta infecção. No mesmo trabalho, foram 

comparadas duas técnicas áe captura de IgM. Na primeira, 

denominada técnica direta a superfície sólida foi 

sensibilizada com imunoglobulina anti-IgM humana e os 

demais reagentes foram incubados na seguinte ordem: soros 

a testar, antígeno, conjugado (um anticorpo monoclonal 

ligado à enzima) e substrato. Para a técnica denominada 

indireta observou-se a mesma seqüência~ entretanto, 

introduziu-se mais uma etapa ao teste: em seguida ao 

antígeno utilizou-se fluido ascítico de ratos imunizados 

com os vírus em questão e o conjugado foi formado por uma 

imunoglobulina anti-IgG de rato ligada à enzima. Os 

autores concluíram que a técnica indireta foi mais 

sensível. 

No Brasil o teste imunoenzimático para captura 

de anticorpos IgM foi utilizado por COIMBRA e col. (24), 

em 1987 para confirmação diagnóstica de 3 casos suspeitos 

de febre amarela no Estado de são Paulo. ELISA mostrou

-se sensível e rápido antecipando os resultados de testes 

tradicionais em pelo menos uma semana. 

Rocio 

o primeiro relato do uso do teste 

imunoenzimático para arboviroses no Brasil e de IVERSSON 

e col. (45), em 1985. A técnica MAC-ELISA foi empregada 

para analisar os soros de 75 pacientes que apresentaram 

encefalite durante a epidemia em 1975 e 1976 no Vale do 

Ribeira, São Paulo. Desses pacientes, 23 apresentavam 

sorologia positiva nos testes de inibição de 

hemaglutinaçãó e de fixação de complemento, 48 tinham 

resultados sorológicos inconclusivos e 4 tinham soros não 
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reagentes para o vírus. MAC-ELISA foi positivo para os 23 

pacientes com diagr.óstico confirmado e para 85,4% (41/48) 

dos doentes com resultado inconclusivo. Os resultados 

foram negativos para os 4 soros não reagentes. 

Em 1987, os mesmos autores empregaram MAC

-ELISA para analisar os soros de 90 pacientes com 

suspeita clínica de terem contraído encefalite pelo vírus 

Rocio entre julho de 1976 a dezembro de 1982 (47). Quatro 

soros apresentaram resultados positivos, dos quais 3 

foram coletados ainda em 1976 e o último, de uma criança 

de 1 ano que veio a falecer pela doença, foi coletado em 

1980. Os dados permitem verificar que o vírus estava 

circulando na população humana, causando doença grave até 

meados de 1980. O teste mostrou-se útil para diagnóstico 

com uma única amostra de soro. 

Encefalite de St.Louis 

MONATH e col. (62) em 1984, compararam o 

desempenho de ELISA com captura de anticorpos IgM (MAC

-ELISA), usando como antígeno o vírus da encefalite de 

St. Louis (SLE) com a dos testes tradicionalmente 

empregados para esse fim (neutralização, fixação de 

complemento e inibição de hemaglutinação). Os títulos 

dos soros em MAC-ELISA aumentaram proporcionalmente com 

os títulos N e IH. Por regressão linear os autores 

encontraram correlação significante entre os títulos de 

ELISA e os títulos de N e de IH. Não houve correlação 

entre MAC-ELISA e fixação de complemento. A mudança 

significante entre títulos de duas amostras pareadas, que 

possibilita confirmação diagnóstica, foi comparável nos 

quatro testes, mas mais freqüente em ELISA. De acordo com 

os resultados deste teste, IgM aparece precocemente no 

curso da infecção mas também declina rapidamente. Na 
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maioria das 59 amostras testadas ocorreu o declínio de 

anticorpos IgM ati níveis indetectiveis por volta do 40 

mês após o início da doença. Esta característica pode ser 

usada para diagnóstico presuntivo de infecç~o re~ente. 

Testes com antígenos heterólogos (vírus de encefalite 

Japonesa, encefalite de Murray Valley, de febre amarela e 

vírus de West Nile) mostraram que anticorpos IgM foram 

específicos em 71,4% (10/14) das amostras testadas. Os 

autores ressaltam a rapidez da ticnica como elemento 

importante no diagnóstico precoce 

possibilitando, a nível de saúde pública, 

Vigilância Epidemiológica e de controle 

vetores. 

da infecç~o 

as açoes de 

de mosquitos 

Dados sobre o comportamento, a interpretaç~o e 

os procedimentos ticnicos empregados no teste 

imunoenzimitico para identificaç~o de anticorpos para os 

vírus de febre amarela, encefalite de St.Louis e Rocio 

est~o apresentados nos Quadros 4, 7 e 8. 
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QUADRO 7. INTE~PRETAÇÂO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DETECÇÂO DE ANTICORPOS PARA 
OS VIRUS ROCIO, FEBRE AMARELA E DE ENCEFALITE DE ST.LOUIS EM SOROS HUMANOS. 

ANTIGENO TIPO DE CONTROLES 
TESTE 

YF MAC-ELISA soros negativos 

YF indireto (+)fração protei-
ca obtida da pu-
rificaçâo de cul-
tura de células 
infectadas 
(-)fração protei-
ca obtida da pu-
rificaçâo de cul-
tura de células 
não infectadas 

DEN; YF; i11direto (-)fração protei-
ZICA; WSL ca extraída com 

sacarose/acetona 
do cérebro de ca-
mundongos não in-
fectados 

DEN; YF; indireto (-)fração protei-
ZICA; WSL ca extraída com 

sacarose/acetona 
do cérebro de ca-
mundongos não in-
fectados 

YF MAC-ELISA soros positivos 
e negativos de 
referência 

TESTE 

CRITÉRIO 
DE POSITIVIDADE 

título: recípro-
ca da maior di-
luic;âo do soro 
que da uma absor-
bância pelo menos 
2 vezes maior que 
os soros negati-
vos 

obtido pela dife-
rença entre as 
abs dos testes e 
dos controles 
(-) quando a di-
ferença menor que 
0,1 

(+) quando leitu-
ras maiores que 2 
vezes a relação 
positivos/negati-
vos. Quando lei-
tura 2 vezes 
maior que a media 
de 5 negativos 

(+) quando leitu-
ras maiores que 2 
vezes a relação 
positivos/negati-
vos. Quando lei-
tura 2 vezes 
maior que a média 
de 5 negativos 

(+) quando a re-
laçâ0 abs amos-
tra/abs contro-
les negativos 
maior que 2,0 

" REAÇOES 
INESPECÍFICAS 

(CONTROLE) 

diluição dos 
soros com ge-
latina a 0,5% 

AUTOR 
ANO 

Lhuillier 
et al./82 

(53) 

Deubel et 
al./83 

(25) 

Saluzzo et 
al./86 

(72) 

Saluzzo et 
al./86 

(72) 

Coimbra et 
al./87 

(24) 
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QUADRO 7. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA 
OS VtRUS ROCIO, FEBRE AMARELA E DE ENCEFALITE DE ST.LOUIS EM SOROS HUMANOS. 
(continuação) 

TESTE 

ANTIGENO TIPO DE CONTROLES CRITÉRIO 
TESTE DE POSITIVIDADE 

ROC MAC-ELISA soros positivos 
e negativos de 
referência 

ROC MAC-ELISA 

SLE MAC-ELISA soros positivos (+) quando a re-
e negativos de lac;âo abs amos-
referência tra/abs contro-

les negativos 
for maior ou 
igual a 2,0 

Antígenos: YF= febre amarela; DEN= dengue; WSL= Wesselsbron; 
ROC= Rocio; SLE= encefalite de St.louis 

abs: absorbãncia 
-: dados não existentes 

REACqEs AUTOR(ES) 
INESPECIFICAS ANO 

(CONTROLE) 

remoção de fa- Iversson 
tor reumatóide et al./85 
pela técnica (45) 
de Camargo et 
al. (17) 

Iversson 
et al./87 
(47) 

Monath et 
al./84 
(62) 
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QUADRO 8. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA O VÍRUS ROCIO, FEBRE AMARELA E DE ENCEFALITE DE SI.LOUIS EM SOROS HUMANOS. 

ANTÍGENO 

, 
DILUENTES 

, 
Al't'IÍGENO CONJUGADO SUBSTRATO INTERRU'fÇAO TEMPOS E FASE LEITURA LIQUIDO REAçÃO AUTOR 

(PREPARO) (ENZIMA) DA REAÇAO TEMPERA~S SÕLIDA DE LAVAGEM ANO 
DE INCUBAÇAO 

YF antígeno pu- peroxidase/ o-toluidina H2S04 4N anti-lgM:lh- anti-IgM: tam- microplaca de espetro- PBS-Tween lgG de cabra UJuillier 

rificado pe- fragmento Fab 37•c pão carbonato- poliestireno fotômetro anti cadeia et al./82 

la técnica de carneiro soros :lh-37• C bicarbonato (450nm) Jl humana (53) 

Chrom-ELISA anti-lgG de ant!geno:lh- demais reagen- (lOOpl) 

rato 
31•c tes: tampão PBS soros 
fluido hiper- -I com BSA, (lOOpl) 
imune :lh-37• C merthiolate e antígeno 
conjufado: azida sódica (lOOpl) 
lh-37 c fluido as c!-
substrato: 10m in tico(lOOpl) 

conjugado 
(100)11) 
substrato 
(100)11) 

YF extraído de peroxidase/ o-dianisidina HCl O,SN antígeno: antígeno: tampão microplacas de espectro- PBS-Tween 20 antígeno Deubel 

cultura de anti lgG hu- 18h-4•c TNE poliestireno fotômetro a 0,05% (200}11) et al./83 

células de mana soros:lh-37•c soros:PBS-I com (405nm) soros(200pl) (25) 

A.aemti 
conjugado:90min- azida sódica e conjugado 

purificado em 
37 c gelatina (200}11) 

coluna com 
substrato:30min- substrato 

gradientes de 
T.A. 

fosfato 

DEN; YF; extraído de fosfatase al- p-nitrofenil NaOH 3N espectro- lgG de cabra Saluzzo 

ZIKA; WSL cérebro de calina/anti- fosfato fotômetro anti cadeia et al./86 

camundongo corpo mono-
(405nm) p humana (72) 

com sacarose/ clonal anti-
soros 

acetona -Flavivirus 
antígeno 
conjugado 
substrato 

DEN; YF; extraído de peroxidase/ o-toluidina H2S04 4N espectro- lgG de cabra Saluzzo 

ZIKA; WSL cérebro de anti/lgG de 
fotômetro anti cadeia et al./86 

camundongo rato ou 
(405nm) p humana (72) 

com sacarose/ fragmento Fab 
soros 

acetona anti lgG de 
antígeno 
fluido asd-

rato tico hiper-
imune 
conjugado 
substrato 



54 

, - - ~ 
QUADRO 8. PROCEDIMENT0~ TECNICOS DO TESTE lMUNOENZIHATICO EMPREGADO NA DETECÇAO DE ANTICORPOS PARA O VIRUS ROCIO, FEBRE AMARELA E DE ENCEFALlTE DE ST.LOUIS EM SOROS HUMANOS. 

(continuac;ão) 

ANTÍGENO ANTÍGENO CONJUGADO SUBSTRATO lNTERRtf!'ÇÁO TEMPOS E DILUENTES FASE LEITURA LÍQUIDO --REAÇAO AUTOR (PREPARO) (ENZIMA) DA REAÇAO TEMPERATURAS S6LIDA DE LAVAGEM ANO DE INCUBAÇÃO 

YF fosfatase-al- p-nitrofenil Na OH soros:lh-37 C microplaca de espectro- PBS-Tween anti-lgM Coimbra calina/anti- fosfato substrato:30min- poliestireno fotômetro a 0,05% humana et al./87 corpo monoclo- T.A. (410nm) soros (24) nal anti-Fla- antígeno 
vivirus conjugado 

substrato 

ROC fosfatase-al- p-nitrofenil microplaca de espectro- anti-lgM lversson calina/anti- fosfato poliestireno fotômetro humana et al./85 corpo monoclo- (410nm) soros (45) nal antígeno 
conjugado 
substrato 

ROC extraído de peroxidase/an- ABIS anti-lgM Iversson cérebro de ticorpo mono- humana et al./87 camundongo clonal anti- soros (47) com sacarose/ [lavivirus antígeno 
acetona conjugado 

substrato 

SLE extraído de fosfatase-al- p-ni trofenil NaOH 3M anti-lgM:l.h/ anti-lgM:tampâo microplaca de espectro- PBS-Tween 20 anti-lgM Monath cérebro de calina/anti- fosfato 37•c + lh/T.A. carbonato/bi- poliestireno fotômetro a 0,05% humana et al./84 camundongo corpo mono- soros:l.h-37•c carbonato (450nm) (l()()pl) (62) com sacarose/ clonal anti- antígeno: demais reagen- soros(50pl) 
acetona Flavivirus 18h-4·c tes:PBS-T antígeno 

conjugado: (50\11) l.h-37·c conjugado 
substrato:l5min- (50pl) 
T.A. substrato 

(lOO)ll) 

Antígenos: YF = febre amarela; DEN = dengue; WSL = Wesselsbron; ROC = Rocio; SLE = encefalite de St.Louis 
PBS: salina tamponada fosfatada; PBS-I: PBS-'l'ween 
ABIS = [2.2'-diazo-di(3-etil benzodiazolina sulfonato)] 
I.A. = temperatura ambiente 
-: dados não existentes 
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Encefalite Japonesa 

A adaptação do teste imunoenzimático para a 

identificação de anticorpos anti-vírus da encefalite 

Japonesa e a avaliação da técnica, empregada para esse 

fim, foram objeto de estudo de BUNDO e col. (6) em 

trabalho publicado em 1981. ELISA foi comparado ao teste 

de inibição de hemaglutinação na quantificação das 

imunoglobulinas totais. Houve correlação entre os 

resultados obtidos por ambos os testes. Foram observados 

alguns falso-positivos para IgM pela presença de fator 

reumatóide. Para eliminar este interferente os autores 

sugerem várias metodologias como o tratamento prévio do 

soro com proteína-A de Staphylococcus aureus para remoçao 

de IgG, tratamento com partículas de latex ligadas a IgG 

para remoção do fator reumatóide ou o fracionamento de 

IgM e IgG. Sugere-se um procedimento para capturar apenas 

anticorpos IgM, pela sensibilização da fase sólida com 

uma imunoglobulina anti-IgM humana, anteriormente 

empregado por MONATH e col. (62). 

O desempenho de ELISA na detecção de conversao 

sorológica após administração de vacina de encefalite 

Japonesa foi apresentado pelos autores do trabalho 

anterior, em 1983 (8). Os procedimentos técnicos foram os 

mesmos utilizados naquele estudo mas os soros nao foram 

submetidos a tratamento prévio para remoçao do fator 

reumatóide. Analisaram-se amostras de pessoas vacinadas 

moradoras em áreas endêmicas e não endêmicas para a 

infecção. Observou-se a resposta de anticorpos totais e 

de anticorpos do tipo IgM após uma primeira vacinação e 

após vacinação de reforço. A resposta foi fraca após a 

primeira vacinação quando comparada à resposta após a 

dose de reforço, especialmente para os anticorpos IgM. Os 
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autores sugerem que esta relativa insensibilidade de 

ELISA para detectar soroconversão na primeira vacinação 

seja devida à diferença entre a natureza dos anticorpos 

anti-vírus vacina! e anti-vírus causador de infecção 

natural, quanto à avidez pelo antígeno fixado a 

superfície carreadora. A pequena avidez pelo antígeno de 

vírus vacina! associada às diversas fases de lavagem do 

teste imunoenzimático dificultariam a ligação antígeno

-anticorpo. Estudos anteriores indicaram que o título IgM 

para essa infecção em habitantes saudáveis na area 

endêmica era superior a 100 (6). No presente estudo, o 

título máximo para essa imunoglobulina foi inferior a 

esse valor. Os autores sugerem que para validar os 

resultados de inquéritos soroepidemiológicos e de 

sorodiagnóstico para infecção natural a interpretação dos 

resultados seja cuidadosa em áreas 

encefalite Japonesa é comumente 

onde a vacinação para 

empregada, porque os 

títulos de anticorpos são altos em algumas pessoas após a 

dose de reforço vacina!. 

A detecção de conversao vacina! para 

encefalite Japonesa pelo teste imunoenzimático também foi 

estudada por OKAMOTO e col. (64), em 1986. No estudo 

utilizaram-se amostras de soros de crianças, coletadas 

antes da vacinação, após a vacinação primária e após o 

recebimento da dose de reforço da vacina. Os resultados 

foram comparados aos dos testes de neutralização e de 

inibição de hemaglutinação e estão de acordo com o 

trabalho de BUNDO e col. (8) que mostram um aumento 

marcante no título de anticorpos após o reforço vacina!. 

Os autores sugerem o uso de ELISA em substituição ao 

teste de neutralização porque a sensibilidade apresentada 

por ambos foi a mesma e a técnica imunoenzimática é mais 

rápida. 
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Em 1988, HAN e col. (40) utilizaram o teste 

imunoenzimático para identificar anticorpos das classes 

IgM, IgG e IgA em soros e em líquido cefalorraquiano 

(LCR) de pacientes com suspeita clínica de encefalite 

Japonesa. Foram detectados anticorpos IgM em 75,0% 

(9/12) das amostras de soro e LCR, coletadas entre o 

primeiro e o quarto dia da doença. Os valores de 

absorbância foram significantemente maiores no líquor do 

que no soro, com uma absorbância média de 12,9 e 5,9, 

respectivamente. IgG não foi identificado no soro ou no 

LCR antes do 60 dia após o início da doença e os valores 

das absorbâncias entre os dois tipos de material nao 

foram significantemente diferentes. IgA foi encontrado 

em 37,5% dos soros (6/16) e em 40,0% dos LCR (4/10) 

coletados na primeira semana da doença. As absorbâncias 

para IgA foram significantemente menores que para IgM e 

nao houve nenhum caso em que IgA fosse detectado na 

ausência de IgM. Entretanto, em 67,6% dos soros (25/37) 

e 75% dos LCR (15/20) que apresentaram IgM, não foi 

encontrado IgA. Os autores concluem que o teste 

imunoenzimático na captura de IgM, particularmente em LCR 

e o meio mais rápido de diagnóstico sorológico de 

encefalite Japonesa. 

Encefalite West Nile 

O teste imunoenzimático foi utilizado por 

FEINSTEIN e col. (30), em 1985, na identificação de 

anticorpos IgG e IgM para o vírus West Nile. Os soros 

foram analisados também pelos testes de inibição de 

hemaglutinação, fixação de complemento e neutralização. 

Os títulos de ELISA corresponderam em 89,0, 87,0 e 98,0% 
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das vezes, respectivamente, com os dos testes 

mencionados. Para observar a especificidade do teste, os 

autores realizaram um teste de bloqueio que consistia em 

incubar as amostras por 1 hora a 370C na presença ou 

ausência de antígeno diluído. Após incubação, as 

amostras foram ensaiadas por ELISA. Os soros foram 

considerados positivos se a leitura da absorbãncia foi 

reduzida em, pelo menos, 50,0% na amostra com a presença 

do antígeno. Os autores concluem que o teste 

imunoenzimático pode substituir outros métodos 

sorológicos na Vigilância Epidemiológica dessa infecção. 

o comportamento, a interpretação e os 

procedimentos técnicos utilizados no teste 

imunoenzimático para identificação de anticorpos para 

vírus de encefalite Japonesa e West Nile estão 

apresentados nos Quadros 4, 9 e 10. 
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QUADRO 9. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA OS VÍRrS 
DE ENCEFALITE JAPONESA E WEST NILE EM SOROS HUMANOS. 

ANTÍGENO 

JE 

JE 

JE 

JE 

JE 

WN 

TIPO 

indireto 

indireto 

indireto 

captura de 
IgA e IgM 

indireto 
(IgG) 

indireto 

CONTROLES 

soros referên
cia positivos 
e negativos 

soros referên
cia positivos 
e negativos 

soros referên
cia 

(-) amostras 
sem antígeno 

(-) amostras 
sem antigeno 

(-) soros que 
tiveram as 
mais baixas 
leituras para 
IgM e IgG 

TESTE 

CRITÉRIO 
DE POSITIVIDADE 

o t{tulo foi es
timado em compa
ração com curva 
obtida com soros 
positivos de re
ferência 

o título foi es
timado em compa
ração com curva 
obtida com soros 
positivos de re
ferência 

o título foi ex
presso como a 
diluição que 
apresenta uma 
abs de 3 vezes 
o valor constan
te (a altas di
luiçÕes a abs 
mostra um baixo 
valor constante 

representa 
reação não espe
cífica) 

(+) quando rela
ção abs amostra 
/abs controle 
for maior que 
2,0 

(+) quando rela
ção abs amostra 
/abs controle 
for maior que 
2,0 

o título foi es
timado em com
paração com 
curva obtida com 
soros referência 
negativos 

Antígenos: JE = encefalite Japonesa; WN = West Nile 

REAÇ<ÍES 
INESPECIFICAS 

(CONTROLE) 

remoçifo de fa
tor reumatóide 

remoçâo de fa
tor reumatóide 
diluição dos 
soros com meio 
de cultura ce
lular 

SISTEMA 
BLOQUEADO R 

AUTOR 
ANO 

Bundo et 
al. /81 
(6) 

Bundo et 
al./83 
(8) 

PBS com BSA Okamoto 
a 0.5% et al./86 

(64) 

gelatina a 
0,25% em 
PBS-T 

Han et 
al. /88 
(40) 

Han et 
al. /88 
(40) 

Feinstein 
et al./85 
(30) 

abs = absorb~ncia; PBS = salina tamponada fosfatada; BSA = soroalbumina bovina 
PBS-T = salina tamponada fosfatada 
-: dados não existentes 



QUADRO 10. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DO TESTE lMUNOENZIHÁTICO EMPREGADO NA DETECçÃo DE ANTICORPOS PARA OS VÍRUS DAS ENCEFALITES JAPONESA E DE WEST NILE EM SOROS HUMANOS. 

ANTÍGENO ANTÍGENO 
(PREPARO) 

CONJUGADO 
(ENZIMA) 

SUBSTRATO INTERRUPÇÃO 
DA REAÇÃO 

JE vírus JE va- peroxidase/ 
cinal inati- anti-Ig huma
vado com for- na 

o-fenflenodiami- H2S04 4N 
na 

JE 

JE 

JE 

JE 

malina e pu-
rificado 

vírus JE va
cina1 inati
vado com for
malina e pu
rificado 

vírus JE va
cina! 

vírus JE pu
rificado 

vírus JE pu
rificado 

vírus culti
vado em célu
las e purifi
cado 

peroxidase/ 
anti Ig hu
mana 

~-galactosi
dase/IgG de 
cabra anti-Ig 
humana 

o-fenilenodiami
na 

2-N-fenil-B-D
-galactopirano
si da 

peroxidase/ o-fenilenodiami-
anticorpo mo- na 
noclonal anti-
-flavivirus 

peroxidase/Ig o-fenilenodiami-
anti IgG hu- na 
mana 

fosfatase-al
calina/Ig de 
cabra anti Ig 
humana 

p-nitrofenil
fosfato 

Antígenos: JE = encefalite Japonesa; WN c West Nile 

H2S04 4N 

Na2C03 lH 

NaOH 2N 

LCR = líquido cefalorraquiano; PBS = salina tamponada fosfatada 
I.A. = temperatura ambiente 
-: dados não existentes 

TEMPOS E 
TEHPERAl'URAS 
DE INCUBAÇÃO 

MATERIAL DILUENTES FASE 
SÓLIDA 

antígeno: 
18h-4•c 
soros:1h-37•c 
conjugado: 
lh-37·c 
substrato: 
lh-T.A.(no es
curo) 

antígeno: 
18h-4• C 
soros:lh-37•c 
conjugado: 
lh-37" c 
substrato: 
lh-T.A. 

soro 

soro 

antÍgeno: soro 
18h-4• C 
bloqueio:30min-
T.A. 
soros:1h-37•c 
conjugado: 
lh-37•c 
substrato: 
lh-37•c 

antígeno: 
18h-4" c 
soros :lh-37• C 
conjugado: 
lh-37. c 
substrato: 
30min-T.A. 

soros e 
LCR 

soros e 
LCR 

soros 

antígeno: tam
p'o carbonato
bicarbonato 
soro:PBS-l'ween 

microplacas 

antígeno:tampâo microplacas 
carbonato-bi-
carbonato 
soros:PBS-Tween 

ant{geno:tampâo microp1acas 
carbonato-bi-
carbonato 
soros:PBS-Tween 

microplacas de 
poliestireno 

microp1aca de 
poliestireno 

antígeno:tampâo microplacas 
carbonato-bi-
carbonato 

LEil'URA 

espetro
fotômetro 
(500nm) 

espectro
fotômetro 

espectro
fotômetro 
(405nm) 

espectro
fotômetro 

espectro
fotômetro 

es~ctro

fotômetro 
(405nm) 

LÍQUIDO 
DE LAVAGEM 

PBS-Tween 20 
a 0,05% 

PBS-Tween 20 
a 0,05% 

PBS-Tween 20 
a 0,1% 

PBS-Tween
azida s6dica 

REAÇAO 

antígeno 
(100)!1) 
soros(100p1) 
conjugado 
(100pl) 
substrato 
(100)11) 

antígeno 
soros 
conjugado 
suba trato 

antígeno 
(100)11) 
bloqueio 
(50\t1) 
soros(50p1) 
conjugado 
(50)!1) 
substrato 
(50pl) 

lgG de cabra 
anti•lgM ou 
anti .. IgA hu
manas 
soros ou LCR 
conjugado 
substrato 

antígeno 
soros ou LCR 
conjugado 
substrato 

antígeno 
soros(O,l5m1) 
conjugado 
(O,l5ml) 
substrato 
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5.1 Comportamento do teste 

a) Sensibilidade e Especificidade 

Apenas três dos trabalhos apresentados 

permitiram o cálculo da sensibilidade e da 

especificidade do teste imunoenzimático. 

ELISA foi muito sensível no estudo de OKAMOTO 

e col. (64) no qual observou-se conversão sorológica após 

uso de vacina para encefalite Japonesa. A sensibilidade 

foi de 100,0% quando o teste foi comparado aos testes de 

neutralização e de inibição de hemaglutinação para ambas 

as situações: apos a primeira dose de vacina e após a 

dose de reforço vacinal. DEUBEL e col. (25) analisaram o 

desempenho de ELISA na identificação de anticorpos para 

febre amarela em comparação com os testes de fixação de 

complemento e inibição de hemaglutinação e obtiveram um 

valor de 83,5% de sensibilidade indicando que em 16,5% 

dos casos, o teste nao foi capaz de identificar 

anticorpos. Entretanto, quando comparado ao teste de 

neutralização, a sensibilidade aumentou para 97,2% 

mostrando que apenas 2,8% das amostras seriam 

consideradas falso-negativas. FIGUEIREDO e col. (32) 

observaram uma baixa sensibilidade (62,2%) quando 

compararam seu teste imunoenzimático EIA-ICC ao teste 

imunoenzimático MAC-ELISA. Quando observou-se o 

desempenho do teste para associação dos resultados de IgG 

e IgM, comparado a MAC-ELISA, o valor da sensibilidade 

foi 97,3% mostrando que apenas 2,7% das amostras seriam 

consideradas falso-negativas para a presença daquelas 

imunoglobulinas. 

O teste foi muito específico na observação de 

OKAMOTO e col. (64) que o compararam ao teste de 
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neutralização e obtiveram um valor de 100,0%. Quando, no 

mesmo estudo, ELISA foi comparado ao teste de inibição de 

hemaglutinação, a especificidade foi muito baixa, apenas 

20,0% indicando que 80,0% dos resultados estariam 

discordantes entre os dois testes. Isto demonstra que a 

interpretação dos resultados deve ser cuidadosa, sempre 

levando-se em consideração o teste padrão ao qual ELISA 

está sendo comparado. DEUBEL e col. (25) obtiveram 90,3% 

de especificidade quando compararam ELISA aos testes de 

fixação de complemento e de inibição de hemaglutinação 

mostrando que o teste consideraria positivos 9,7% dos 

soros negativos. Esses autores obtiveram especificidade 

de 100,0% em comparação ao teste de neutralização. Na 

avaliação de EIA-ICC (32) o teste apresentou 100,0% de 

especificidade na identificação de IgM mas foi pouco 

específico quando associaram-se os resultados de IgM e 

IgG, neste caso, 55,6% das amostras seriam consideradas 

falso-positivas, quando comparado a MAC-ELISA. 

b) Valor Preditivo Positivo 

inibição 

Quando ELISA foi comparado ao 

de hemaglutinação para detecção de 

teste de 
-conversao 

sorológica pela vacina de encefalite Japonesa, após a 

primeira dose, obteve-se valor preditivo positivo de 

79,0%, o qual aumentou para 100,0% quando o teste foi 

comparado ao de neutralização. Após a dose de reforço 

vacinal, o valor preditivo positivo foi de 100,0% em 

relação aos dois testes referência. Também obteve-se um 

resultado de 100,0% quando a técnica imunoenzimática foi 

comparada a neutralização por DEUBEL e col. (25) na 

identificação de anticorpos para febre amarela. Esses 
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resultados indicam que, freqüentemente, o teste 

imunoenzimático apresenta o mesmo desempenho que os 

testes considerados padrão. 

c) Reprodutib~lidade 

DITTMAR e col. (26) obtiveram um coeficiente 

de variação de 14,0% na absorbância de ELISA quando uma 

amostra fortemente positiva foi testada em cinco dias 

diferentes. Entretanto, não houve referência dos autores 

quanto ao parâmetro de variação inter-dias. Os trabalhos 

mais recentes não fazem referência à reprodutibilidade do 

teste. 

5.2 Interpretação do teste 

a) Critérios de positividade 

Em geral, os autores consideraram positivas 

amostras cuja absorbância foi duas vezes superior à dos 

controles negativos. LHUILLIER e col. (53) consideraram 

o título das amostras como a recíproca da máxima diluição 

do soro que apresentasse aquele valor (pelo menos o dobro 

dos controles negat~vos). Outros pesquisadores estimaram 

o título das amostras em comparação a curvas padrão 

construídas com soros positivos de referência testados 

simultaneamente com as amostras. DEUBEL e col. (25) 

estabeleceram o valor de ELISA como a diferença entre a 

absorbância da amostra testada com e sem antígeno. A 

amostra foi considerada negativa quando a diferença foi 

inferior a 0,1. DITTMAR e col. (26) estabeleceram o valor 
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de ELISA como a diferença entre a média da absorbãncia da 

amostra testada com o antígeno (em triplicata) e a 

absorbãncia do controle negativo. Estes critérios 

fornecem um intervalo muito amplo para a inclusão de 

positivos. Dentre os citados, um bom critério é o adotado 

por SCHMITZ & EMMERICH (75) que estabelecem um valor 

limite acima do qual as amostras sao consideradas 

positivas. 

negativos 

Esse valor é obtido com a média dos controles 

mais 3 desvios padrão. O intervalo é grande, 

eliminando amostras com resultados limítrofes. 

FIGUEIREDO e col. (32) foram os únicos autores 

a utilizar leitura visual: os soros testados foram 

considerados positivos se a reação desenvolveu cor verde. 

Esses autores usaram como controle negativo cavidades de 

placa com cultura de células não infectadas. A vantagem 

deste tipo de leitura é a independência do uso de 

espectrofotômetro adequando o teste a trabalhos de campo. 

b) Reações cruzadas 

Concluiu-se que reaçoes cruzadas entre vírus 

heterólogos podem constituir um problema no diagnóstico 

de arboviroses causadas por Flavivirus, especialmente 

vírus de dengue. O principal recurso para diminuir a 

inespecificidade do ensaio é a purificação dos antígenos 

utilizados. 
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c) Reações Inespecíficas - Controle 

Para impedir o surgimento de reaçoes 

inespecíficas, dois dos autores citados (32, 64) 

empregaram substâncias bloqueadoras para preencher os 

espaços das cavidades das placas não preenchidas pela 

proteína de cobertura: como soroalbumina bovina ou 

gelatina. Outros autores impediram reações inespecíficas 

diluindo as amostras com gelatina ou com soro humano 

normal (32). Alguns autores (5, 6, 45) procederam a 

remoçao de fator reumatóide que é indicada em algumas 

areas tropicais onde é grande a prevalência desse 

interferente. 

5.3 Procedimentos técnicos 

a) Material testado 

A exceção do HAN e col. (40) que pesquisaram 

anticorpos em líquido cefalorraquiano (LCR) os demais 

autores citados utilizaram soro. 

b) Antígeno 

De maneira geral os antígenos foram extraídos 

de cérebro de camundongos com sacarose-acetona. Apenas 

DEUBEL e col. (25) e BUNDO & IGARASHI (5) extraíram seus 

antígenos 

Alphavirus. 

de cultura de células, como no caso dos 

Em todas as pesquisas de encefalite Japonesa 

o antígeno empregado foi o vírus vacinal inativado e 

purificado. O antígeno utilizado por LHUILLIER e col. 
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(53) foi purificado pela técnica Chrom-ELISA (52) • 

FIGUEIREDO e col. (32) usar~~, como antígeno, cultura de 

células de mosquito infectadas. 

c) Diluentes 

O líquido empregado na lavagem da fase sólida 

foi, em geral, solução salina tamponada fosfatada com ou 

sem a presença de Tween-20. Para permitir melhor 

sensibilização das microplacas e, conseqftentemente, a 

redução 

tampão 

de reações inespecíficas os autores utilizaram 

carbonato-bicarbonato para diluir a proteína de 

cobertura. 

d) Superfície Carreadora - Fase Sólida 

Todos os autores utilizaram microplacas como 

superfície carreadora para o teste. O tipo de material 

das placas, quando mencionado, foi poliestireno. 

e) Conjugado (enzima) - Substrato 

Na maioria dos trabalhos apresentados a enzima 

de escolha foi peroxidase (5, 6, 8, 25, 32, 40, 47, 53, 

72, 75) empregando-se diferentes substratos: o-toluidina, 

o-fenilenodiamina ou o-dianisidina. Ao contrário do 

observado para Alphavirus, apenas dois dos autores 

mencionados utilizaram ABTS (32, 47) e esses foram os 

únicos a nao interromper a reaçao porque o produto 

colorido final é estável. 
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f) Tempos e Temperaturas de Incubação 

De maneira geral, os tempos e temperaturas de 

incubação foram bastante variáveis. A exceção de 3 

autores (26, 32, 75), que incubaram os soros de 2 horas a 

temperatura ambiente os demais pesquisadores incubaram as 

amostras por 1h a 370C. A sensibilização das placas, em 

geral, foi realizada em 18 horas. SCHMITZ & EMMERICH 

(75) sensibilizaram a placa por 48 horas enquanto que 

BUNDO & IGARASHI (5) e LHUILLIER e col. (53) usaram 

apenas 1 hora para sensibilização. DITTMAR e col. (26) 

realizaram todo o teste à temperatura ambiente enquanto 

os outros autores usaram temperaturas variadas para 

incubação. 

g) Líquido de lavagem 

A exceçao de SCHMITZ e EMMERICH (75) que 

lavaram a placa, entre todas as fases do teste com tampão 

Tris adicionado de Tween-20 e azida sódica, os demais 

autores utilizaram salina tamponada fosfatada (PBS) com 

ou sem Tween-20. 

h) Volumes e diluições 

A maioria dos autores empregou todos os 

componentes da reação a um volume de 100pl, como para os 

AlQhavirus. DEUBEL e col. (25) utilizaram volumes de 

200pl para todos os componentes. Alguns autores 

utilizaram, para sensibilizar a placa, o dobro do volume 

dos outros reagentes, para garantir que toda superfície 
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sólida fosse coberta pela proteína (32, 64, 75). Os 

maiores volumes foram utilizados por DITTMAR e col. 

(26) que empregaram 0,25ml de cada reagente. 

As melhores diluições dos soros, do antígeno e 

do conjugado utilizados foram estabelecidas em testes 

preliminares. 

i) Tipo de Leitura 

FIGUEIREDO e col. (32) foram os únicos autores 

citados neste capítulo que avaliaram visualmente o teste 

imunoenzimático. Os demais autores utilizaram 

espectrofotômetro com comprimentos de onda adequados a 

avaliação da cor do produto final da reação. 
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6. O USO DO TESTE IMUNOENZIMATICO NA IDENTIFICACAO DE 

ANTICORPOS ANTI-ARBOV!RUS EM HOSPEDEIROS NAO HUMANOS. 

Em geral, o homem é hospedeiro acidental nos 

ciclos de manutenção de arbovírus. 

Os principais reservatórios -sao outros 

vertebrados como suínos, eqüinos, roedores e aves. A 

identificação de anticorpos da classe IgM contra esses 

agentes virais em animais configura infecção recente e é 

usada como indicador para medidas de controle na 

prevenção de epidemias e epizootias. t evidente que 

métodos rápidos e sensíveis de diagnóstico laboratorial 

ativam essas medidas. 

Para avaliar o desempenho do teste imune

enzimático na detecção de anticorpos anti-vírus de 

encefalite Japonesa em suínos, YAMAOKA e col. (85), em 

1982, apresentaram trabalho no qual esta técnica foi 

comparada ao teste de inibição de hemaglutinação, 

tradicionalmente usado para esse fim. O teste, que 

utilizou esferas de ferro cobertas com policarbonato, 

sensibilizadas com o antígeno, foi sensível quando 

comparado ao teste padrão. Alguns soros foram tratados 

com partículas de latex para adsorção do fator 

reumatóide: a eliminação desse interferente não provocou 

mudanças significativas no título das amostras testadas. 

Para verificar a possível interferência de IgG nos 

títulos de IgM pela eventual competição entre ambos, 

foram testadas algumas amostras de soro total não havendo 

mudança nos resultados. O fato do excesso de IgG e da 

presença do fator reumatóide não interferirem nos 

resultados do teste foram consideradas indicativos pelos 

autores da nao necessidade de tratamento prévio das 
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amostras. 

KONISHI & YAMAOKA (49) em 1982, utilizaram 

ELISA na detecção de anticorpos para vírus de encefalite 

Japonesa em suínos. Foi observada alta correlação com o 

teste de inibição de hemaglutinação. Para estimar a 

reprodutibilidade do teste o controle positivo foi 

ensaiado por 8 vezes, diariamente, e obteve-se um 

coeficiente de variação (Cv) de 3,4% mostrando que o 

teste e bastante reprodutível. Os autores citam as 

vantagens da técnica empregando esferas de ferro como 

superfície carreadora, pela uniformidade da superfície 

total e pela facilidade de recuperação da fase sólida 

para testes subseqftentes. As esferas são transferidas 

magneticamente, nas diversas fases do teste, de uma 

rnicroplaca a outra, onde são feitas as incubações. 

A pesquisa de anticorpos para vírus de 

encefalite Japonesa em suínos, com ELISA, foi objeto de 

estudo também de BUNDO e col. (7) em 1982. Os autores 

introduziram urna nova etapa ao teste, adicionando ao soro 

reagente com o antígeno da fase sólida urna irnunoglobulina 

de coelho anti-IgM ou IgG, de acordo com os anticorpos 

que se queria identificar; a enzima foi conjugada a um 

anticorpo anti-irnunoglobulina de coelho. Os resultados 

obtidos correlacionaram com os do teste de inibição de 

hernaglutinação. 

KONISHI & YAMAOKA (50), em 1983, avaliaram o 

desempenho do teste irnunoenzirnático na identificação de 

anticorpos contra o agente da encefalite Japonesa 

utilizando sangue total de suínos e não o soro corno nos 

trabalhos citados anteriormente. Seu objetivo foi 

adaptar o teste às condições de campo, para experimentos 

em larga escala, com obtenção de resultados mais rápidos. 

Assim, eliminou-se a etapa de separaçao do soro e 
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reduziu-se o tempo das reacoes para 15 minutos para o 

sangue a testar e 30 minutos para o conjugado e o 

substrato. O teste rápido foi comparado ao teste de 

inibição de hemaglutinacão e ao teste imunoenzimático 

tradicional, no qual o tempo de cada reação era de 1 

hora; os resultados foram correspondentes. Os autores 

realizaram também experimento com ELISA usando soro, 

plasma e soro eluido do papel de filtro com a técnica 

imunoenzimática tradicional para comparar os resultados 

após o uso desses materiais, havendo correspondência. A 

reprodutibilidade do teste rápido foi observada 

repetindo-se o teste por 8 dias consecutivos com soros 

positivos e negativos para encefalite Japonesa. O 

coeficiente de variação foi de 3,1% para os soros 

positivos. A utilizacão de sangue total, além de 

facilitar o uso de ELISA em trabalhos de campo, permite a 

pesquisa de anticorpos em animais dos quais e difícil 

coletar grande quantidade de material para análise. 

O teste imunoenzimático foi avaliado por BURKE 

e col. (9), em 1985, na captura de anticorpos do tipo 

IgM contra o agente de encefalite Japonesa em suínos. 

Os autores enfatizaram desvantagens de outras técnicas 

laboratoriais empregadas no diagnóstico de encefalite 

Japonesa como a necessidade de laboratórios 

especializados e o grande tempo requerido para isolar o 

agente do sangue e a necessidade de uma segunda amostra 

de material para verificar o aumento no título de 

anticorpos. Para avaliar a reprodutibilidade da técnica, 

99 amostras foram testadas 2 vezes e 96 delas foram 

positivas ambas as vezes obtendo-se correspondência em 

97,0% dos resultados. 

ELISA foi utilizado por YAMAOKA & KONISHI 

(84), em 1985, na Vigilância Epidemiológica de encefalite 
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Japonesa. O objetivo do trabalho foi estabelecer os 

padrões de prevalência dessa infecção na cidade de Hyogo, 

Japão, no período epidêmico. Foram analisadas amostras 

coletadas nos anos de 1978 a 1983. o teste 

imunoenzimático foi utilizado em substituição ao teste de 

inibição de hemaglutinação para que os autores avaliassem 

a técnica descrita por eles em trabalhos anteriores (49, 

85). A relação entre IgM e IgG fornece informações mais 

detalhadas acêrca da proporçao de infecções recentes ou 

passadas. 

Embora a técnica do duplo sanduíche seja 

normalmente empregada para detecção de antígeno, CHANG et 

al. (20), em 1984, adaptaram-na à pesquisa de anticorpos 

para encefalite Japonesa em diversas espécies animais. Na 

técnica, descrita no item Introdução, fez-se uso de um 

antígeno marcado com biotina e a reação foi revelada com 

a adição de um conjugado enzima-avidina (BLA-S-ELISA). O 

objetivo dos autores foi utilizar a avidez que essas duas 

proteínas, biotina e avidina, têm uma pela outra para 

aumentar a sensibilidade do ensaio. Os dados apresentados 

referem-se, principalmente a humanos e suínos mas foram 

analisadas também soros de macacos Rhesus, cães, cavalos, 

bois, coelhos, ratos, camundongos e pombos. O teste 

detectou anticorpos em todos os soros que foram positivos 

para o teste de inibição de hemaglutinação para 

diferentes espécies, com os mesmos reagentes e sob as 

mesmas condições de teste. ELISA foi mais sensível que o 

teste de inibição de hemaglutinação, detectando 

anticorpos em soros considerados negativos para aquele 

ensaio. A sensibilidade de BLA-S-ELISA foi 4 a 6 vezes 

maior para IgM que para IgG, provavelmente devido a 

diferença no número de sítios de ligação entre as 2 

classes de imunoglobulina que permitiu, nesse 
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experimento, uma ligação mais eficiente do antígeno com a 

biotina às moléculas de IgM. Os autores afirmam que essa 

técnica modificada reduziria reações não específicas 

além de identificar anticorpos IgM e IgG em suínos 

natural e experimentalmente infectados. A sensibilidade 

da técnica na detecção de IgM, indicador de infecção 

recente, e apontada como instrumento útil na Vigilãncia 

Epidemiológica de encefalite Japonesa em suínos. 

A utilização de biotina conjugada à proteína-A 

no teste imunoenzimático, citada no item Introdução, foi 

avaliada por CHANG e col. (21), em 1984, para pesquisa de 

anticorpos contra o vírus da encefalite Japonesa no homem 

e em outras espécies animais. Apesar da maior ênfase 

para suínos foram estudadas também amostras de soros de 

cavalos, bois, cães, macacos Rhesus, coelhos, camundongos 

e pombos. Exceto nos soros de bois e de pombos, o 

método detectou, com os mesmos reagentes sob as mesmas 

condições de teste, anticorpos em todas as amostras que 

foram positivas para o teste de inibição de 

hemaglutinação. Com base nessas observações os autores 

sugerem que o uso dessa técnica para detecção de IgG seja 

restrito a algumas espécies animais. Em outra variação 

do método a proteína-A e conjugada a enzima; a 

sensibilidade foi semelhante a do teste em que a proteína 

e ligada à biotina mas a potência desse foi 32 vezes 

maior que daquele (1:6400 e 1:200). Além disso, o 

·procedimento de ligação da proteína-A à biotina e mais 

simples que a sua conjugação a peroxidase. O uso da 

proteína-A ligada a biotina elimina a necessidade de 

fazer um conjugado diferente para cada espécie porque a 

proteína-A liga-se inespecificamente à fragnento Fc da 

molécula de IgG, para as várias espécies animais. 

CALISHER e col. (12), em 1986, avaliaram o uso 
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de ELISA 

encefalite 

permitiu 

na pesquisa 

eqüina do 

determinar 

agente da 

trabalho 

de anticorpos contra o 

Oeste em eqüinos. O 

em que fase da infecção desses 

Foram animais sao produzidos anticorpos IgM e IgG. 

identificados anticorpos IgM nos três primeiros dias após 

o início das manifestações clínicas, com a média 

geométrica do título igual a 5.590, decrescendo para 

1.151, 10 a 20 dias depois. IgG pôde ser identificado no 

início da doença persistindo por meses ou anos. Não 

foram encontrados anticorpos anti-vírus da encefalite 

eqüina do Leste nas amostras positivas para anticorpos 

IgM anti-vírus WEE sugerindo a especificidade dessas 

imunoglobulinas, detectadas pelo teste imunoenzimático, 

para o complexo antigênico. Os autores afirmam que MAC

-ELISA para o arbovírus WEE é sensível e específico sendo 

recomendado para o sorodiagnóstico rápido dessa infecção 

em eqüinos. 

A técnica imunoenzimática foi utilizada também 

por CALISHER e col. (13), em 1986, na Vigilãncia 

Epidemiológica de encefalite eqüina do Leste. Os autores 

adaptaram o teste para identificação de anticorpos IgM e 

IgG em aves silvestres e em galinhas sentinela. Essas 

aves, colocadas em locais estratégicos de determinadas 

areas, eram sangradas a intervalos regulares para o 

acompanhamento da prevalência de anticorpos. Acima de um 

certo nível considera-se que está 

amplificação do 

controle dos 

prevalência e 

hemaglutinação 

.. implementam-se v1rus e, 

mosquitos vetores. 

determinada pelo teste 

que apresenta problemas 

havendo urna 

as atividades de 

Normalmente, a 

de inibição de 

pela falta de 

rapidez dos resultados e pela reatividade cruzada que 

apresenta entre o vírus EEE, WEE e Highlands J. Foram 

encontrados anticorpos IgM, em galinhas experimentalmente 
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infectadas, no 40 dia apos a inoculação e anticorpos IgG 

à partir do 70 dia, indicando a utilidade de um ensaio 

rápido para determinar infecção recente por esses vírus. 

Entretanto, anticorpos IgM persistiram por até 250 dias 

apos a inoculação, mostrando a necessidade de estudos 

para avaliar essa persistência, especialmente em aves 

silvestres adultas capturadas para a vigilância. Dessa 

forma, MAC-ELISA negativo seria mais útil que um teste 

positivo pois indicaria a não circulação do agente viral 

na área estudada. Isso não se aplicaria a aves jovens ou 

galinhas sentinela. Os dados apresentados mostram que 

MAC-ELISA foi tão sensível quanto os testes de inibição 

de hernaglutinação e de neutralização e suficientemente 

específico para distinguir entre infecções pelos vírus 

EEE e WEE em aves silvestres e galinhas sentinela. Os 

autores afirmam que a sensibilidade do ensaio para 

captura de IgM poderia ser aumentada pelo uso de um 

anticorpo de captura anti-família ou anti-IgM espécie

-específico. 

Em 1988, OPRANDY e col. (65) descreveram um 

rápido DOT-irnunoensaio (DOT-IA) para detecção de 

anticorpos contra vírus das encefalites eq6inas do Leste 

e de St. Louis, em galinhas, utilizando membranas de 

difluoreto de polivinilidina corno superfície carreadora. 

O objetivo dos autores foi obter um teste rápido, 

adaptado as condições de campo, que pudesse servir as 

ações da Vigilância Epidemiológica. O desempenho de DOT

-IA foi comparado ao do teste irnunoenzirnático tradicional. 

O teste identificou 99,0% (123/ 124) das amostas 

positivas para EEE e 100,0% (67/67) das amostras 

positivas para SLE. Da mesma forma, 95,0% (18/19) das 

amostras negativas para EEE e 100,0% (35/35) das amostras 

negativas para SLE foram negativas para DOT-IA. Não foram 
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observadas reações cruzadas entre vírus heterólogos. 

Os dados das pesquisas de encefalite Japonesa 

são apresentados nos Quadros 11, 12 e 13. Nos Quadros 14 

e 15 são apresentados os dados das pesquisas das 

encefalites eqllinas do Leste e do Oeste e da encefalite 

de St. Louis. 



QUADRO 11. CQMPORTAMENTO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREG~DO NA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI
VIRUS DE ENCEFALITE JAPONESA EM HOSPEDEIROS NAO HUMANOS. 

TIPO SENSIBILIDADEf. 

indireto 100,09-o (IH) 

indireto 100,0% (IH) 

MAC-ELISA 

MAC-ELISA 

IH: Inibição de hemaglutinaçáo 
Cv: Coeficiente de variação 

• dados não existentes 

TESTE 

ESPECIFICIDADE E VALOR 
PREDITIVO 
POSITIVOt 

97,4% (IH) 83,8% (IH) 

97,9% (IH) 93,3% (IH) 

i: o teste entre parênteses foi usado como referência 

REPRODUTI- AUTOR 
BILIDADE ANO 

Yamaoka 
et al. /82 

(85) 

Cv= 3,4% Konishi & 
Yamaoka/82 

(49) 

Cv= 3,1% Konishi & 
Yamaoka/83 

(50) 

Cv= 3,0'l'o Burke 
et al. /85 

(9) 

77 
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QUADRO 12. INTERPRETAÇAO DO TESTE IMUNOENZIMATICO EMPREG~ NA DETECÇAO DE ANTICORPOS ANTI

VÍRUS DE ENCEFALITE JAPONESA EM HOSPEDEIROS NÃO Hl~NOS. 

TIPO CONTROLES 

indireto (+) soros com 
título IH 1:40 
(-) soros com 
título IH me-
nores que 1:10 

indireto soros positivos 
e negativos 

MAC-ELISA 

MAC-ELISA (-) soros de 
suínos de áreas 
não endêmicas 
(+) soros com 
dtulo IH 1:160 
antes e 1:10 
depois de tra-
tamento com 2-
-mercaptoetanol 

indireto 

TESTE 

CRITÉRIO DE 
POSITIVIDADE 

(+) quando abs 
encontrava-se no 
intervalo de 
0,32 a 2,08 
(-) quando abs 
encontnma-se no 
intervalo de 
0,01 a 0,19 

(+) quando abs 
foi maior que 
0,033 
(-) quando abs 
foi menor que 
0,033 

(+) quando abs 
maior ou igual 
a 2,0 
(-) quando abs 
aproximadamente 
o,os 
fracamente po-
sitivo: quando 
abs aproxima-
damente 0,4 

(+) quando abs 
foram maiores ou 
iguais a 0,660 
(-) quando abs 
foram inferiores 
a 0,445 

o título foi es-
timado em compa-
ração a uma cur-
va obtida com os 
soros referência 
positivos 

REAcQES 
INESPEciFICAS 

(CONTROLE) 

uso de gelatina 
como bloqueador 
na fase sólida 
diluição do so-
ro com BSA 

uso de BSA na 
diluição das 
amostras e de 
SHN na dilui-
çâo do ant!geno 

soros foram 
absorvidos 
com latex 
para evitar fa-
tor reumatóide; 
ou fracionados 
em IgM e IgG 

SISTEMA 
BLOQUEADO R 

gelatina a 
0,02'Yo em PBS 

gelatina a 
0,02% em PBS 

AUTOR(ES) 
ANO 

Konishi & 
Yamaoka/82 
(49) 

Konishi & 
Yamaoka/83 
(50) 

Burke 
et al. /85 
(9) 

Yamaoka 
et al. /82 
(85) 

Bundo 
et al./82 
(7) 
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QUADRO 12. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREG~ NA DETECÇAO DE ANTICORPOS ANTI
VÍRUS DE ENCEFALITE JAPONESA EM HOSPEDEIROS NÃO HUMANOS. (continuação) 

TIPO 

indireto 

BLA-S-ELISA 

ELISA com 
biotina 
ligada a 
proteína-A 

CONTROLES 

soros controle 
positivos 

cavidades da 
microplaca 
sem soro 

cavidades da 
microplaca 
sem soro 

abs: absorbância 
BSA: soroalbumina bovina 
SHN: soro humano normal 

TESTE 

CRITÉRIO DE 
POSITIVIDADE 

IgG (+) quando 
abs maior ou 
igual a 0,204 
(-) quando abs 
menor que 0,204 
IgM: ( +) quando 
abs for maior 
ou igual a 0,660 
(-) quando abs 
for menor que 
0,445 
duvidoso: abs 
entre 0,445 e 
0,660 

os títulos foram 
expressos como a 
recíproca da 
diluição máxima 
do soro cuja 
abs foi igual 
ou maior que 
1:2,5 (ponto 
positivo) 
duvidoso: quando 
abs entre 0,445 
e 0,660 

o título foi ex
presso como a 
recíproca da 
maior diluição 
do soro com 
valor maior 
que o ponto 
positivo 

REAÇÕES 
INESPECÍFICAS 

(CONTROLE) 

SISTEMA 
BLOQUEADO R 

AUTOR(ES) 
ANO 

Yamaoka & 
Konishi/85 
(84) 

Chang 
et al./84 
(20) 

Chang 
et al./84 
(21) 

BLA-S-ELISA: técnica imunoenzimática do duplo sanduíche com antígeno marcado com biotina 
-: dados não existentes 
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QUADRO 13. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DO TESTE IHUNOENZIHÁTICO EMPREGADO NA IDENTIFICAÇÃO DE At.'IICORPOS ANTI-VÍRUS DE ENCEFALITE JAPONESA EM HOSPEDEIROS NÃO HUMANOS, 

ANTÍGENO CONJUGADO SUBSTRATO INTEJUUJtÇÁO TEMPOS E MATERIAL DILUENTES FASE LEITURA LÍQUIDO REAÇÃO AUIOR(ES) 

(PREPARO) (ENZIMA) DA REAÇAO TEMPERA~S SÓLIDA DE LAVAGEM ANO 
DE INCUBAÇAO 

v!rus JE vaci- fosfatase- p-nitrofenil NaOH lN ant!geno:lh-37•c soro de Ag:PBS com 5pg/ esferas de espectro- PBS·l'ween 20 antígeno Konishi & 

nal, inativado alcalina/IgG fosfato soros:lh·37•c suínos ml de l'CA ferro cobertas fotômetro a 0,05% soro (100pl) Yamaoka/82 

com formalina de coelho conjugado:1h-37•c soro, conj.: com policarbo- (410nm) conjugado (49) 

e purificado anti-suino substrato:lh-37•c PBS·I com BSA a nato (10~1) 
1% e NaN3 a 
0,02% 

substrato 

vírus JE vaci-
Ag: - sangue sangue total: esferas de es~ctro- antígeno Konishi & 

nal, inativado 
sangue: 15min total de PBSI com BSA a ferro cobertas fotômetro soro Yamaoka/83 

com formalina 
conjugado: 30min suínos 1% e NaN3 a com policarbo- conjugado (50) 

e purificado 
substrato: 30min 0,02% nato substrato 

vírus JE ex- peroxidase/IgG ortofenileno- H2S04 4N anti-IgM:4h-T.A. soro de anti-IgM:tampâo microplacas de es~ctro- PBS-l'ween 80 anti-lgM Burke 

traido de cé- hiperimune pa- diamina soros:2h-T.A. suinos sódio-carbonato poliestireno fotômetro a 0,05% (100pl) et al./85 

rebro de ca- ra Flavivirus antígeno: soros:PBS·Tween (492nm) soros (50)11) (9) 

mundongos com 
18h·4· c 80 com BSA a antígeno 

sacarose e 
conjugado:2h-T.A. 0,5% (50)11) 

acetona 
substrato:30min- Ag:PBS-l'ween 80 conjugado 
T.A. com BSA e SHN (25pl) 

substrato 
(100pl) 

vírus JE fosfatase al- p·nitrofenil Na OH antígeno: - soro de andgeno:PBS esferas de espectro- antÍgeno Yamaoka 

vacinal calina/IgG ou fosfato soros:lh-37•c suínos ferro cobertas fotômetro soro (lOOpl) et al./82 

purificado IgM de coelho conj. :lh-37•c com policarbo- (410nm) conjugado (85) 

anti-suinos substrato:lh-37•c nato substrato 

vírus JE vaci- peroxidase/IgG o-fenilenodia- H2S04 4N antígeno soro de Ag: tampão car- microplacas espectro- PBS-l'ween 20 antígeno Bundo 

nal purificado de cabra anti- mina-dihidro- soros suínos bonato-bicarbo- plásticas fotômetro a 0,05% e (lOOpl) et al./82 

IgG de coelho cloreto antisoros: nato NaN3 0,01% soros(100)11) (7) 

lh-3,. c soros:PBS-l'ween IgG de coe-
conjugado lho anti-lgM 
substrato (lOOpl) 

conjugado 
(lOOpl) 
substrato 
(lOOpl) 

vírus JE vaci- fosfatase al- p-nitrofenil soro de esferas de espectro- antígeno Yamaoka & 

nal, inativado calina/IgM ou fosfato suínos ferro cobertas fotômetro soros Konishi/85 

com formalina IgG de coelho 
com policarbo- (410nm) conjugado (84) 

e purificado anti-suíno 
nato substrato 



QUADRO 13. PROCEDIMENTOS TÉC~ICOS DO TESTE IMUNOENZIHÁTICO EMPREGADO NA lDENIIFICAÇÂO DE ANTICORPOS ANil-VÍRUS DE ENCEFALITE JAPONESA EM HOSPEDEIROS NÂo HUMANOS. (continuação) 

ANTÍGENO SUBSTRATO INTERRUPÇÃO TEMPOS E MATERIAL DILUENTES FASE CONJUGADO 
(PREPARO) (E~ZIMA) DA REAÇÃO TEMPERA~S SÓLIDA 

DE INCUBAÇAO 

v!rus JE vaci- peroxidase/ ABTS antígeno:3h-37•c soro de ·Ag: tamp'o sódio microp1acas de 
na1 purificado avidina soros:40 min-37•c suínos, carbonato poliestireno 
/biotina ant{geno/biotina: macacos soro;ag/biotina: 

40 min-37•c Rhesus, PBS-T80 
conjugado:40 min- câes,eqüi- conjugado:tampão 
37•c nos, bovi- fosfatado com 
substrato:lh-37•c nos,coe- NaC1 0,5M e 

1hos,ratos, Tween 20 a 1% 
camundongos 
e pombos 

vírus JE vaci- peroxidase/ ABTS ant{geno:3h-37•c soro de Ag:tampâo carbo- microplacas de 

nal avidina soros:40 min-37•c suínos, nato/bicarbonato poliestireno 
proteina A/bioti- macacos soro;prot.A/bio-
na:40 min-37•c Rhesus, tina:PBS-T80 
conjugado:40 min- câes,eqúi- conjugado:tampâo 
3,-C nos, bovi- fosfato com NaCl 
substrato:lh-37 C nos,coe- O,SM e Tween 20 

1hos,camun- a 0,1% 
dongos e 
pombos 

JE: encefalite Japonesa; Ag E antígeno; PBS c salina tamponada fosfatada; PBS-T= PBS-Tween; BSA c soroalbumina bovina. 
T.A.: temperatura ambiente 
TCA: ácido tricloroacético 
SHN: soro humano normal 
ABTS: (2.2'-diazo-di(J-etil benzotiazolina sulfonato)) 
-: dados nâo existentes 

LEITURA LÍQUIDO 
. 

REAÇAO 
DE LAVAGEM 

espectro- PBS-Tween 80 antígeno 
fotômetro a 1% (100)11) 
(405nm) soros(50)11) 

ant{geno/ 
b1otina(50p1) 
conju~ado 
(50}.11 
substrato 
(100pl) 

espectro- PBS-Tween 20 antígeno 
fotômetro a 0,05% (100pl) 
(405nm) soros(50)11) 

proteína-A/ 
biot1na(50p1) 
conjugado 
(50p1) 
substrato 
(lOOpl) 
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AUTOR(ES) 
ANO 

Chang 
et al./84 
(20) 

Chang 
et al./84 
(21) 
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QUADRO 14. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DETECÇAO DE ANTICORPOS ANTI- ENCEFA
LITE EQÜINA DO LESTE, ENCEFALITE EQÜINA DO OESTE E ENCEFALITE DE ST.LOUIS EM HOSPEDEIROS 
NÁO HUMANOS. 

TESTE 

. , .. 
ANTIGENO TIPO CONTROLES CRITERIO REAGQES SISTEMA AUTOR 

DE POSITIVIDADE INESPECIFICAS 
(CONTROLE) 

BLOQUEADO R ANO 

WEE MAC-ELISA soros testados (+) quando a re- uso de BSA no Calisher 
com antígeno e lação abs lÍquido dilu- et al. /86 
soros testados teste/abs soro ente (12) 
sem antígeno controle (sem 

antígeno) maior ou 
igual a 2,0 desde 
que abs controle 
menor que 
0,2 e abs teste 
maior que 0,35 

WEE indireto(IgG) soros testados (+),.quando re- uso de BSA no Calisher 
com antígeno e laçao: abs soro líquido dilu- et al./86 
soros testados com proteína vi- ente (12) 
sem antígeno ral/abs soro 

sem proteína vi-
ral e' maior ou 
igual a 2,0 

EEE MAC-ELISA soros de gali- (+) quando a re- uso de BSA no Calisher 
nhas náo imu- laçáo abs amos- líquido dilu- et al. /86 
zadas e imuni- tra teste com ente (13) 
zadas testados antígeno/abs 
com e sem an- amostra teste 
tígenos sem antígeno e· 

maior ou igual a 
2,0 desde que 
abs do controle 
(soro testado 
sem antígeno) 
menor que 
0,2 e abs do 
teste maior 
que 0,35 

EEE indireto(IgG) soros de gali- (+) quando a re- uso de BSA no Calisher 
nhas não imu- lação abs amos- lÍquido dilu- et al. /86 
zadas e imuni- tra teste com ente (13) 
zadas testados antígeno/abs 
com e sem an- amostra teste 
tígenos sem antígeno é • 

a 2,0 desde que 
abs do controle 
menor que 
0,2 e abs do 
teste maior 
que 0,35 
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QUADRO 14. INTERPRETAÇAO DO TESTE IMUNOENZIMATICO EMPREGADO NA DETECÇAO DE ANTICORPOS CONTRA ENCEFA
LITE EQÜINA DO LESTE, ENCEFALITE EQÜINA DO OESTE E ENCEFALITE DE ST.LOUIS EM HOSPEDEIROS 
NÃO HUMANOS.(continuaçâo) 

, 
ANTIGENO 

EEE e SLE 

EEE e SLE 

TIPO 

indireto(IgG) 

Dot-imunoen
saio 

CONTROLES 

soros de ga li
nhas não imu
zadas e cére
bro de camun
dongos não in
fectados(antí
geno negativo) 

soros de gali
nhas normais 
e cérebro de 
camundongos 
niio infectados 
(antígeno 
negativo) 

TESTE 

CRITERIO 
DE POSITIVIDADE 

(+) quando abs 
maior ou igual a 
média menos 3 
desvios-padrão 
do valor: [abs 
controle negati
vo(com antígeno) 
-abs controle 
negativo (sem 
antí'geno)) 

(-) quando não 
há desenvolvi
mento de cor 
(+) desenvolvi
mento de cor 
(até 4+) 

Antígenos: WEE = encefalite eqúina do Oeste 
EEE = encefalite eqüina do Leste 
SLE = encefalite de St. Louis 

BSA = soroalbumina bovina 
abs = absorbáncia 
- = dados não existentes 

REAÇÕES 
INESPECÍFICAS 

(CONTROLE) 

uso de BSA no 
diluente do 
soro 

SISTEMA 
BLOQUEADO R 

leite em pó 
sem gordura 
a 5% em 
água desti
lada 

AUTOR 
ANO 

Oprandy 
et al./88 
(65) 

Oprandy 
et al./88 
(65) 
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ANTÍGENO SUBSTRATO TEMPOS E MATERIAL DILUENTES FASE LEilURA 
.. 

REAÇÃO 
ANTÍGENO TIPO DE CONJUGADO LIQUIDO AUTOR(ES) 

TESTE (PREPARO) (ENZIMA) TEMPERAlURAS SÓLIDA DE LAVAGEM ANO 
DE INCUBAÇÃO 

WEE MAC·ELlSA vírus WEE cul- peroxidase/IgG ABTS ac anti cadeia p: soro de ac anti cadeia microplacas espectro- PBS com Tween ac de coelho an- Calisher 
tivado em cé- de cat::-.1 anti 18h-I.A. eqüinos ~;templo carbo- fotômetro 20 8 0,05% ti cadeia p eqúi- et al/86 
lulas camundongo soros: lh-37" C nato (409nm) na (75pl) (12) 

ant!geno:lh-37•c demais reagen- soros (50Jll) 
fluido hiperimune: tes:PBS com BSA andgeno(SOJ!l) 
lh-37° c alO% fluido hiperimu-
conjugado:lh-31 C ne de camundon-
substrato:30 a gos (50pl) 
60min-I.A. conjugado(S<>Jll) 

substrato(75pl) 

WEE indireto vírus WEE cul- peroxidase/an- ABTS antígeno:l8h-T.A. soro de antígeno tampão microplacas espectro- PBS com Tween antígeno Calisher 

(IgG) tivado em cé- ticorpo anti- soros eqüinos carbonato fotômetro 20 a 0,05% soros et al/86 
lulas cadeia gama Ig de cabra anti· demais reagen- (409nm) lg de cabra anti (12) 

eqüinos tes:PBS com BSA eqüinos 
conjugado alO% conjugado 
substrato substrato 

EEE MAC-ELISA vírus EEE peroxidase/IgG ABTS lgM anti-galinha: soro de anticorpo de microplacas de espectro- PBS com Tween lgM de cabra an- Calisher 
purificado de cabra anti- 18h-I.A. galinhas cobertura:tam- poliestireno fotômetro 20 a 0,05% ti· galinha(75pl) et al./86 

camundongo soros:lh-37"C sentinela pão carbonato- (409nm) soros (50Jll) (13) 
ant!geno:lh-37"C e aves sil- bicarbonato antigeno(SOpl) 
fluido hiperimune: vestres demais reagen- fluido hiperimu-
lh-37" c tes:PBS com BSA ne de camundongo 
conjugado:lh-37"C a 5% (SO)ll) 
substrato:l5min- conjugado(SO~l) 
T.A. substrato (75pl) 

EEE indireto vírus EEE peroxidase/lgG ABTS antígeno: soro de ant!geno:tampáo microplacas de espectro- PBS com Tween antígeno(75pl) Calisher 

(lgG) purificado de cabra anti- overnight-T.A. galinhas carboanto-bi- po lies tireno fotômetro 20 soros (50Jll) et al./86 
galinha soros:lh-37"C sentinela carbonato (409nm) conjugado (50Jll) (13) 

conjugado:lh-37" C e aves sil- demais reagen- substrato (75pl) 
substrato:lSmin- vestres tes:PBS com BSA 
I.A. a 5% 

EEE e SLE indireto vírus EEE e peroxidase/IgG ABTS anticorpo soro de microplacas espectro- imunoglobulina Oprandy 

(IgG) SLE extraídos de cabra anti- antígeno:lh-37"C galinhas fotômetro de camundongo et al./88 
de cérebro de galinha soros:lh-31 C sentinela antígeno (65) 
camúndongo com conjugado:lh-37"C soros 

sacarose-ace- substrato conjugado 

tona substrato 

EEE e SLE Dot-imunoen- vírus EEE e peroxidase/lgG 4-cloro-1-naf- antígeno:lh-T.A. soro de antígeno:PBS membranas de visual PBS com Tween ant{geno(50Jll) Oprandy 

saio SLE extraídos anti-galinha tol soros:15min-T.A. galinhas soros:PBS com PVDF 20 a 0,05% soros (50)ll) et al/88 
de cérebro de conjugado:15min- sentinela Tween 20 a 0,05% conjugado (65) 
camundongo com I.A. e BSA a 2% substrato 
sacarose-ace- substrato:lOmin-

tona I.A. 

antígenos: WEE = encefalite eqüina do Oeste; . dados não existentes 
EEE c encefalite eqüina do Leste; 
SLE c encefalite de St.Louis; 

ac: anticorpo; I.A.: temperatura ambiente 
PBS-I: salina tamponada fosfatada com Tween 

sulfonato)) ABTS: [2.2'-diazo-di-(3-etil-benzotiazolina 
PVDF: difluoreto de polivinilidina 
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6.1 Comportamento do teste 

a) Sensibilidade e Especificidade 

A sensibilidade e a especificidade do teste 

imunoenzimático foram avaliadas quantitativamente nos 

trabalhos de YAMAOKA e col. (85) e KONISHI & YAMAOKA 

(49). Em ambas as pesquisas a técnica enzimática foi 

comparada ao teste de inibição de hemaglutinação. No 

primeiro trabalho, para efeito de cálculo, foram 

excluídas as amostras consideradas duvidosas, ou seja, 

que apresentaram valores limítrofes: amostras com título 

IH igual a 4,0 e amostras com absorbãncias entre 0,445 e 

0,660. Assim, MAC-ELISA apresentou uma sensibilidade de 

100,0%. A especificidade foi calculada em 97,4%. No 

segundo trabalho, consideraram-se negativas para ELISA 

amostras com valores de absorbãncia entre 0,01 e 0,19 e 

positivas amostras com valores de absorbância entre 0,32 

e 2,08. Também neste caso obteve-se uma sensibilidade de 

100,0% para o teste. A especificidade foi de 97,9%, ou 

seja, apresentou 2,1% de resultados discordantes. Os 

demais autores citados expressaram-se apenas 

qualitativamente quanto a este parâmetro (12, 13, 20). t 
interessante a sugestão de uso de anticorpo de captura 

anti-família ou anti-IgM espécie-específico de acordo com 

a espécie de ave em estudo para aumentar a sensibilidade. 

b) Valor Preditivo Positivo 

Os altos valores preditivos positivos 

encontrados, em torno de 90,0% (49,85) 1 indicam que o 

desempenho do teste e próximo ao das técnicas de 

referência. 
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c) Reprodutibilidade 

Dos autores citados, apenas os que pesquisam 

encefalite Japonesa referiram-se a esta característica do 

teste, observando variação de 3,0 a 3,4% (9,49, 50). 

6.2 Interpretação do teste 

a) Critérios de positividade 

De maneira geral, todos os autores citados 

neste capítulo utilizaram controles positivos e negativos 

para construção de curvas às quais são comparados os 

resultados das amostras. Determinaram-se valores ou 

intervalos próximos aos quais as amostras seriam 

consideradas positivas, negativas ou duvidosas. CALISHER 

e col. (12, 13) efetuaram também um controle da placa 

testando amostras com e sem antígeno. Estes autores 

consideraram um resultado aceitável quando a absorbância 

da amostra testada com o antígeno foi maior que 0,35 e a 

absorbância da amostra testada sem o antígeno não 

excedeu 0,2; a amostra foi considerada positiva quando a 

relação entre esses dois valores foi maior ou · igual a 

2,0. O dot-imunoensaio apresentado por OPRANDY e col. 

(65) foi avaliado visualmente considerando-se positivas 

as amostras em que houve desenvolvimento de cor. 



87 

b) Reações Cruzadas 

Não foram observadas reaçoes cruzadas para 

encefalite Japonesa em suínos. Também nao se observou 

reatividade cruzada dos anticorpos para encefalite 

eqllina do Oeste com encefalite eqllina do Leste em eqllinos 

(12) e em aves (13) indicando que essas imunoglobulinas 

detectadas por ELISA são muito específicas. 

c) Reações Inespecíficas - Controle 

Todos os autores citados empregaram antígenos 

purificados na reação. YAMAOKA e col. (85) tiveram a 

preocupaçao 

de fator 

identificação 

de adsorver os soros com latex para remoção 

reumatóide que poderia interferir na 

de IgM. Praticamente todos os autores 

utilizaram soroalbumina bovina no líquido diluente para 

evitar inespecificidade. OPRANDY e col. (65) usaram 

leite em po sem gordura e KONISHI & YAMAOKA (49) e 

YAMAOKA e col. (85) utilizaram gelatina como sistema 

bloqueador para preencher os espaços da cavidade da placa 

não preenchidos pela proteína de sensibilização. Também 

para evitar inespecificidade a maioria dos autores 

utilizou solução tampão com pH alcalino para diluir a 

proteína de cobertura da fase sólida e permitir melhor 

fixação à placa. 



88 

6.3 Procedimentos técnicos 

a) Material 

Todos os autores citados utilizaram soro de 

diversas espécies animais para pesquisa de anticorpos a 

exceçao de KONISHI & YAMAOKA (50) que empregaram sangue 

total de suínos. O objetivo destes autores foi adaptar o 

teste a condições de campo, eliminando a etapa de 

separação do soro e permitir a análise em animais dos 

quais é difícil obter grande quantidade de material. 

b) Antígeno 

Nos trabalhos referentes a encefalite Japonesa 

o antígeno utilizado foi o vírus vacinal, o agente 

inativado com formalina e purificado. Apenas BURKE e 

col. (9) e OPRANDY e col. (65) usaram o antígeno extraído 

do cérebro de camundongos infectados com sacarose

acetona. CALISHER e col. (12 ,13) utilizaram vírus 

cultivado em células e purificados. 

c) Diluentes 

proteína 

tampão 

De maneira geral, o diluente de escolha para a 

de cobertura (antígeno ou anticorpo) foi 

com pH alcalino para melhorar a fixação a fase 

sólida. Na diluição dos outros reagentes é usado, pela 

maioria dos autores, PBS com concentrações variáveis de 

Tween-20 ou Tween-80. A esse diluente foram 
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acrescentadas substâncias conservantes como azida sódica 

(49, 50) e substâncias bloqueadoras 

inespecíficas como soroalbumina bovina ou 

normal (9, 12, 13, 49, 50, 65). 

d) Superfície carreadora - fase sólida 

-reaçoes de 

soro humano 

Foram utilizadas como fase sólida microplacas 

de plástico (7, 9, 12, 13, 20, 21), tiras de 

difluoreto de polivinilidina (65) e esferas de ferro 

cobertas com policarbonato que foram transferidas 

magneticamente entre as etapas da reação (49, 50, 84, 

85). Segundo os autores que utilizam esferas de ferro, 

esta superfície carreadora tem como vantagens e 

uniformidade da superfície e a facilidade de recuperação 

para testes subseqüentes. 

e) Conjugado (enzima) - Substrato 

A maioria dos autores utilizou peroxidase. Em 

geral, essa enzima foi ligada a uma imunoglobulina mas 

houve casos em que foi ligada a avidina como nos 

trabalhos em que se utilizou biotina ligada ao antígeno 

(20) ou a proteína-A (21). A maior parte dos 

pesquisadores usou [2.2'-diazo-di-[3-etil-benzotiazolina 

sulfonato] - ABTS como substrato (12, 13, 20, 21, 65). 
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f) Tempos e temperaturas de incubação 

Os tempos 

variaram de 1 hora 

de sensibilização da fase sólida 

a 18 horas. A incubação do soro 

demorou de 40 minutos a 2 horas sendo que a maioria dos 

autores utilizou 1 hora de incubação para a amostra. Os 

tempos e temperaturas de incubação foram determinados de 

forma a permitir que a reação em curso se completasse. O 

trabalho de KONISHI & YAMAOKA (50) que adapta o teste as 

condições de campo, por exemplo, reduziu os tempos de 

incubação porque foi determinado que em 15 minutos 80,0% 

das reações antígeno-anticorpo estariam completadas, da 

mesma forma, 30 minutos foram estabelecidos como 

suficientes para que se completassem 70,0% das reaçoes 

entre o complexo antígeno-anticorpo e o conjugado. 

Experimentos descritos para situações de campo como este 

e o de OPRANDY e col. (65) são realizados em temperatura 

ambiente. Também BURKE e col. (9) utilizaram temperatura 

ambiente ou 40C, temperatura de refrigeradores comuns. 

Observou-se uma tendência para diminuir tempos 

e temperaturas de reação e tornar o teste independente de 

muitos recursos laboratoriais. 

g) Líquido de lavagem 

o líquido de escolha para lavagem da fase 

sólida entre as várias etapas do teste foi PBS acrescido 

de Tween-20 ou Tween-80 em concentrações que variaram de 

0,05% a 1,0%. 
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h) Volumes e diluições 

Verifica-se que o menor volume utilizado dos 

componentes da reação foi SOpl e o máximo 100pl. A 

melhor diluição dos reagentes para uso no teste foi 

avaliada pelos autores em testes preliminares. Em geral, 

o soro foi usado à partir de uma diluição 1:100; CALISHER 

e col. partiram de uma diluição 1:40 no trabalho em que 

analisaram soro de galinhas (12). No experimento com 

soros de eqüinos (13), esses autores utilizaram diluições 

1:100 e 1:1000. 

i) Tipos de leitura 

Com exceção de OPRANDY e col. (65) que 

avaliaram o Dot-imunoensaio visualmente, os demais 

autores utilizaram espectrofotõmetro com comprimentos de 

onda adequados à leitura da cor desenvolvida pela enzima 

e pelo substrato de sua escolha. 
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7. O USO DO TESTE IMUNOENZIMATICO NA DETECÇAO DE ARBOV!RUS 

EM MOSQUITOS VETORES E NA IDENTIFICAÇAO DE SUA FONTE 

ALIMENTAR. 

A identificação da fonte alimentar de 

mosquitos vetores e fundamental na Vigilância 

Epidemiológica de arboviroses como subsídio para o 

conhecimento dos reservatórios envolvidos no ciclo de 

manutenção de arbovírus na natureza. 

BURKOT e col. (10), em 1981, usaram o teste 

imunoenzimático para identificação da fonte alimentar de 

mosquitos vetores. Os autores observaram a especificidade 

de antisoros para 18 diferentes espécies animais entre 

elas o homem, coelhos, caes, gatos, aves, bovinos, 

eqüinos e outros animais da fauna norte-americana. Os 

soros desses animais foram testados com antisoro 

homólogo, obtido. em coelhos e cobaias, e os 17 antisoros 

heterólogos e, em seguida, com conjugado imunoglobulina 

anti-coelho ou anti-cobaia ligada à enzima (fosfatase 

alcalina ou peroxidase). Previamente os antisoros foram 

absorvidos com os soros heterólogos para evitar a 

presença de reações cruzadas. o teste foi sensível, 

identificando a fonte alimentar em uma pequena quantidade 

de amostra, ou seja, equivalente a 3,1% do repasto 

sangfiíneo de um mosquito. Também foi suficientemente 

sensível para detectar um mosquito que havia se 

alimentado em dois hospedeiros diferentes e específico 

desses dois para reconhecer corretamente cada um 

hospedeiros. A especificidade do ensaio permitiu 

identificar até a família das espécies animais testadas. 

A imunopositividade do ensaio diminuiu com o passar do 

tempo apos o repasto sangfiíneo sendo de 100,0% apos 4 
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horas e chegando a 40,0% após 16 horas; o ideal, 

portanto, seria utilizar sangue de mo~quitos capturados 

até 12 horas após sua refeição, o que permitiu obter 

75,0% de imunopositivos na técnica imunoenzimática. 

Segundo os autores, ELISA foi mais sensível que as 

técnicas de aglutinação, precipitação quantitativa, 

hemaglutinação e imunofluorescência, mas tem a 

desvantagem da necessidade de exames em tempo curto apos 

a coleta dos mosquitos. 

As açoes da Vigilância Epidemiológica de 

arboviroses dirigidas à população de artrópodes vetores 

incluem, além da identificação da fonte alimentar desses 

artrópodes, a sua taxa de infecção pelo arbovírus e a 

densidade dessa população vetora. Esses dados são 

necessários para estimar o risco de doença em homens e em 

outros animais e para orientar as ações de controle da 

doença. 

mosquitos, 

inoculação 

células de 

Tradicionalmente, 

e feito com 

o isolamento do vírus 

ensaios biológicos como 

de 

a 

em camundongos recém-nascidos, em cultura de 

vertebrados ou invertebrados ou em ovos 

embrionados. Em 1984, HILDRETH & BEATY (42) avaliaram o 

uso do teste imunoenzimático comparativamente às técnicas 

padrão para identificação de arbovírus em mosquitos. O 

teste foi utilizado na detecção do vírus da encefalite 

eqüina do Leste e do vírus Highlands J em mosquitos 

infectados experimentalmente em laboratório. Foi 

observada correspondência entre o isolamento de vírus em 

cultura de células e o teste imunoenzimático para ambos 

os vírus estudados. ELISA mostrou-se um ensaio muito 

sensível tendo detectado um único mosquito infectado em 

um pool contendo 99 mosquitos não infectados. Observou

-se que a sensibilidade do teste aumentou à medida que 
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aumentou o tempo decorrido após a inoculação por um 

presumível aumento 

forma, a técnica que 

mosquitos infectados 

capaz de detectar 

da concentrãção de ~ Dessa v1rus. 

detectou vírus em apenas 18,0% dos 

apos 24 horas de inoculação foi 
~ 100,0% dos mosquitos v1rus em 

infectados após 72 horas de inoculação. Os autores 

estimaram como sendo de 100,0% a especificidade do teste 

para o vírus da encefalite eqftina do Leste e para o vírus 

Highlands J porque não se verificaram reações cruzadas 

com o vírus heterólogo nem foi notada a presença de 

reações falso-positivas com os controles negativos. O 

teste, concluem os autores, é rápido e permite o ensaio 

de vários pool de mosquito em microplaca, tornando-se um 

instrumento importante na vigilãncia das taxas de 

infecção das populações de artrópodes. 

Para 

imunoenzimático 

observar o desempenho do teste 

descrito no parágrafo anterior em 

condições naturais os mesmos autores procederam a um 

estudo retrospectivo no qual foram testados pool de 

mosquitos capturados no Estado de Massachussets, EUA no 

programa de Vigilãncia Epidemiológica de encefalite 

eqftina do Leste (41). As amostras foram ensaiadas também 

para captura de vírus Highlands J, o qual por ser 

relacionado ao vírus EEE, poderia provocar um aumento na 

estimativa da prevalência deste último. O teste 

imunoenzimático foi comparado a técnicas de isolamento de 

vírus. A especificidade foi considerada excelente, pelos 

autores, pois não foram observados falso-positivos. Com 

relação a sensibilidade, foram retestadas para isolamento 

de vírus, 50 amostras que foram negativas para ELISA mas 

que anteriormente tinham apresentado positividade para o 

teste de referência. Apenas 8 delas foram positivas. 

Corrigidos os valores, a sensibilidade de ELISA aumentou 
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de 76,7 a 95,4%. Segundo os autores essas diferenças 

poderiam ser explicadas ~or urna aparente perda de 

irnunogenicidade das amostras, estocadas em freezer, 

devido a múltiplas manipulações de pool de mosquitos e o 

longo tempo de armazenagem a que foram submetidas (2 a 5 

anos). A técnica irnunoenzirnática mostrou-se adequada a 

vigilância da infecção por vírus em mosquitos vetores, 

sendo sensível, específica, rápida e de custo inferior as 

técnicas tradicionalmente empregadas para o isolamento de 

agentes virais. 

ZHANG e col. (86), em 1984, utilizaram o teste 

irnunoenzirnático na identificação de arbovírus isolados de 

mosquitos capturados no campo. As suspensões de 

mosquitos foram analisadas para pesquisar a presença dos 

vírus das encefalites Japonesa e de Murray Valley (MV). 

Os autores usaram células da linhagem C6/36 de Aedes 

albopictus cultivadas na própria rnicroplaca do teste e a 

essas células foram acrescentados os hornogeneizados de 

mosquitos. Após 5 dias de incubação as culturas de 

células foram fixadas com forrnalina e foram testadas com 

antisoros específicos para aqueles agentes virais. A 

técnica foi tão sensível quanto o teste de neutralização 

em cultura de células. A especificidade foi boa para 

encefalite Japonesa quando o teste foi comparado à reação 

de irnunofluorescência e ao teste de neutralização. Os 

autores concluem que a técnica e adequada para 

identificação rápida de grande número de amostras de 

arbovírus isolados de mosquitos. 

Em 1987, TSAI e col. (81) aplicaram o teste 

irnunoenzirnático na detecção do vírus da encefalite de St. 

Louis em suspensao de mosquitos vetores. Foi utilizada a 

técnica do duplo sanduíche de anticorpos na qual 

empregaram-se anticorpos rnonoclonais: o anticorpo de 
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captura era específico ao vírus SLE enquanto que o 

anticorpo detector, conjugado à enzima, era dirigido a 

Flavivirus. Os pool que apresentaram reações positivas 

foram submetidos a um teste de inibição para confirmação. 

Resumidamente, os pool com suspeita da presença do vírus 

SLE foram incubados por 1 hora a 370C com fluido 

hiperimune de camundongo para esse agente e paralelamente 

com um controle (fluido ascítico anti-vírus da 

encefalite eqüina do Leste). Essas misturas foram 

retestadas pela técnica imunoenzimática e considerou-se 

evidente a presença do vírus SLE quando a absorbância da 

amostra foi 50,0% inferior à do controle. Usando-se esse 

teste de inibição como comparaçao, o teste 

imunoenzimático foi específico na identificação de pool 

negativos. Houve relativa especificidade quando o teste 

foi avaliado para vírus heterólogos; nessas situações, a 

absorbância apresentada pelos heterólogos sempre foi 

várias vezes inferior à apresentada pelo homólogo. A 

sensibilidade foi de 57,9% para amostras capturadas no 

campo e de 67,9% para amostras preparadas no laboratório 

e placas sensibilizadas apenas 2 horas. Esse valor 

aumentou para 70,8% quando o tempo de sensibilização foi 

de 18 horas. A sensibilidade da técnica não foi afetada 

pelo número de mosquitos não infectados no pool (9 a 79) 

mas foi aumentada cerca de 4 vezes quando utilizou-se 

tetrametilbenzidina (TMB) como substrato ao invés de 

ABTS. Sugeriu-se que a menor sensibilidade apresentada 

pelo teste nesse estudo poderia ser devida à inabilidade 

do anticorpo de captura utilizado para detectar certas 

cepas do vírus SLE ou às múltiplas manipulações das 

amostras de campo. A despeito disso, são citadas como 

vantagens do teste imunoenzimático a simplicidade dos 

procedimentos, que podem ser realizados em laboratórios 
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que não dispõe de camundongos ou cultura de células, e a 

sua rapidez facilitando a avaliação de condições 

potenciais de epidemia. são também mencionadas vantagens 

do uso de anticorpos monoclonais os quais podem ser 

produzidos, ao contrário dos anticorpos policlonais de 

soros hiperimunes de animais, em quantidades infinitas e 

com avidez constante pelo antígeno e conhecida em todas 

as suas preparaçoes. 

ELISA foi utilizado por CALISHER e col. (16) 

na identificação de vírus Sindbis em mosquitos infectados 

em laboratório. Empregou-se a técnica do duplo sanduíche 

de anticorpos e o teste foi comparado ao teste de 

formação de placas em cultura de células. A técnica 

imunoenzimática foi capaz de detectar o vírus Sindbis nos 

níveis em que os agentes virais sao geralmente 

encontrados em situações de epidemias por arbovírus. A 

sensibilidade e a especificidade da técnica em 

identificar determinado vírus suspeito, em um caso de 

epidemia, por exemplo, foram citadas como vantagens sobre 

o isolamento de vírus, tradicionalmente empregado, porque 

este detectará todos os vírus, incluindo os nao 

patogênicos para o homem e os outros animais. Estes 

autores também referem-se a rapidez de ELISA e a 

simplicidade de seus procedimentos técnicos que dispensam 

animais e cultura de células. 

Em 1987, ARTSOB e col. (1), relataram o uso da 

técnica denominada ELISA amplificado no isolamento de 

arbovírus em pool de mosquitos. O teste, uma combinação 

de cultura de células e de técnicas imunoenzimáticas, 

semelhante a apresentada por ZHANG e col. (86) foi 

utilizado na identificação do vírus de encefalite eq6ina 

do Oeste em mosquitos naturalmente infectados, no Canadá. 

Foram utilizadas células de embrião de galinha e células 
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de rim de macaco verde. As células de embrião de galinha 

mostraram-~a mais resistente aos efeitos tóxicos dos 

pool de mosquitos e foram escolhidas para experimentos 

subseqftentes. As células foram cultivadas nas placas de 

teste juntamente com as suspensões de mosquitos e o 

crescimento foi observado por 12, 24, 36, 48 e 96 horas. 

Após a fixação das células procedeu-se à inativação do 

vírus WEE pela adição de p-propiolactona e posterior 

identificação dos agentes virais pela adição de 

anticorpo 

adequados. 

contra o vírus WEE, conjugado e substrato 

A técnica foi 100,0% sensível quando 

comparada ao isolamento de vírus. A especificidade 

variou segundo o tempo pós-infecção, sendo 99,86% em 24 

horas quando detectou-se 1 falso-positivo, 99,8% em 48 

horas quando ocorreram 3 falso-positivos e 100,0% com 96 

horas de observação. O valor preditivo foi calculado 

considerando-se a prevalência de mosquitos infectados na 

região em estudo. Assim, para épocas de baixa prevalência 

(0,2% de mosquitos infectados) o valor variou de 67,0 a 

100,0% e em épocas de alta prevalência (5,0% de mosquitos 

infectados) o valor variou de 97,0 a 100,0%, de acordo 

com o tempo de observação. Os autores concluem que a 

técnica é sensível, específica e rápida na identificação 

de vírus WEE em mosquitos naturalmente infectados. 

Nos quadros 16, 17 e 18 estão apresentadas 

informações sobre os trabalhos mencionados relativos ao 

comportamento do teste, a sua interpretação e aos 

procedimentos técnicos utilizados. 
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QUADRO 16. Ct.:'~~ORTAMENTO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DETECÇÃO DE ARBOVÍRUS EM MOSQUITOS VE
TORES E NA IDENTIFICAÇÃO DE SUA FONTE ALIMENTAR. 

TESTE 

, 
ANTIGENO TIPO OBJETIVO SENSIBILIDADE f. 

EEE e HJ duplo sanduí- pesquisa de 76,7 a 95,4%(IV) 
che de anti- vírus em mos-
corpos quitos captu-

rados no campo 

SLE duplo sandu{- pesquisa de 67,9%-2h(T.I.)** 
che de anti- vírus em mos- 70,8%-18h(T.I.)** 
corpos quitos experi- 57,9%(T.I.)* 

mentalmente 
infectados 

WEE isolamento e pesquisa de 100% (IV) 
identificaçtlo vírus em mos-
de antígeno quitos captu-
em cultura de rados no 
células na campo 
placa de 
teste 

* mosquitos capturados no campo 
** mosquitos experimentalmente infectados 
Antígenos: WEE = encefalite eqüina do Oeste; HJ= Highlands J 

EEE = encefalite eqUina do Leste 
SLE = encefalite de St. Louis 

I.V.: isolamento do vírus 
T.I.: teste de inibição 
prev.: prevalência 
f.: o teste entre parênteses foi usado como referência 

ESPECIFICIDADEf. VALOR 

99,3% (IV) 

81,5% (T.I.)* 

99,8 a 100%(IV) 

PREDITIVO 
POSITIVO f. 

98,8% (IV) 

42,3%(T.I. )* 

67 a 100% -
prev.0,2%(IV) 
97 a 100% -
prev.0,5%(IV) 

AUTOR 
ANO 

Hildreth 
et al. /84 
(41) 

Tsai et 
al./87 
(81) 

Artsob et 
al. /87 
(1) 
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QUADRO 17. INTERPRETAçÃO DO TESTE lMUNOENZlHÁTICO EMPREGADO NA DETECÇÃO DE ARBOVÍRUS EM MOSQUITOS VETORES E NA lDENTIFlCAÇAO 
DE SUA FOh!I ALlMEh7AR. 

TESTE 

ANTÍGENO 
. 

REACÓES, IIPO OBJETIVO CONTROLES CRlTERlO DE SISTEMA AUTOR(ES) 
POSIIIVIDADE l NESPECI FICAS :BLOQUEADO R ANO 

(CONTROLE) 

técnica identificação cavidades sensi- (+)quando abs adsorção dos :Burkot 
indireta da fonte ali- bilizadas com for maior que 2 antisoros com et al./81 

mentar em mos- pool de mosquitos desvios-padrão os 17 soros (lO) 
quitos vetores não alimentados da abs do an- heterólogos 

dgeno que deu 
a maior reac;ão 
cruzada 

EEE e HJ duplo sandu{- pesquisa de pool de mosquitos (+)quando a mé- uso de soro N-acetilcis- Hildreth 
che de anti- vírus em mos- não infectados dia das absor- bovino fetal teína & :Beaty/84 
corpos quites experi- bâncias do pool no lÍquido (42) 

mentalmente (testadas em diluente 
infectados triplicata) foi 

maior que a mé-
dia mais 3 des-
vios-padráo dos 
controles nega-
ti vos 

EEE e HJ duplo sanduí- pesquisa de pool de mosquitos (+)quando a mé- uso de soro N-acetilcis- Hildreth 
che de anti- vírus em mos- não infectados dia das absor- bovino fetal te i na et al./84 
corpos quitos captu- bàncias do pool no lÍquido (41) 

rados no campo (testadas em diluente 
triplicata) foi 
maior que a me-
dia mais 3 des-
vios-padrão dos 
controles nega-
ti vos 

JE e MVE isolamento e pesquisa de fluido asdtico (+)quando a uso de célu- :BSA a 1% em Zhang et 
identificação v!rus em mos- de camundongos reação imunoen- las da linha- P:BS-I al./84 
de antígeno quitos captu- normais zimática se gem C6/36 (86) 
em cultura de rados no campo completou, vi-
células na sualizado por 
placa de tes- coloração mar-
te rom-escura 

SLE duplo sanduí- pesquisa de (-) cavidades em (+)quando a abs uso de :BSA PBS com BSA Tsai et 
che de anti- vírus em mos- duplicata de do teste foi 2 para bloquear a 5% ou com al./87 
corpos quitos experi- pools de mosqui- vezes maior que a fase so'lida soro bovino (81) 

mentalmente tos não infecta- a média das abs e para diluir fetal a 20% 
infectados dos dos controles o conjugado 

negativos 
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QUADRO 17. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IHUNOENZIH{IICO EMPREGADO NA DETECÇÃO DE ARBOVÍRUS EM MOSQUITOS VETORES E NA IDEN!IFlCAÇÁO 
DE SUA FONTE ALIMENIAR.(eontinuaçao) 

ANTÍGENO 

SIN 

WEE 

IIPO 

duplo sanduí
che de anti
corpos 

isolamento e 
identificação 
de antígeno 
em cultura de 
células na 
placa de 
teste 

OBJETIVO 

pesquisa de 
vírus em mos
quitos experi
mentalmente 
infectados 

pesquisa de 
vírus em mos
quitos captu
rados no 
campo 

Antigenos: WEE .. encefalite eqÜina do Oeste 
EEE .. encefalite eqüina do Leste 
SLE .. encefalite de St. Louis 

ac: anticorpo; I.A.: temperatura ambiente 
PBS-I: salina tamponada fosfatada com Tween 
abs: absorbância 

TESTE 

CONTROLES 

cavidades com 
quantidades co
nhecidas do ví
rus 

CRITÉRIO DE 
POSITIVIDADE 

(+)quando a re-
lac;llo abs teste 
/abs controle 
for maior ou 
igual a 2,0. 
resultados acei-
tos se abs do 
controle menor 
que 0,1 e 
da amostra maior 
que 0,2 

(+) quando abs 
maior que 0,21 
(3 desvios pa-
drâo do contro-
le negativo) 

REAÇÕES SISTEMA AUIOR(ES) 
INESPEcfFICAS BLOQUEADO R ANO 
(CONTROLE) 

uso de soro Calisher 
bovino fetal et al./87 
no lÍquido (16) 
diluente 

uso de BSA Artsob et 
no líquido al./87 
diluente (1) 



~~ 18. PROCEDIMENTOS TÉCIIIOOS DO TESTE I~IIIÁnCO EMI'UGADO liA DETEa;lo DI! ARBOVÍRUS 11M t«lSQUUtoS n:roRES ! liA IDI!llriFlCAçÂo DI! SUA POIIT! ALIMEIITAR. 

AIITÍGEIIO AIITICORI'OS COIIJUGADO SUIISTRATO I~ MAt!IUAL DIWEII!ES F AS! LÍ~oo REAÇÃo 
. 

Almllt(!! TIPO OBJETIVO II!IIPOS ! L!ITUitA OIS!n~ 
(FR!PARO) (EIIZIMA) DA R!Açhi I!MP!IIATUitAS SÓLIDA DI! LA V AGI!II A1IIO 

DI! IIICUIIAÇÁO 

técnica identiflc~Jo oa antlaoro• peroltid01e1Ts peroxldaaet pe:roxtdaae: IOf'Oit "naue in· aoroa, antlao· atcroplac:aa de e.,ectro- ll!S-'~'o~Hn 20 """' inserido -indireta da fonte au- para ao 18 ••· de cabra anti acidonino H2504 4R 18h·4•c prido de roa:DS poUettireno fotõ.etro de maqultos et al.fl 
8Mitar • p<!ciet anf.llllh cobaia ou foa• aaUciUco foefataee at- antlaoroat2h·T .. A .. .oaquttoa conju&odo:PIS 405 .. (0,2S.l) (lO) 
.,,qultol Ye· forn proclwoi· fataH-alcall· fo1fataae al• callna: M.oH conju&ado:3h·T,A. (foafataa antlaoroa 
torea do1 • coethoa na/I& de cabra caUna:p-ni• lN .ubatrato: :W.ln- alcalina) (0,2S.l) 

ou cobalto anti-coelho trofenil fot· 23"C (no eacuro) 44-(pero- conjupclo 
fato ltidaae) (0,2S.l) 

nbatrato 
(0,2S.l) 

EEE e R.J duplo aandu{· peaqui .. de OI anticorpot foofatan al· p-nitrofenil lo. anticorpo 1 pool de I&Cde-- •lcroplacaa e~tro- Pl!S·- 20 l&C de-- •• plaeae 1111-tll 
che de anti• v{rua t!ll .,, .. for• produzi· caUna/IaG de foafato (2h•37"C)+ .,aqultoa 10 1 tnpio carbo· fotõ.etro a o,on doniO (O,:Z.l) for• lDCU· -ty/S. 
corpo a quitot expe· doa • ca.un- cabra anti·co- +(18h·4·c> nato (405 .. ) t~ Trio R·ac•tilciltel· -.... (42) 

rf.8entai.Jiente don&Ot • coe· e lho R·acetlleltteina: pool de .,.qui- antee do subi· na (O,:Z.l) llptn asi· 
infectadot lhot 30ain·37"C to11 Pl!S·T ca. trato pool de -i- t~éo 

pool de .,aquitoa1 aoro bodno fe- toa (O,:Z.l) 
(2h·37"C)+ tal l&C de coelho 
+(18h-4•c) I&C de coelho: (O,:Z.l) 
2o. anticorpo 1 Pl!S·T coa aoro conjupdo 
2h·37"C boYino fetal, (O,:Z.l) 
conjupdo 1111-37" C dutran·aulfato -trato 
aubatrato:30• e platina a (O,:Z.l) 
40ain•37"C 0,05'\ 

EEE e R.J duplo oandu{· peaquba de 01 anticorpo• fotfataae al· p-nitrofenll lo. anticorpo• pool de IaGde-· •leroplaeaa eapectro- Pl!S·- 20 l&C ... .,_. .. ptae.. wu ... tll 
che de anti• vírua n .,, ... fora proclwoi· callna/t&C de foafato (2h·37"C)+ .,,qui toe 101taplo carbo· fotõ.etnt • 0,05, doniO (0,2al) foraa inca· et al./81 
corpo a quitot captu• dotncnun· cabra anti• +(18h-~>•c> nato (405 .. ) t~Trb N-acetllciate!- - ... (41) 

radot no~- don&O• e coe· coelho ll•acetllcbte!na 1 pool de .,.qui· ntea do nbe- na (O,:Z.l) Upin ast· 
po lhot 30ain•37"C tOII Pl!S·T .,_ trato pool de -i- taçio 

pool de .,aquitoll aoro boYino fe• toa (O,:Z.l) 
(2h·37"C)+ tal I &C de coe lllo 
+(18h-4•C) I&C de coelho: (O,:Z.l) 
2o. anticorpo: PBS-t cc. toro conj.,.-
2h·37"C hoYino fetal, (O,:Z.I) 
conJupdo:lll·37•c dextran•.ulfato eubetreto 
nbltratoslO- e platina a (O,:Z.l) 
40ain·37•c 0,05'\ 

J! e MV! laol..ento e peaqui"de oa antlaoroe peroxidaae/ o•fenllenodh· R2504 411 c4lulaa + ant{ae· pool de •tcroplacas •taual Pl!S-- 20 cétulOI C6/l6: ~ 
1d<"nti fluçôo v{rue: et1 .,, .. for• produzi· protetna·A de eina noll5 diat·28" C .,aqui to• a 0,05'\ lOOpl et al./84 
de ant{pno quito• captu· doa n c..un· !:..!!!!!!!! fonol:30ain pool de .,aqui- (86) 
a cultura de rado1 no c_.. don101 antleoro toa: 50pl 
célula• u po conjupdo for.ol a 10\ 
placa de teate aubatrato conj.,.-

substrato 

cont ,... 



QUADI!O 18, PROCEDIMENTOS IÉCHI!XJS DO TI!STE IMUIIOEIIZOOTl<Xl EMPREGADO liA DETEC<;Ão DE ARBOVÍRUS EM MOSQUITOS VETORES ! liA IDENTIPll:Açto DE SUA PONTE ALI11E11TAR, 

AJITÍCEMO 

SL! 

SI" 

TlPO O!JETIVO 

duplo aandu(- pesqul.aa de 
che de anti· v(rua ea 1101· 
corpos qultos expe· 

rt.entalaente 
infectados 

duplo aandu{- pesquiude 
che de anti· vírua n 1101-
corpos quito• expe· 

r!Jiental~tente 
infectado• 

holnento • peoquiu de 
ldentiflcaçlo v(rua a ., •. 
de ant!pno quitoo copta• 
n cu 1 tu r a de radoa no cu• 
célul .. no po 
placa do te ate 

AIITI<X>RPOS COIIJUGADO SU8STRATO INTERR~O 
(PREPARO) (ENZIMA) DA RI!Ac;AO 

utlllzarn-ae perox.ldaae/ac ABTS ou D1B H2S04 2M (DIB) 
anticorpo• 110"' 80noclonal 
noclonaia reativo para 

[liJ!LVLD!I 

o onticorpo de peroxldase/IIJG ABTS 
captura foi de cabra anti-
produzido elO caamdon10 
coUlaa e o 
anticorpo de· 
tector foi 
produzido a 
...,.,donao• 

o onticorpo peroxidooe/Ia ortofenlleno• R2901> 2M 
foi produzido de cabro anti· dlalno + 8202 (50ul) 
a • ....,donao• .....,donao 

antlgenoo: WEE • encefaUte eq_l!ino do Oeote; IU1 Rialllando 1 MV!1 encefoUte de "'rray Valley 
EEE • encefaUte eqüino do Leote SIII1 Sindbia 
SLE • encefallte de St,Loulo J!1 encefollte Japoneo• 

TEMPOS ! 
TEMPEIIAroRAS 
DE INCUBAçÃO 

lo. anticorpo: 
2h·T.A. ou 
t8h·4·c 
pool de .,squlto11 
3hou 
18h·3.,.C 
conjugodo:lh•l.,. C 
.ubatrato:J a 
lO.ln (DIB) 

lo. onticorpo 1 
18h•T,A, 
pool de .,aqultoa: 
t8h·37•c 
fluido blperllame 
de ·-ao•• 
lh·37·c 
conjugodollh·37•c 
8Qbatratoll5111n· 
T.A. 

c'lulu + antfp• 
noo112 a 96h·37•c 
for.ohlO.in·T.A. 
BPL12h•37 C 
ontlcorpo: 211·3.,. C 
conjugodo:lh·T,A. 
eubatratos30111n 
(no eocuro) 

IIATI!RIAL 

pool de 
aosqultos 

pool de 
801quitoa 

pool de 
.,aqui toe 

DIWEIITI!S 

ontlcorpo de 
captura: t-.fo 
corbonoto·bl· 
carbonato 
conjugodo:t•· 
'*'friiCOII 
BSA • 1' 

ontlcorpo de. 
captura: u.pao 
e.rbonato•bl-
carbonato 
-h reqen· 
tea:PIS co. ao• 
ro boYlno fetol . ·~ 
BPL1~car• 
bonbato·bicarbo• 
nato co. ISA a 
1' 
onticorpo e con· 
Juaodo:PBS·r co. 
BSA a 1' 
8Qbotroto:tapio 
cltroto 

BSA: ooroalbumlna bovina; PIIS•t: oallna taponada foafotadl c011 1\oeen; BIIS: oaUno taponado boratada; pPL: '·propioloctona 
ABTS: [2.2'·dlazo·d1·(3·etll·benzotlazollno·8Qlfonato)); DIB1 tetr-tllbenzldina; T,A,I te~~peratura ablente 
·: dados não existente• , 

(continuação) 

F AS! 
SÓLIDA 

aterop laca a de 
pollestlnno 

•icroplacos de 
polleotireno 

ptec .. de cal• 
tura celular 

L!IroRA 

eepectro-
fotõeetro 

eepectro-
fotõeett"' 
(~) 

LÍQUIDO 
DE LAVAGEM 

PIIS·Twen 20 
• 0,05' 

PIIS·Twen 20 
• 0,05' 

PIIS·Twen 20 
a O,OS' 

REAçÃo 

IC -lOMl 
poro vlruo SU 
pool de ..... 
toe: 50ul 
coejugodo 
nbatrato 

=~~O:u 
pool de ., ..... i-
toe (100111) 
fluido lllperl· 
- (100111) 
conjapdo 
(100111) 
nbetrato 
(100111) 

•ttcorpo .. u 
WD (100111) 
coejugodo 
(100111) 
aubatrato 
(lOOpl) 

OIIS!II't AÇl'lEs 

ai~ 
... atlcorpo 
foi falto 

- q1uçio 

Alm:Ja(!S) 
AJeO 

TIO I 
et ol./81 
(81) 

C.lbMr 
et ol./17 
(16) 

Art-
et al./87 
(1) 

..... 
o 
w 
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7.1 Comportamento do teste 

a) Sensibilidade e Especificidade 

Em apenas três das publicações citadas, os 

autores referiram-se numericamente aos valores 

sensibilidade e especificidade. HILDRETH e col. 

de 

(41) 

compararam o teste imunoenzimático ao isolamento de vírus 

em cultura de células e obtiveram uma sensibilidade que 

variou de 76,7 a 95,4%. Essa variação ocorreu porque as 

amostras consideradas falso-negativas para o teste 

imunoenzimático foram retestadas pela técnica padrão e em 

grande parte delas não foi isolado vírus. Os valores 

corrigidos indicam que, na verdade, o teste 

imunoenzimático apresentou apenas 4,6% de falso-negativos 

na população estudada. A especificidade foi de 99,3% 

demonstrando que, a técnica praticamente excluiu todos os 

pool onde não havia a presença do vírus de encefalite 

eqftina do leste e Highlands J. A sensibilidade calculada 

por TSAI e col. (81) em relação ao teste de inibição 

aumentou de 67,9 a 70,8% de acordo com o tempo de 

sensibilização das placas com o anticorpo de captura (2 

ou 18 horas) para pool de mosquitos capturados no campo. 

Para pool de mosquitos infectados em laboratório a 

sensibilidade foi de 57,9%. Isto pode ter ocorrido pelas 

múltiplas manipulações da amostra ou pela inabilidade do 

anticorpo de captura. Quanto à especificidade, foi de 

81,5% para os pool de mosquitos capturados no campo 

mostrando que a técnica discordou do teste de inibição em 

18,5% das vezes. ARTSOB e col. (1) calcularam como sendo 

de 100,0%, a sensibilidade do teste comparada ao 

isolamento de vírus. A especificidade foi muito boa 

variando entre 99,8 a 100,0%, segundo o tempo pos-
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-infecção, indicando que o teste apresentou pequena 

incidência de falso-positivos. Os demais autores citados 

referem-se a sensibilidade e especificidade 

qualitativamente. 

b) Valor Preditivo 

Os trabalhos de HILDRETH e col. (41), TSAI e 

col. (81) e ARTSOB e col. (1) forneceram dados que 

permitiram o cálculo desse parâmetro de desempenho do 

teste imunoenzimático. No primeiro trabalho o teste foi 

comparado ao isolamento de vírus e o valor preditivo 

positivo foi próximo a 100,0%, entretanto, no segundo 

trabalho comparou-se o teste ao ensaio de inibição de 

hemaglutinação obteve-se um valor de 42,3% indicando que 

a escolha do teste de referência e importante na 

interpretação dos resultados obtidos. O valor preditivo 

positivo está ligado a prevalência de mosquitos 

infectados. Assim, ARTSOB e col. (1) quando a 

prevalência foi de 0,2%, obtiveram valores que variaram 

de 67,0 e 100,0%, segundo o tempo de observação. Os 

valores aumentaram para 97,0 a 100,0% quando a 

prevalência foi de 5,0% demonstrando que a confiabilidade 

nos resultados do teste pode variar segundo a população 

amestrada. 

c) Reprodutibilidade 

Não se avaliou a reprodutibilidade do teste 

nos trabalhos apresentados. 
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7.2 Interpretação do Teste 

a) Critérios de Positividade 

CALISHER e col. (16) e TSAI e col. (81) 

consideraram positivos para a presença de vírus os 

pool que apresentaram absorbância 2 vezes maior que a 

absorbância dos controles negativos. HILDRETH e col. 

(41, 42) consideraram positivas as amostras cuja 

absorbância foi maior que a média dos controles 

col. (1) negativos mais 3 desvios-padrão. ARTSOB e 

consideraram positivas amostras que 

absorbância maior que 0,21, ou seja, 

controles negativos mais 3 desvios-padrão. 

apresentaram 

a média dos 

BURKOT e col. 

(10) identificaram a fonte alimentar de mosquitos vetores 

como sendo a amostra cuja absorbância foi 2 desvios

padrão maior que a absorbância do antígeno com o qual se 

observou a maior reação cruzada. ZHANG e col. (86) 

avaliaram a técnica visualmente considerando positivas 

para a presença dos vírus das encefalites Japonesa e de 

Murray Valley as amostras cujo produto final da reaçao 

apresentou coloração marrom-escura. De maneira geral 

foram utilizados, como controles negativos, pool de 

mosquitos não infectados. ZHANG e col. (86) empregaram 

fluido ascítico de camundongo normal. 

Observou-se, também na identificação de 

antígenos em mosquitos vetores, a diversidade dos 

critérios de positividade apresentados, que impede a 

comparaçao dos resultados obtidos nos vários trabalhos. 
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b) Reações Cruzadas 

A avaliação da presença de reações cruzadas 

com vírus heterólogos permite melhor interpretação dos 

resultados do teste. BURKOT e col. (10) na pesquisa da 

fonte alimentar de mosquitos vetores testaram suas 

amostras 

homólogo 

alimentadas 

e para 

em fontes 

17 soros 

conhecidas, 

heterólogos. 

para 

o 
soro 

teste 

imunoenzimático foi específico para determinação, até o 

nível de família das espécies animais testadas. 

De maneira geral, a especificidade foi boa não 

só para mosquitos infectados experimentalmente como para 

mosquitos coletados no campo. Observou-se que o ensaio 

detectou antígenos heterólogos apenas quando estes foram 

testados em altas doses infectantes e mesmo nestes casos 

a absorbância foi muitas vezes inferior àquela obtida com 

o homólogo. 

c) Reações inespecíficas - Controle 

De maneira geral, os autores estudados 

controlaram a inespecificidade das reaçoes utilizando 

soroalbumina bovina (BSA) ou soro bovino fetal no líquido 

diluente ou como bloqueador da fase sólida. HILDRETH e 

col. (41,42) 

diluente do 

acrescentaram gelatina a 0,05% ao líquido 

anticorpo detector. BURKOT e col. (10) 

absorveram os antisoros com os 17 soros heterólogos para 

controlar as reações inespecíficas. Para melhor 

sensibilização das placas de teste e, conseqfientemente, 

para diminuição da inespecificidade do ensaio, utilizou

-se solução tampão alcalina para a diluição do anticorpo 

de captura. 
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7.3 Procedimentos Técnicos 

a) Tipo de teste 

BURKOT e col. (10) utilizaram técnica indireta 

para identificação de fonte alimentar de mosquitos 

vetores. Os demais autores empregaram a técnica do duplo 

sanduíche de anticorpos para captura e posterior detecção 

dos agentes virais. ZHANG e col. (81) cultivaram a 

suspensao de mosquitos em células na placa de teste e 

identificaram posteriormente com anti-soro adequado; o 

mesmo procedimento utilizado por ARTSOB e col. (1). 

b) Material testado 

A pesquisa de fonte alimentar e de vírus foi 

realizada em suspensoes de mosquitos infectados em 

laboratório ou capturados no campo em programas de 

Vigilância Epidemiológica. 

c) Anticorpos - Preparo 

Os autores pesquisados utilizaram como 

anticorpos de captura e de detecção dos vírus, antisoros 

produzidos em coelhos, camundongos ou cobaias. Esses 

anticorpos policlonais têm a desvantagem de serem 

produzidos em quantidade limitada e apresentarem a avidez 

pelo antígeno variável para cada preparação. Apenas TSAI 

e col. (81) utilizaram anticorpos monoclonais, o primeiro 

anticorpo específico para o vírus SLE e o segundo 

anticorpo específico para Flavivirus. Cumpre assinalar 
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que quanto maior a especificidade do anticorpo ao 

antígeno que se quer detectar, maior será a sensibilidade 

da técnica. 

d) Diluentes 

Da mesma forma que nos itens anteriores, o 

líquido diluente foi PBS com ou sem Tween-20. BURKOT e 

col. (10) utilizaram BBS, pH 7,8 (salina tamponada 

boratada). E, como já foi mencionado, o diluente dos 

anticorpos usados para sensibilizar a placa, para melhor 

fixação, foi tampão carbonato-bicarbonato (pH 9,3 a 9,6). 

TSAI e col. (81) diluíram seu conjugado com tampão Tris 

(pH 7, 2) • 

e) Superfície carreadora - fase sólida 

Os testes foram realizados em microplacas de 

poliestireno. ARTSOB e col. (1) utilizaram placas de 

cultivo de célula. 

f) Conjugado (enzima) - Substrato 

A maioria dos autores utilizou a enzima 

peroxidase e não se verificou preferência por determinado 

substrato. Entretanto, cumpre ressaltar que TSAI e col. 

(81) observaram um aumento na sensibilidade quando 

empregaram tetrametilbenzidina (TMB) ao invés de ABTS. 

ZHANG e col. (86) conjugaram a enzima a proteína-A de 

~S~t~a~p~h~v~l~o~c~o~c~c~u~s~--~a~u~r~e~u~s ao contrário dos demais que 



110 

conjugaram a enzima a imunoglobulinas. 

g) Tempos e temperaturas de incubação 

A sensibilização das placas com o anticorpo de 

captura foi feita, em média, em 18 horas a 40C. Para 

identificar fonte alimentar BURKOT e col. (10) incubaram 

a suspensao de mosquitos por 2 horas a 370C. Os demais 

autores, que pesquisavam a presença de vírus, incubaram 

os pool de mosquitos por 18 horas ou mais a 4 ou a 370C. 

BURKOT e col. (10) incubaram o conjugado 3 horas a 

temperatura ambiente enquanto os demais autores 

utilizaram 1 hora de reação a 370C. O tempo de revelação 

da reação pela adição do substrato variou de 10 a 40 

minutos. ZHANG e col. (86) incubaram as placas com a 

cultura de células e os pool de mosquitos por 5 dias a 

280C, o mesmo procedimento de ARTSOB e col. (1). 

Ressalta-se que foi observado aumento na sensibilidade do 

teste quando as placas foram incubadas com ligeira 

agitação, manual ou em mesa vibratória. Não é feita 

-mençao ao mecanismo pelo qual se daria esse aumento na 

sensibilidade (41, 42). 
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h) Líquido de lavagem 

A exceçao de BURKOT e col. (10) que lavaram as 

microplacas com BBS - Tween-20 os demais autores 

utilizaram PBS com Tween-20 numa concentração de 0,05%. 

O número de lavagens entre cada fase da reação diferiu 

para 

col. 

cada autor variando entre 2 a 10 vezes. ARTSOB e 

(1) lavaram a placa 2, 3 ou 5 vezes dependendo da 

próxima etapa do teste. 

i) Volumes e diluições 

Utilizaram-se volumes de lOOpl a 250pl. A 

melhor diluição do conjugado, do fluido hiperimune e dos 

anticorpos utilizados na reação foi determinada em testes 

preliminares por todos os pesquisadores. 

j) Tipo de leitura 

Os únicos autores a avaliar o teste 

visualmente foram ZHANG e col. (86). Os demais autores 

utilizaram espectrofotõmeto com comprimento de onda 

adequado à avaliação da cor do produto obtido pela reação 

entre a enzima e o substrato de escolha. 
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8. O USO DO TESTE IMUNOENZIMÂTICONA DETECÇAO DE ANT!GENOS EM 

HOSPEDEIROS NAO HUMANOS. 

MONATH & NYSTROM (61), em 1984, utilizaram a 

técnica do duplo sanduíche de anticorpos para 

identificação do antígeno de febre amarela circulante no 

sangue de macaco, durante a fase aguda da doença. O 

teste imunoenzimático foi avaliado como uma alternativa 

de diagnóstico para essa infecção em substituição ao 

exame histopatológico do fígado, em casos fatais, ao 

isolamento do vírus do sangue e as técnicas sorológicas 

para identificação de anticorpos. Os resultados do 

experimento, realizado com soro de macacos infectados 

experimentalmente, mostram que essa técnica também pode 

ser útil para o diagnóstico de febre amarela em humanos. 

Os autores analisaram dois tipos de teste para a detecção 

do antígeno, um direto no qual a placa foi sensibilizada 

com anticorpo anti-viral e um indireto no qual a adição 

do anticorpo anti-viral foi precedida pela sensibilização 

da placa com anticorpo específico anti-IgM ou anti-IgG. 

A técnica direta apresenta maior sensibilidade. Foram 

testados dois tipos de anticorpos para atuarem como 

anticorpo de captura do antígeno. Utilizaram-se soros 

humanos contendo alto título de anticorpos IgM e 

anticorpos monoclonais tipo específico para o agente de 

febre amarela. Ambos mostraram-se bons para a captura. 

O anticorpo monoclonal foi mais sensível para detectar o 

antígeno em soros de macaco com altos títulos de 

infectividade enquanto a IgM humana de captura apresentou 

melhores resultados em soros com baixos títulos. Segundo 

os autores isso sugere que o reagente monoclonal deve ser 

mais sensível que a IgM humana para inibidores 
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inespecíficos do soro. Como anticorpo detector utilizou

-se o anticorpo monoclonal amplamente reatiuo para 

Flavivirus conjugado à fosfatase-alcalina. As vantagens 

da utilização dos anticorpos monoclonais estão na sua 

padronização e no seu suprimento, teoricamente 

ilimitado. O teste imunoenzimático foi sensível em 

detectar antígenos, em soro de macacos, quando os títulos 

de viremia eram inferiores aos títulos necessários para 

dados infectar mosquitos vetores. Não existem 

quantitativos dos ~ . nl.Vel.s de viremia em pacientes com 

febre amarela mas sabe-se que os vírus estão presentes no 

sangue humano nos quatro primeiros dias após o início da 

doença. Sugere-se que quando as concentrações de vírus 

forem baixas proceda-se uma amplificação em cultura 

celular. Os autores concluem que o teste e sensível, 

específico e rápido para um possível uso futuro no 

diagnóstico precoce de febre amarela. 

Embora nao se tenha obtido na revisão da 

literatura outro trabalho que tratasse do uso do teste 

imunoenzimático 

arbovírus em 

considerou-se 

na identificação de antígenos de 

reservatórios animais 

oportuna a inclusão 

ou 

deste 

no homem, 

ítem na 

monografia pois, este trabalho, apresenta uma alternativa 

para o diagnóstico laboratorial febre amarela, com a 

tentativa de identificação do agente etiológico no sangue 

circulante na fase aguda da doença, o que permitiria 

agilizar as ações terapêuticas individuais e as medidas 

de controle de epidemias. Os dados de interpretação e dos 

procedimentos técnicos empregados nessa pesquisa estão 

apresentados nos Quadros 19 e 20, respectivamente. 



QUADRO 19. INTERPRETAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DETECÇÃO DE 
DE ANTÍGENOS EM HOSPEDEIROS NÃO HUMANOS. 

, 
A.'\TIGENO 

YF 

TESTE 

TIPO CONTROLE 

duplo sanduí- (-) soro de maca
che de anti- cos pré-inocula-
corpos dos 

YF = febre amarela 
abs = absorbância 

CRITÉRIO DE 
POSITIVIDADE 

(+)quando a re
lação abs 
amostra/abs 
controle nega
tivo maior 
ou igual a 2,0 

AUTOR 
ANO 

Monath & 
Nystrom/84 
(61) 
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QUADRO lO. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DO IESIE IMUNOENZIMÁTICO EMPREGADO NA DEIECcÂO DE ANTÍGENOS EM HOSPEDEIROS NÂO HUMANOS. 

. 
ANTIGENO 

febre 
amarela 

TIPO 

duplo sanduí
che de anti
corpos 

ANTICORPOS 
(PREPARO) 

ac de captura: 
monoclonal 5 
e 3 ou IgM hu
mana anti ví
rus da febre 
amarela 
ac detector: 
monoclonal 
6C6B-l anti
Flavivirus 

PBS-T: salina tamponada fosfatada com Tween 

CONJUGADO 
(ENZIMA) 

fosfatase al
calina/ac mo
noclonal anti
Flavivirus 

SUBSTRATO 

p-nitrofenil 
fosfato 

IESIE 

lh'IERRUPCAO 
DA REACAO 

NaOH 3N 

TEMPOS E 
TEMPERATURAS 
DE lNCUBACAO 

lo. anticorpo: 
(lh-37"C)+(lh-
22"C) 
soros: 
18h-4" c 
2o. anticorpo: 
lh-37•c 
substrato: 
-- - 22"C 

MATERIAL 

soro huma
ou de ma
cacos 

DILUENTES 

lo. anticorpo: 
tamp~o carbona
to-bicarbonato 
soro e 2o. anti
corpo:PBS-T 

FASE 
SOLIDA 

microplacas de 
poliestireno 

LEITURA 

espectro
fotômetro 
(405nm) 

LIQUIDO 
DE LAVAGEM 

PBS-Tween 
a 0,05% 

REACAO 

anticorpo mono
clonal anti ví
rus de febre a
marela (lOOpl) 
soros de macaco 
(50pl) 
anticorpo mono
clonal anti 
Flavivirus con
jugado a enzima 
(50pl) 
substrato 
(lOOpl) 
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AUTOR(ES) 
ANO 

Monath & 
Nystron/84 
(61) 
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8.1 Interpretação do teste 

a) Critério de Positividade 

As amostras foram consideradas positivas para 

a presença do antígeno de febre amarela quando a relação 

absorbãncia da amostra/absorbãncia dos controles 

negativos foi maior ou igual a 2,0. Os autores utilizaram 

soros de macacos nao infectados com o vírus, corno 

controle negativo. 

b) Reações Cruzadas 

A utilizacão, para a captura, de anticorpo 

rnonoclonal dirigido ao vírus de febre amarela faz com que 

a reação seja bastante específica. 

c) Reações inespecíficas - controle 

Os autores nao mencionam controle de reaçoes 

inespecíficas. 

8.2 Procedimentos técnicos 

a) Material testado 

o teste foi realizado em macacos 

experimentalmente infectados mas os resultados indicam 

que os procedimentos podem ser aplicados a soros humanos. 
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b) Anticorpos -Preparo 

Para captura do antígeno testaram-se dois 

tipos de anticorpos de captura: um pool de IgM humana 

anti-vírus de febre amarela e um anticorpo monoclonal. O 

primeiro mostrou-se mais adequado para o uso em amostras 

com baixo título de vírus e o segundo apresentou melhores 

resultados na detecção de antígenos em soros com título 

alto. Para detecção, os autores empregaram um anticorpo 

monoclonal amplamente reativo para Flavivirus. 

c) Diluentes 

Os anticorpos de captura foram diluídos em 

tampão carbonato-bicarbonato cujo pH permite melhor 

fixação a fase sólida reduzindo a inespecificidade da 

reação. As amostras e o anticorpo detector foram 

diluídos em PBS-Tween. 

d) Superfície carreadora - fase sólida 

A reaçao foi realizada em microplaca de 

poliestireno. 

e) Conjugado (enzima) - Substrato 

O anticorpo detector foi conjugado à enzima 

fosfatase-alcalina. Para revelar a reaçao utilizou-se 

p-nitrofenil fosfato. A reação foi interrompida pela 

adição de NaOH 3N. 
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f) Tempos e temperaturas de incubação 

A sensibilização da placa foi feita em 2 

horas; na primeira hora a placa foi mantida a 370C, na 

segunda hora a temperatura foi de 22oc. Os soros foram 

reagidos por cerca de 18 horas a 40C. O conjugado reagiu 

por 1 hora a 370C e a reação com o substrato ocorreu sob 

uma temperatura de 220C. 

g) Líquido de lavagem 

As placas foram lavadas 10 vezes entre cada 

etapa da reaçao com PBS acrescido de Tween-20 a uma 

concentração de 0,05%. 

h) Diluições 

Selecionaram-se para aplicação no teste as 

maiores diluições dos reagentes que apresentaram os 

valores máximos de absorbância em testes preliminares. 

i) Tipo de leitura 

Utilizou-se leitura em espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 405nm, adequado à leitura da 

coloração do produto final. 
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9. DISCUSSAO GERAL 

o desempenho do teste imunoenzimático 

empregado na Vigilância Epidemiológica de arboviroses 

dependeu do uso ao qual ele foi destinado. Assim, na 

identificação de anticorpos anti-Alphavirus em humanos e 

na identificação de anticorpos e antígenos em 

reservatórios não humanos o teste mostrou-se, em geral, 

muito sensível e específico. Também na identificação de 

fonte alimentar de mosquitos vetores o teste foi muito 

sensível e mostrou-se específico para determinar até a 

família de espécies animais nas quais esses mosquitos 

podem alimentar-se. Entretanto, na identificação de 

anticorpos anti-Flavivirus e de antígenos em vetores, o 

desempenho do teste nao foi tão satisfatório. No 

primeiro caso, o teste embora tenha sido sensível, 

apresentou reaçoes cruzadas entre alguns antígenos desse 

gênero. Na identificação de antígenos virais em mosquitos 

vetores, o teste, embora específico, apresentou baixa 

sensibilidade limitando seu uso em trabalhos de campo. 

Como citado anteriormente, na inexistência de um teste 

padrão, que forneceria um diagnóstico de certeza para 

arboviroses, a sensibilidade e a .especificidade do 

teste imunoenzimático foram calculadas utilizando-se como 

referência 

empregadas 

resultados de técnicas 

no sorodiagnóstico dessas 

tradicionalmente 

infecções. Dessa 

forma, exceto nos casos em que usou-se como referência o 

isolamento de vírus, todas as vezes em que foram citados 

esses parâmetros, na verdade, referiu-se a sensibilidade 

e especificidade relativas. Recentemente, KUNO e 

col. (51), relataram o uso da técnica do duplo sanduíche 

de anticorpos para detecção de imunocomplexos artificiais 

IgM-vírus dengue. Os imunocomplexos artificiais foram 
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preparados misturando-se frações com anticorpos IgM, 

obtidas de sv~os de pacientes com diagnóstico confirmado 

de dengue e pacientes com doença febril de origem 

desconhecida, e o agente viral, em volumes iguais por 1 

hora a temperatura ambiente. A detecção de 

imunocomplexos por ELISA poderá futuramente atuar como 

mais um instrumento da Vigilância Epidemiológica do 

dengue. 

Quanto ao valor preditivo positivo, importante 

na interpretação de inquéritos soroepidemiológicos, de 

maneira geral, quando comparado aos testes considerados 

padrão para o diagnóstico de arboviroses, o teste 

imunoenzimático apresentou altos valores, especialmente 

na pesquisa de anticorpos em humanos e nao humanos. 

Obtiveram-se baixos valores só na pesquisa de antígenos 

em mosquitos, indicando a necessidade de aprofundar 

pesquisas nessa área antes da incorporação da técnica a 

Vigilância Epidemiológica. Essa incorporação seria 

importante para selecionar, num primeiro momento, pool de 

mosquitos capturados no campo, a serem encaminhados a 

inoculação para posterior identificação de arbovírus. 

Apenas alguns autores fizeram referência a 

reprodutibilidade do teste imunoenzimático, em sua 

maioria autores que pesquisam encefalite Japonesa. 

Nestes casos o teste foi reprodutível apresentando um 

pequeno coeficiente de variação. 

Grande parte dos autores citados preocupou-se 

com possíveis reações cruzadas e realizou o teste também 

com vírus heterólogos. Com relação aos Alphavirus não se 

observaram reações cruzadas entre anticorpos anti-vírus 

das encefalites eqüinas do Leste e do Oeste; observaram-

se, 

vírus 

entretanto, reações cruzadas entre anticorpos 

pertencentes ao complexo da encefalite eqüina 

para 

do 
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Oeste. Estas reações cruzadas não chegam a constituir um 

problema porque esses agentes virais manifestam-se em 

diferentes regiões geográficas, permitindo um diagnóstico 

presuntivo 

coletados. 

de acordo com a area onde os soros foram 

Entre os Flavivirus o principal problema são 

as reações cruzadas entre anticorpos para os 4 sorotipos 

do vírus de dengue e desse antígeno com outros do mesmo 

genero, como o da encefalite Japonesa. As reaçoes 

cruzadas entre os sorotipos de vírus dengue e desse com 

outros Flavivirus merece atenção especialmente quando 

trata-se de reações secundárias ocorridas em áreas onde 

esses agentes coexistem. 

O teste imunoenzimático pode apresentar também 

reações inespecíficas: a especificidade da técnica 

depende da pureza do antígeno ou do anticorpo empregados 

na captura ou detecção, da pureza dos soros a testar e 

dos procedimentos técnicos utilizados. Os autores 

citados são unânimes em empregar procedimentos que possam 

reduzir a inespecificidade do teste. Assim, utilizam-se 

apenas antígenos purificados e dá-se preferência ao uso 

de anticorpos monoclonais pela sua especificidade, pela 

sua avidez pelo antígeno, sempre conhecida e constante em 

todas as preparações e pela sua obtenção, teoricamente 

infinita. Ainda, alguns autores promovem a remoçao do 

fator reumatóide do soro a testar pois este interferente 

pode fornecer resultados falso-positivos para IgM 

especialmente em populações residentes em are as 

tropicais, nas quais é relativamente alta sua freqüência. 

Além desses procedimentos é comum o uso de substâncias 

como soroalbumina bovina, gelatina ou leite desnatado que 

preenchem, na superfície sólida, espaços não preenchidos 

pela proteína de cobertura, reduzindo a inespecificidade 

do teste. 
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Em relação aos critérios de positividade foi 

apresentada grande diversidade, impedindo a 

comparabilidade dos resultados. Salientamos os critérios 

adotados por CALISHER e col. (12, 13) e HILDRETH e col. 

(41, 42). Os primeiros autores utilizaram um controle de 

placa testando amostras com e sem antígeno e aceitaram os 

resultados da placa apenas quando a absorbância do 

controle negativo (sem o antígeno) e menor que 0,2 e a 

absorbância da amostra e maior que 0,35. As amostras 

foram consideradas positivas quando a relação da 

absorbância do teste pela do controle negativo é maior 

que 2,0. Os outros autores utilizaram um critério do 

qual excluíam-se resultados considerados duvidosos, 

aqueles muito próximos ao valor limite, que separa 

positivos de negativos. Esses pesquisadores consideraram 

positivas amostras cuja absorbância é maior que a média 

dos controles negativos mais três desvios-padrão. O 

ideal, sempre, seria a titulação das amostras, 

especialmente aquelas que apresentaram valores próximos 

ao valor limite. 

Quanto aos procedimentos técnicos observa-se 

uma tendência em tornar o teste independente de recursos 

laboratoriais mais complexos, tornando-o cada vez mais 

adequado às condições de campo. Dessa forma, nota-se uma 

tendência em realizar as reaçoes, 

temperatura ambiente ou a 

sempre que possível, à 

40C, temperatura de 

refrigerador doméstico. Para agilizar as açoes 

terapêuticas e de Vigilância Epidemiológica observa-se um 

consenso dos autores em diminuir os tempos de reaçao 

dentro de níveis em que a sensibilidade se mantenha. 

Apesar das vantagens mencionadas observa-se 

que o teste imunoenzimático está inserido na prática 

rotineira da Vigilância Epidemiológica em poucos locais, 
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em especial no controle de encefalite Japonesa em países 

asiáticos e no controle de encefalites de maior 

prevalência na América do Norte. No Brasil, a utilizacão 

do teste para arboviroses está ligada principalmente a 

pesquisa acadêmica e é, ainda, incipiente na rotina da 

Vigilância Epidemiológica, tendo sido usado amplamente 

nas recentes epidemias de dengue no país. 

t importante ressaltar a característica 

ELISA apresenta de identificar anticorpos da classe 

que 

IgM, 

produzidos precocemente no curso de uma infecção, o que 

possibilita o diagnóstico presuntivo com apenas uma 

amostra de soro, fundamental em regiões onde é difícil a 

obtenção de uma segunda amostra. 

Do que foi apresentado depreende-se que o 

teste imunoenzimático é um instrumento bastante adequado 

para emprego na Vigilância Epidemiológica de arboviroses, 

especialmente para identificação de anticorpos em humanos 

e não humanos e na pesquisa de fonte alimentar de 

mosquitos vetores devendo haver, ainda, 

quanto a sua utilizacão na identificação 

certa prudência 

de antígenos 

virais em mosquitos. Evidentemente, o teste 

imunoenzimático não dispensa as técnicas tradicionais, 

sendo, antes, um teste complementar. Em nosso país onde 

parece estar ocorrendo uma crescente presença de 

infecções por arbovírus em regiões de poucos recursos 

laboratoriais a existência de um teste rápido, quando 

comparado aos testes tradicionalmente empregados no 

diagnóstico de arboviroses, que possibilite um 

diagnóstico inicial, tem grande importância. Assim, em 

areas como o Vale do Ribeira no Sudeste do país e nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, técnicas imunoenzimáticas 

em que o tempo de reação foi encurtado e que permitem 

leitura visual, merecem ênfase especial. 
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10.CONCLUS0ES 

A análise dos artigos mencionados neste 

trabalho permite as seguintes conclusões em relação ao 

teste imunoenzimático: 

a) vem sendo utilizado desde 1979 em várias atividades 

laboratoriais dirigidas à Vigilância Epidemiológica 

de arboviroses: pesquisa de anticorpos em humanos; 

pesquisa de anticorpos e antígenos em reservatórios 

não humanos e pesquisa de antígenos e fonte alimentar 

de mosquitos vetores; 

b) foi muito sensível e específico para identificação de 

anticorpos da classe IgM para Alphavirus em humanos; 

c) foi muito sensível e razoavelmente específico para 

identificação de anticorpos da classe IgM para 

Flavivirus em humanos; 

d) foi muito sensível e específico para identificação de 

anticorpos 

humanos; 

para arbovírus em reservatórios -na o 

e) foi sensível e específico para identificação de 

antígenos virais em reservatórios não humanos; 

f) foi específico mas pouco sensível para identificação 

de antígenos virais em mosquitos; 
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g) quando empregado na pesquisa de arboviroses 

apresentou alto valor preditivo positivo o que indica 

que seu desempenho é igual ou muito próximo ao 

desempenho de técnicas consideradas padrão para a 

pesquisa daquelas infecções: 

h) foi reprodutível nas pesquisas que fizeram referência 

a esse parâmetro apresentando coeficiente de variação 

de 3,0 a 14,0%: 

i) fornece resultados em poucas horas permitindo rapidez 

nas intervenções terapêuticas individuais e nas ações 

de controle de arboviroses: 

j) permite diagnóstico presuntivo com uma única amostra 

de soro porque detecta anticorpos da classe IgM; 

k) apresenta simplicidade dos procedimentos técnicos 

permitindo sua execuçao em laboratórios de poucos 

recursos de equipamentos se for empregada leitura 

ótica; 

1) apresenta grande diversidade nos critérios de 

positividade adotados, impedindo a comparaçao entre 

os resultados obtidos pela técnica; 

m) vem sendo utilizado na rotina da Vigilância 

Epidemiológica de encefalite Japonesa nos países 

asiáticos, de encefalites de grande prevalência na 

América do Norte e de dengue em áreas epidêmicas no 

Brasil. 



126 

11.REFER!NCIAS BIBLIOGRÂFICAS 

1. ARTSOB, H. et al. Amplified ELISA for the detection of 

Western equine encephalitis virus frorn rnosquitoes in 

Manitoba, Canada. J.Virol.Methods, ~(4):233-242, 

1987. 

2. AVRAMEAS, S. & GUILBERT, B. Dosage enzyrno-irnrnunologique 

de protéines a l'aide d'irnrnunoadsorbants et 

d'antigenes rnarqués aux enzyrnes. C.R.Acad.Sci., 

273(25):2705-2707, 1971. 

3. BLACK, F.L. et al. Evidence for persistence of 

infectious agents in isolated hurnan populations. 

Am.J.Epidern., 1QQ(3):230-250, 1974. 

4. BRITO, M. et al. Primeiro encontro de Aedes (Stegomyia) 

albopictus (Skuse) no Estado de são Paulo (Brasil). 

Rev.Saúde públ., 2Q(6):489, 1986. 

5. BUNDO, K. & IGARASHI, A. Antibody-capture ELISA for 

detection of irnrnunoglobulin M antibodies in sera frorn 

Japanese 

patients. 

encephalitis and dengue hernorrhagic fever 

J.Virol.Methods, 11(1):15-22, 1985. 

6. BUNDO, K. et al. Enzyrne-linked irnrnunosorbent assay 

(ELISA) on Japanese encepha1itis virus. II. Antibody 

-levels in the patient sera. Trop.Med., 23(3):135-

-148, 1981. 



127 

7. BUNDO, K. et al. Enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) on Japanese encephalitis vírus. III. Assay on 

antibody titers in swine sera. Trop.Med., 24(2):87-

-102, 1982. 

8. BUNDO, K. et al. Enzyme-linked immunosorbent assay on 

Japanese encephalitis vírus. VI. Antibody response 

in human vaccinees. Trop.Med., 25(1):23-35, 1983. 

9. BURKE, D.S. et al. Japanese encephalitis vírus 

immunoglobulin M antibodies in porcine 

Am.J.Vet.Res., 46(10):2054-2057, 1985. 

sera. 

10. BURKOT, T.R. et al. Identification of mosquito blood 

meals by enzyme-linked immunosorbent assay. Am. 

J.trop.Med.Hyg., 30(6) :1336-1341, 1981. 

11. CALISHER, C.H. et al. Complex-specific immunog1obu1in 

M antibody patterns in humans infected with 

alphaviruses. J.Clin.Microbiol., 23(1):155-159, 1986. 

12. CALISHER, C.H. et a1. Rapid and specific serodiagnosis 

of Western equine encephalitis virus infection in 

horses. Am.J.Vet.Res., 47(6) :1296-1299, 1986. 

13. CALISHER, C.H. et al. Relevance of detection of 

immunoglobulin M antibody response in birds used for 

arbovirus surveillance. J.Clin.Microbiol., 

24(5):770-774, 1986. 



128 

14. CALISHER, C.H. et al. Sensitive enzyme immunoassay 

for detecting immunoglobulin M antibodies to Sindbis 

vírus and further evidence that Pogosta disease is 

caused by a Western equine encephalitis complex 

vírus. J.Clin.Microbiol., 22(4) :566-571, 1985. 

15. CALISHER, C.H. et al. Specificity of immunoglobulin M 

and G antibody responses in humans infected with 

Eastern and Western equine encephalitis viruses: 

Application to rapid serodiagnosis. J.Clin. 

Microbiol., 11(2):369-372, 1986. 

16. CALISHER, C.H. et al. Use of enzyme immunoassay and 

nucleic acid hybridization for detecting Sindbis 

vírus in infected mosquitoes. J.Virol.Methods, 

17:229-236, 1987. 

17. CAMARGO, M.E. et al. Rheumatoid factors as a cause for 

false positive IgM anti-toxoplasma fluorescent tests. 

A technique for specific results. Rev.Inst. 

Med.trop.São Paulo, 1!{5):310-313, 1972. 

18. CAUSEY, O.R. et al. Isolation of St.Louis encephalitis 

vírus from arthropods in Pará, Brazil. Am.J.trop. 

Med.Hyq., 13(3):449, 1964. 

19. CAUSEY, O.R. & THEILER, M. Vírus antibody survey on 

sera of residents of the Amazon Valley in Brazil. 

Am.J.trop.Med.Hyg., ](1):36-41, 1958. 



129 

20. CHANG, H.-c. et al. Biotin-labeled antigen sandwich 

enzyme-linked irnrnunosorbent assay (BLA-S-ELISA) for 

the detection of Japanese encephalitis antibody in 

hurnan and a variety of animal sera. 

Methods, 72(2):401-409, 1984. 

J.Irnrnunol. 

21. CHANG, H.-c. et al. Biotin-labeled proteín-A enzyrne-

-linked irnrnunosorbent assay for the detection of 

Japanese encephalitis antibody in sera from hurnans, 

swine and several animal species. J.Virol.Methods, 

..2_(2) :143-151, 1984. 

22. CLARKE, D.H. & CASALS, J. Techniques for 

hemagglutination and hemagglutination-inhibition with 

arthropod-borne viruses. Arn.J.trop.Med.Hyg., 2(5): 

561-573, 1958. 

23. CREECH, W.B. St. Louis encephalitis in the United 

States, 1975. J.infect.Dis., 135(6) :1014-1016, 1977. 

24. COIMBRA, T.L.M. et al. Investigação epidemiológica de 

casos de Febre Amarela na Região Noroeste do Estado 

de São Paulo, Brasil. 

-199, 1987. 

Rev.Saúde públ., 21(3):193-

25. DEUBEL, v. et al. Comparison of the enzyrne-linked 

irnrnunosorbent assay (ELISA) with standard tests used 

to detect yellow fever vírus antibodies. 

Arn.J.trop.Med.Hyg., 32(3):565-568, 1983. 



130 

26. DITTMAR, D. et al. Immunoglobulin G - and M-specific 

enzyme-linked immunosorbent assay for detec~ion of 

dengue antibodies. J.Clin.Microbiol., ~(4):498-502, 

1979. 

27. ENGVALL, 

II. 

E. et al. 

Quantitative 

Enzyme-linked immunosorbent assay. 

assay of protein antigen, 

means of enzyme-labelled antigen immunoglobulin G, by 

and antibody-coated 

251:427-434, 1971. 

tubes. Biochim.biophys. Acta, 

28. ENGVALL, E. & PERLMANN, P. Enzyme - linked 

immunosorbent assay, ELISA. III. Quantitation of 

specific antibodies by enzyme - labeled anti

-immunoglobulin in antigen - coated tubes. 

J.Immunol., 109(1):129-135, 1972. 

29. ENGVALL, E. & PERLMANN, P. Enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA). Quantitative assay of immunoglobulin 

G. Immunochemistry, ~(9):871-874, 1971. 

30. FEINSTEIN, S. et al. Determination of human IgG and IgM 

class antibodies to West Nile vírus by enzyme linked 

immunosorbent assay (ELISA). J.med.Virol., 17(1):63-

-72, 1985. 

31. FIGUEIREDO, L.T.M. & SHOPE, R.E. An enzyme immunoassay 

for dengue antibody using infected cultured mosquito 

cells as antigen. J.Virol.Methods, 11:191-198, 1987. 



131 

32. FIGUEIREDO, L.T.M. et al. Enzyme immunoassay for the 

detection of dengue IgG and IgM antibodies using 

infected mosquito cells as antigen. Trans.royal Soe. 

trop.Med.Hyg., ]1(5):702-707, 1989. 

33. FIGUEIREDO, L.T.M. et al. Study of two different 

enzyme immunoassays for the detection of Mayaro 

vírus antibodies. Mem.Inst.Oswaldo Cruz, ~(3):303-

-307, 1989. 

34. FORATTINI, O.P. Identificação de Aedes (Stegomyia) 

albopictus (Skuse) no Brasil. 

20(3):244-245, 1986. 

Rev.Saúde Públ., 

35. FRAZIER, C.L. & SHOPE, R.E. Detection of antibodies to 

alphaviruses by enzyme-linked immunosorbent assay. 

J.Clin.Microbiol., 10(4):583-585, 1979. 

36. GALEN, R.S. & GAMBINO, S.R. Beyond Normality: THe 

predictive value and efficiency of medica! diagnoses. 

New York, J. Wiley & Sons, 1975. 

37. GALINDO, P. et al. St. Louis encephalitis in Panama. 

I. Isolation of the vírus from forest mosquitoes and 

human blood. Am.J.trop.Med.Hyq., ~(5):557-560, 1959. 

38. GOMES, A.C. & MARQUES, G.R.A.M. Encontro de criadouro 

natural do Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse), 

Estado de São Paulo, 

22(3):245, 1988. 

Brasil. Rev.Saúde públ., 



132 

39. GOULD, E.A. et a1. Use of the biotin-streptavidin 

interaction to improve flaviv~rus detection by 

imrnunofluorescence and ELISA tests. J.Virol. 

Methods, 11(1):41-48, 1985. 

40. HAN, X.Y. et al. Serum and cerebrospinal fluid 

immunoglobulins M, A and G in Japanese encephalitis. 

J.Clin.Microbiol., 26(5):976-978, 1988. 

41. HILDRETH, S.W. et al. Detection of Eastern equine 

encephalomyelitis vírus and Highlands J vírus 

antigens within mosquito pools by enzyme immunoassay 

(EIA). II. Retrospective field test of EIA. 

Am.J.trop.Med.Hyq., ~(5):973-980, 1984. 

42. HILDRETH, S.W. & BEATY, B.J. Detection of Eastern 

equine encephalomyelitis vírus and Highlands J vírus 

antigens within mosquito pools by enzyme immunoassay 

(EIA). I. A laboratory study Am.J.trop.Med.Hyg., 

33(5):965-972, 1984. 

43. IVERSSON, L.B. Aspectos da epidemia de encefalite por 

arbovírus na Região do Vale do Ribeira, São Paulo, 

Brasil, no período de 1975 a 1978. Rev.Saúde públ., 

1.!(1) :9-35, 1980. 

44. IVERSSON, L.B. et al. Estudos sorológicos para pesquisa 

de anticorpos de arbovírus em população humana da 

região do Vale do Ribeira. II. Inquérito em pacientes 

do Hospital Regional de Pariquera-Acú, 1980. 

Rev.Saúde públ., 15(6):587-602, 1981. 



133 

45. IVERSSON, L.B. et al. Teste imunoenzimático no 

diagnóstico de arbovirose~. Detecção de anticorpos 

IgM específicos antiflavivírus Rocio em infecções 

agudas. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

MEDICINA TROPICAL. 210, São Paulo, 1985. Resumos. 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 1985. 

p.l70. 

46. IVERSSON, L.B. Rocio Encephalitis. In: Monath, T.P., 

ed. The Arboviruses: Epidemiology and Ecology - v.IV. 

Florida, CRC Press Inc., 1989. p.77-92. 

47. IVERSSON, L.B. et al. Use of immunoglobulin M antibody 

capture enzyme-linked immunosorbent assay in the 

surveillance of Rocio encephalitis. In: ANNUAL 

MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE 

AND HYGIENE. 360, Los Angeles, 1987. Abstracts. 

American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 

1987. p.93. 

48. IVERSSON, L.B. et al. Utilização 

imunoenzimático (ELISA) no diagnóstico de 

do teste 

dengue 

1985. 

e 

febre amarela no Estado de São Paulo em 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. 

Janeiro, 1986. Resumos. 

lO, Rio 

In: 

de 

49. KONISHI, E. & YAMAOKA, M. Evaluation of enzyme-linked 

immunosorbent assay for quantitation of antibodies 

to Japanese encephalitis vírus in swine 

J.Virol.Methods, ~:247-253, 1982. 

sera. 



134 

50. KONISHI, E. & YAMAOKA, M. Rapid enzyme-linked 

immunosorbent assay cf whole blood for detection of 

antibodies to Japanese encephalitis vírus. 

J.Virol.Methods, 1(1) :21-28, 1983. 

51. KUNO, G. et al. Detecting artificial anti-dengue Igm 

immune complexes using an enzyme-linked immunosorbent 

assay. Am.J.trop.Med.Hyg., 36(1):153-159, 1987. 

52. LHUILLIER, M. & SARTHOU, J.-L. Chrom-ELISA: a new 

technique for rapid identification of arboviruses. 

Ann.Inst.Pasteur Virol., 134E:339-347, 1983. 

53. LHUILLIER, M. & SARTHOU, J.-L. Intérêt des IgM 

antiamariles dans-le diagnostic et la surveillance 

épidémiologique de la fiêvre jaune. Ann.Inst.Pasteur 

Virol., 134E(3):349-359, 1983. 

54. LIMA, J.T.F. Risco de urbanização da Febre Amarela no 

Brasil. Cad.Saúde públ., RJ, 1(3):377-384, 1985. 

55. LOPES, O.S. et al. Emergence of a new arbovirus disease 

in Brazil. II. Epidemiologic studies on 1975 

epidemic. Am.J.Epidem., 108(5):394-401, 1978. 

56. LOPES, o.s. et al. Emergence of a new arbovirus disease 

in Brazil. I. Isolation and characterization of the 

etiologic agent, Rocio vírus. Am.J.Epidem., 

107(5) :444-449, 1978. 

57. LOPES, o.s. et al. Isolation of St.Louis encephalitis 

vírus in South Brazil. Am.J.trop.Med.Hyg., 28(3) :583-

-585, 1979. 



135 

58. MACASAET, F.F. et a1. Detection of IgM and IgG 

antibodies to Venezue1an equine encepha1omye1ites 

vírus by ELISA. Arthropod-borne Vírus Inf. Exch., 

Sept., 1983. 

59. MAHDY, M.S. et a1. Arbovira1 encepha1itides in Ontario 

with specia1 reference to St. Louis encepha1itis. 

Ontario, Ministry of Hea1th, 1979. 

60. METTLER, N.E. & CASALS, J. Iso1ation of St. Louis 

encepha1itis vírus from man in Argentina. 

Viro1., 12:148-154, 1971. 

Acta 

61. MONATH, T.P. & NYSTRON, R.R. Detection of ye11ow fever 

vírus in serum by enzyme immunoassay. Am.J.trop. 

Med.Hyg., 11(1) :151-157, 1984. 

62. MONATH, T.P. et a1. Immunog1obu1in M antibody capture 

enzyme-1inked immunosorbent assay for diagnosis of 

St. Louis encepha1itis. J.C1in.Microbio1., 

1.Q_(4) :784-790, 1984. 

63. NELL, J.V. et a1. Further studies of the Xavante 

Indians. IX. Immuno1ogic status with respect to 

various diseases and organisms. Am.J.trop.Med.Hyq., 

11(3)486-498, 1968. 

64. OKAMOTO, Y. et a1. Enzyme-1inked immunosorbent assay 

for detection of serum antibody in chi1dren 

vaccinated with Japanese encepha1itis vaccine. Biken 

iL•r ~(3-4):57-62, 1986. 



136 

65. OPRANDY, J.J. et al. A rapid dot immunoassay for the 

detection of serum antibodies to Eastern equine 

encephalomyelitis and St.Louis encephalitis viruses 

in sentinel chickens. Am.J.trop.Med.Hyg., 38(2):243-

-248, 1988. 

66. OSANAI, C.H. et al. Surto de dengue em Boa Vista, 

Roraima - Nota prévia. Rev.Inst.Med.trop. S.Paulo, 

25(1):53-54, 1983. 

67. PINHEIRO, F.P. et al. Arboviroses: aspectos clínico

-epidemiológicos. In: Ministério da Saúde. Fundação 

Serviços de Saúde Pública. Instituto Evandro Chagas: 

50 anos de contribuição às ciências biológicas e a 

medicina tropical. Belém, 1986. v.1, p.375-408. 

68. PINHEIRO, F.P. Arboviroses: conceito de arbovírus. In: 

Ministério da Saúde. Fundação Serviços de Saúde 

Pública. Instituto Evandro Chagas: 50 anos de 

contribuição as ciências biológicas e a medicina 

tropical. Belém, 1986. v.1, p.359-360. 

69. PINHEIRO, F.P. et al. Arbovirus antibodies in children 

of rural Guanabara, Brazil. Interviroloqy, ~:93-96, 

1975. 

70. PINHEIRO, F.P. et al. Isolation of St. Louis 

encephalitis virus from a patient in Belém, Brazil. 

Am.J.trop.Med.Hyq., 30(1) :145-148, 1981. 



137 

71. ROSATO, R. R. et al. Enzyme-linkeà immunosorbent assay 

àetection of immunoglobulins G and M to Venezuelan 

equine encephalomielites virus in vaccinateà and 

naturally infected humans. J.Clin.Microbiol., ~(3): 

72. SALUZZO, J.F. et al. Intérêt du titrage par ELISA des 

IgM spécifiques pour le diagnostic et la surveillance 

de la circulation selvatique des flavivirus en 

Afrique. Ann.Inst.Pasteur Virol.,i37F.:l55-170, 1986. 

73. SATHER, G.E. et al. MAC-EI.ISA for the diaqnosis of 

dengue-infection. Arthropod-borne Virus Inf,Exch., 

p.96, 1985. 

74. SCHLESINGER, The Toqaviruses: Bioloay, 

Structure, Replication. New York, Academic Press, 

1980. 

75. SCHMITZ, H. & E~mERICH, P. Detection of specific 

immunoglobulin M antibody to different flaviviruses 

by use of enzyme-labeled antigens. J.Clin.Microbiol., 

19(5):664-667, 1984. 

76. SECP~TARIA DE ESTADO DA SAÜDF.. Centro de Vigilância 

77. 

Epidemiológica. 

e do dengue. são 

SPENCE, L. et al. 

virus from the 

Alerta i vigilância da febre amarela 

Paulo, 1986. 

Isolation of St. Louis encephalitis 

blooe of a chilà in Trinicaà. 

W.J.Caribean.~1ed.J., ll:l22-125, 1965. 

78: SUMMERS, P.L. et al. 

-159/S-1) vaccine 

Immune response to dengue-2 (PR

measured by three different 

immunoassays. 

sept.:32, 1983. 

Arthtropoà-borne Virus Inf .Exch., 



138 

79. TIRIBA, A.C. et al Encefalite humana Primária 

epidêmica por arbovirus observada no litoral sul do 

Estado de São Paulo. Rev.Ass.méd.bras., 22(11):415-

-420, 1976. 

80. TRAVASSOS DA ROSA, J.F.S. et a1. Epidemiologia do v!rus 

da encefalite de são Luis na Amazônia. Rev.Fund.SESP, 

25 (2): 73-80, 1980. 

81. TSAI, T.F. et al. Detection of St.Louis encephalitis 

virus antigen in mosquitoes by capture enzyme 

immunoassay. J.Clin.Microbiol., 25(2) :370-376, 1987. 

82. VOLLER, A. et a1. Enzyme immunoassays in diagnostic 

medicine (Theory and Practice). Bull.W1d.Hlth.Org., 

53(1) :55-65, 1976. 

83. WOODALL, J.P. Virus research in AmazOnia. In: Atas do 

Simpósio sobre a biota amazônica. Ed. Lent., H. Rio 

de Janeiro, Conselho Nacional de Pesquisas, 1967. 

p.31-63. 

84. YAMAOKA, M. & KONISHI, E. Recent changes in prevalence 

pattern of Japanese encephalitis virus in Hyogo 

Prefecture, Japan, using a two-dimensional 

distribution of IgM c1ass antibody 1eve1s in swine 

sera. J.Med.Virol., 17(1):1-7, 1985. 



139 

85. YAMAOKA, M. et a1. Use of enzyme-1inked imrnunosorbent 

assay for detection of IgM antibodies to Japanese 

encepha1itis virus in swine sera. Kobe J.Med.Sci., 

28(4):143-153, 1982. 

86. ZHANG, Y.-H. et a1. A simp1ified new method for the 

identification of arboviruses: virus detection using 

enzyme imrnunoassay on cu1tured ce11s. J.Viro1. 

Methods, ~(1):45-51, 1984. 




