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1. NOME E USO RECOMENDADO

O kit denominado “NCPanaftosa – Prova Confirmatória – Bovino” é composto pelo conjunto de reagentes necessários para
a realização do ensaio imunoenzimático que permite a detecção in vitro de anticorpos contra as proteínas não capsidais
(PNC) 3ABC, 3D, 2C, 3B e 3A do Vírus da Febre Aftosa (VFA). Este ensaio, que consiste em uma prova EITB (Enzymelinked immunoelectrotransfer blot), foi padronizado como prova confirmatória de um sistema que utiliza o kit NCPanaftosa
Prova Tamiz - Bovino, como prova inicial. Seu uso é recomendado na vigilância ativa da Febre Aftosa em populações
menores de 2 anos. O kit também pode ser usado com soros de búfalo (Bubalus bubalis) nas mesmas condições que para
os soros bovinos.

2. INTRODUÇÃO

A Febre Aftosa, doença infecciosa que afeta os animais biungulados, é causada pelo VFA. Os animais infectados
apresentam em geral lesões (aftas) na boca e patas, podendo ocorrer infecção sub-clínica, inclusive tendo sido vacinados,
que pode se tornar persistente e de duração variável, no caso do bovino pode se estender por mais do que dois anos.
Devido a esta característica, a demonstração inequívoca de ausência de atividade viral é essencial para acompanhar a
evolução dos programas de erradicação.

O presente ensaio, desenvolvido para avaliar atividade viral em populações animais, permitiu introduzir uma abordagem
diagnóstica inovadora, baseada na detecção de anticorpos contra as proteínas não capsidais 3ABC, 3D, 2C, 3B e 3A do
VFA, como marcadores de exposição ao vírus ativo. Pode ser usado independentemente do estado de vacinação do animal.
Como as PNC são altamente conservadas entre os diferentes serotipos, a prova pode ser aplicada para a pesquisa de
qualquer serotipo do VFA.

3. PRINCÍPIO DO ENSAIO

O ensaio se realiza em 3 etapas: 1. Incubação das amostras (soros de bovino e/ou bubalino); 2. Incubação do conjugado
e 3. Incubação do substrato. Seguem às três etapas ciclos de lavagens.
Incubação das amostras: as proteínas 3ABC, 3D, 2C, 3B e 3A imobilizadas na tira de nitrocelulose, ao entrar em contato
com a amostra, reagirão com os anticorpos específicos (caso presentes), formando o complexo imune antígeno-anticorpo.
Outros anticorpos presentes na amostra (não específicos), não reagirão e serão eliminados na etapa de lavagem que
segue à incubação das amostras, permanecendo apenas os anticorpos específicos aderidos à tira de nitrocelulose através
das proteínas específicas.
Incubação do conjugado: nesta etapa é adicionado o conjugado (anticorpos anti-IgG de bovino com fosfatase alcalina),
que se unirá especificamente ao complexo antígeno-anticorpo (no caso do mesmo ter se formado). No caso de não ter se
formado o complexo na etapa anterior, o conjugado não se ligará e será eliminado na lavagem que segue a esta etapa.
Incubação do substrato: nesta terceira etapa se adiciona o substrato NBT - BCIP sobre o qual age a enzima fosfatase do
conjugado. Como resultado da ação da mesma se observará o desenvolvimento de cor violácea na tira em que o antígeno
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tenha retido anticorpos específicos e consequentemente conjugado. Por último, a reação é interrompida mediante a
lavagem das tiras de nitrocelulose com água deionizada e/ou destilada.
A leitura das tiras será realizada por comparação da intensidade da cor das bandas de amostras contra as do controle
padrão 1 (CP1), recomendado como valor de corte (cut-off) para a prova. Isto permite a classificação dos soros problema.

4. CUIDADOS E PRECAUÇÕES

·

Todos os componentes do kit devem ser conservados em geladeira (2 °C a 8 °C). Evitar o uso de equipamentos
do tipo “frost free”.

·

Conservar os materiais nos seus recipientes originais.

·

Respeitar o prazo de validade que consta nas etiquetas da caixa.

·

Não usar nem misturar componentes de outros kits, lotes ou fabricantes.

·

Seguir estritamente o procedimento recomendado para a execução do ensaio.

·

Todos os materiais do kit se destinam a reações in vitro e devem ser manipulados de acordo às boas práticas de
laboratório (BPL).

·

Não usar soluções que apresentem sinais de alteração tais como precipitados, turbidez, etc. Caso se observe as
alterações, entrar em contato com PANAFTOSA.

·

Manipular as tiras de nitrocelulose sempre com pinças plásticas, evitando contato direto com as mãos.

·

Manipular as amostras e os soros controles de acordo às BPL.

·

Todos os materiais e resíduos da prova (cubas, frascos e líquidos resultantes das diferentes etapas) deverão ser
tratados antes de ser eliminados. Se recomenda autoclavá-los durante 45 minutos a 121 0C a 1 atmosfera ou
tratar com hipoclorito de sódio a concentração final de 5% durante 1 hora.

5. REAGENTES FORNECIDOS NO KIT

Composição

5.1. Tiras sensibilizadas NC

8 géis compostos por 29 tiras c/u

Tiras de nitrocelulose sensibilizadas com 20ng/mm de cada uma das proteínas purificadas 3ABC, 3D, 2C, 3B e
3A, obtidas por engenharia genética. Estas proteínas são separadas em função do peso molecular (gel de SDSPAGE) e transferidas às tiras de nitrocelulose, onde se aderem como bandas discretas. As tiras vêm prontas
para utilização.
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5.2. Buffer lavagem 10x concentrado BL

3 frascos contendo 200 ml cada um

Solução tampão com Tween 20, concentrada 10 vezes. Especifica para a preparação da solução de lavagem e
do buffer de saturação, conforme indicado nos “Procedimentos preliminares”. Conserve em geladeira (2 0C a 8
0

C) .

5.3. Escherichia coli

1 tubo contendo 450 µl

EC

Lisado de Escherichia coli para adicionar ao buffer de saturação conforme indicado nos “Procedimentos
preliminares”. Conserve em geladeira (2 0C a 8 0C).
5.4. Leite em pó desnatado LP

1 bolsa plástica contendo 25 g

Leite em pó desnatado, para ser adicionado ao buffer de saturação conforme o indicado nos “Procedimentos
preliminares”. Uma vez aberto o plástico, mantenha o resto do conteúdo hermeticamente fechado em geladeira
(2 0C a 8 0C).
5.5. Soro Controle Negativo CN

1 tubo contendo 150 µl

Soro bovino sem anticorpos contra o VFA, tratado com clorofórmio e BEI, com conservante. Manipule seguindo
as orientações especificadas em “Incubação das amostras”. Conserve em geladeira (20C a 80C) . Centrifugue
antes de usá-lo para o aproveitamento total do material.
5.6. Soro Controle Padrão 1 CP1

1 tubo contendo 150 µl

Soro bovino com baixo título de anticorpos contra as proteínas 3ABC 3D, 2C, 3B e 3A do VFA, tratado com
clorofórmio e BEI, com conservante. Manipule seguindo as orientações especificadas em “Incubação das
amostras”. Conserve em geladeira (20C a 80C). Centrifugue antes de usá-lo para o aproveitamento total do
material.
Padrão validado contra um padrão primário que corresponde ao soro de um animal a 714 dpi (dias pósinfecção) experimental e do qual não se recupera vírus do LEF (Líquido esofágico faríngeo) desde 328 dpi. A
reatividade deste soro equivale à máxima reatividade de fundo observada individualmente para cada um dos
cinco antígenos em animais vacinados em regiões livres da Febre Aftosa.
5.7. Soro Controle Padrão 2 CP2

1 tubo contendo 150 µl

Soro bovino com título médio de anticorpos contra as proteínas 3ABC 3D, 2C, 3B e 3A do VFA, tratado com
clorofórmio e BEI, com conservante. Manipule seguindo as orientações especificadas em “Incubação das
amostras”. Conserve em geladeira (20C a 80C). Centrifugue antes de usá-lo para aproveitamento total do
material.
Padrão validado contra um padrão primário que corresponde ao soro de um animal vacinado a 714 dpi
experimental e do qual se recuperava ocasionalmente vírus do LEF. A reatividade deste soro equivale às
maiores reatividades observadas para os cinco antígenos em regiões com muito baixo risco epidemiológico (três
anos após o último surto).
5.8. Conjugado 100x concentrado CJ

1 tubo contendo 1,5 ml

Anticorpos de coelho anti-IgG bovino conjugados com fosfatase alcalina, com estabilizantes. Dilua conforme
indicado na Tabela II. Conserve em geladeira (20C a 80C).
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5.9. Diluente de substrato DS

1 frasco contendo 130 ml

Solução tampão específica para a diluição do NBT e BCIP. Conserve em geladeira (20C a 80C). Pronta para uso.
Use de acordo com o indicado na Tabela II.
5.10.

NBT (Nitro Blue Tetrazolium) NB

1 tubo contendo 0,88 ml

Solução 5% de NBT em 70% de Dimetilformamida. Conserve em geladeira (20C a 80C). Prepare o volume
necessário de substrato de acordo com as indicações nos “Procedimentos Preliminares”.
5.11.

BCIP ([4] 5-Bromo 4-Chloro 3-Indolyl Phosphate) BC

1 tubo contendo 0,44 ml

Solução 5% de BCIP em 100% de Dimetilformamida. Conserve em geladeira (20C a 80C). Prepare o volume
necessário de substrato de acordo com o indicado nos “Procedimentos Preliminares”. A solução pode apresentar
precipitado que não necessita ser solubilizado antes do uso.

6. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS

6.1.

Material de laboratório

·

Micropipetas de volume ajustável (10 ou 20, 100 e 1000 µl), com precisão e exatidão verificadas. Ponteiras
descartáveis adequadas para as micropipetas; verifique que as mesmas não retenham anticorpos contra as
proteínas 3ABC, 3D, 2C, 3B e 3A.

·

Bandejas de incubação com oito canaletas (Accutran Mini – Incubation Trays – Bio-Rad n. catálogo – 170-3902
e 170-3903 ou similares)

6.2.

·

Piceta

·

Material de laboratório (provetas, frascos) para preparar as soluções.

·

Água deionizada e/ou destilada.

·

Hipoclorito de sódio para tratar o material a descartar (materiais e soluções resultantes da prova).

Equipamentos

·

Agitador tipo Rocker oscilante (Hoefer PR50 ou Thomas Scientific n. catálogo 8292-B76).

·

Estufa 370C ± 0,50C.

·

Homogeneizador tipo vórtex.

·

Bomba de vácuo (opcional)

·

Balança.

·

Microcentrífuga tipo Eppendorf ou similar.
Siga as instruções dos fabricantes para o uso, freqüência de calibração e manutenção.
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7. MANIPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS

Para a manipulação e conservação dos soros recomendamos:



Conservá-los em geladeira (20C a 80C) por no máximo 7 dias; para períodos maiores, conservá-los a –200C ±
50C. Evite o uso de equipamentos do tipo “frost-free”.



Evite repetidos ciclos de congelamento / descongelamento.



Não use soros contaminados ou que apresentem precipitados.



Homogenize os soros antes de usá-los.

8. PROCEDIMENTO

8.1. Procedimentos preliminares



Aproximadamente uma hora antes de começar a prova retire os seguintes reagentes da geladeira: tiras
sensibilizadas, buffer de lavagem 10x e diluente de substrato para permitir que estabilizem a temperatura
ambiente (TA) 220C a 250C. Prepare o buffer de lavagem 1x e o buffer de saturação, permitindo que também se
estabilizem a temperatura ambiente. Retire os outros reagentes (soros padrão, E. coli, conjugado 100X, NBT,
BCIP) na hora de usá-los.



Prepare o protocolo de reação da prova (Ver Anexo), levando em consideração que devem ser reservadas 3
tiras de cada gel para os soros Controle (CN, CP1 e CP2). Os controles devem ser sempre repetidos em cada gel
e para cada prova, já que os resultados devem ser sempre interpretados por comparação a reatividade do soro
problema com o do controle CP1, processado no mesmo gel e na mesma prova.



É recomendada a homogeneização dos reagentes antes de usá-los.



Prepare as soluções necessárias para a prova em função do número de amostras a processar de acordo ao
especificado na Tabela I:
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TABELA I – Volumes de soluções a preparar em função do número de amostras



Numero de amostras

Buffer lavagem 1x

Buffer de saturação

1 gel
Até 26 amostras +
3 soros controle

500 ml

50 ml

2 géis
Até 52 amostras +
6 soros controle

1000 ml

100 ml

3 géis
Até 78 amostras +
9 soros controle

1500 ml

150 ml

Buffer de lavagem 1x: Dilua 10 vezes com água deionizada e/ou destilada a solução buffer de lavagem 10x
(BL). Caso se observe precipitado, dissolva-o em Banho Maria a 370C ± 0,50C antes de fazer a diluição.



Buffer de saturação: Para preparar 50 ml desta solução, dissolva 2,5 g de leite desnatado (LP) em
aproximadamente 30 ml de água deionizada e/ou destilada. Adicione 5 ml de buffer de lavagem e 50 µl de
Escherichia coli (EC), homogenize e leve ao volume final com água deionizada e/ou destilada. Prepare no
momento do uso o volume suficiente para cada prova, descartando o volume não utilizado ao final da mesma.



A diluição do conjugado e do substrato deve ser realizada entre 5 a 10 minutos antes do seu uso, segundo o
especificado na Tabela II.

TABELA II – Preparação do conjugado e substrato em função do número de géis

Numero de amostras Buffer de saturação

Conjugado 100x

Diluente de substrato

NBT

BCIP

18,5 ml

185 µl

15,5 ml

110 µl

55 µl

36 ml

360 µl

31 ml

220 µl

110 µl

54 ml

540 µl

45 ml

320 µl

160 µl

1 gel
Até 26 amostras
+
3 soros controle
2 géis
Até 52 amostras
+
6 soros controle
3 géis
Até 78 amostras
+
9 soros controle
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8.2. Execução do ensaio
Saturação das tiras

·

Coloque uma tira em cada uma das canaletas das bandejas usando pinça plástica. Adicione 0,8ml de buffer de
saturação em cada canaleta, verifique que as tiras tenham ficado bem submersas e com as respectivas numerações
visíveis.

·

Coloque as bandejas sobre o agitador e deixe incubando durante 30 minutos a TA. A velocidade do agitador deve
ser de 6 ciclos oscilatórios (ida e volta) / minuto (número 5 do agitador). Esta velocidade deve ser mantida durante
toda a prova.
Incubação das amostras

·

Adicione aos 0,8 ml de buffer de saturação 4μl da amostra ou soro controle (diluição final 1:200) de acordo com a
ordem estabelecida no protocolo de prova.
Obs. Para permitir que a reação se inicie simultaneamente em todas as canaletas, posicione o agitador
durante a adição dos soros de tal forma que as bandejas fiquem inclinadas num ângulo de
aproximadamente 300. Posicione as tiras na parte superior da canaleta para que não tenham contato
com o buffer na parte inferior, onde se faz a adição das amostras e dos soros controle.

·

Incube com agitação durante 60 minutos a TA. Verifique que as tiras tenham ficado bem submersas e com as
respectivas numerações visíveis ao operador.

Lavagem

·

Uma vez concluída a etapa de incubação elimine o buffer de saturação inclinando a bandeja, evitando que o líquido
transborde de uma canaleta para outra. Emborque a bandeja e deixe secar muito bem sobre papel toalha. Lave
abundantemente as canaletas e tiras com buffer de lavagem 1x usando uma piceta, após descarte este buffer de
lavagem e volte a lavar da mesma maneira pelo menos outras 2 vezes. Seque as bandejas com papel toalha. Tendo
feito isso, adicione 1 ml de buffer de lavagem 1x por canaleta e deixe agitando durante 5 minutos a TA. Repita duas
vezes este último procedimento de lavagem. Verifique que em todas as lavagens as tiras tenham ficado bem
submersas. Após a última lavagem seque muito bem as bandejas batendo as bandejas emborcadas sobre o papel
toalha.
Alternativa: Aspire o buffer de saturação usando sistema de vácuo, e em seguida lave as tiras com 1 ml de buffer
de lavagem 1x, aspire e repita a lavagem do mesmo modo pelo menos 2 vezes mais. Finalmente adicione 1 ml de
buffer de lavagem 1x e deixe agitando 5 minutos, repita este procedimento 2 vezes mais.
Incubação do conjugado

·

Antes de finalizar a etapa de lavagem, dilua o conjugado de acordo como indicado na Tabela II e aplique 0,6 ml por
canaleta, posicionando as bandejas de acordo como indicado em “Incubação das amostras” e verifique novamente
que as tiras fiquem bem submersas e o lado numerado das tiras esteja visível.

·

Incube com agitação durante 60 minutos a TA (220C a 250C).
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Lavagem

·

Proceda do modo indicado para a lavagem da etapa anterior.
Incubação do substrato - cromógeno

·

Antes de finalizar a etapa de lavagem, prepare o substrato – cromógeno (NBT/BCIP) de acordo com o indicado na
Tabela II, adicionando com cuidado e lentamente primeiro o NBT ao buffer substrato e em seguida o BCIP. Aplique
0,5 ml por canaleta posicionando as bandejas de acordo com o indicado em “Incubação de amostras”. Verifique que
as tiras fiquem bem submersas e o lado numerado das tiras esteja para cima, visível ao operador.

·

Incube com agitação a TA até que a tira do CP1 desenvolva cinco bandas apenas visíveis, aproximadamente 15
minutos.
Interrupção da reação

·

Descarte (ou aspire) o substrato – cromógeno e lave as tiras abundantemente com água deionizada e/ou destilada.
Por último seque muito bem as bandejas batendo sobre as mesmas emborcadas sobre papel toalha.

·

Deixe as tiras secar (aproximadamente duas horas a TA) dentro das bandejas ou então com ajuda de uma pinça
coloque-as sobre papel de filtro. Uma vez secas é recomendado colar no protocolo de reação (Ver Anexo) com fita
adesiva transparente, posicionando-as de tal maneira que o extremo onde se encontra o número do gel e a sua
marca de cor fiquem para o lado direito do espaço disponível no protocolo de reação. Desta forma as bandas ficarão
ordenadas para a análise da esquerda para a direita na seguinte disposição: 3A, 3B, 2C, 3D e 3ABC.
Obs. A leitura dos resultados não precisa ser imediata, embora seja conveniente analisar e registrar as
bandas observadas em até não mais que uma semana após a realização da prova. Com o tempo a
coloração se atenua. Recomenda-se que as provas sejam registradas por meio de sistema captador de
imagens coloridas (fotocópia, scanner), controlando o nível de fidelidade da cópia em relação ao original.
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Resumo dos procedimentos do ensaio
Etapa

Volume

Procedimento

Saturação das tiras
Buffer de saturação 1x

0,8 ml

Adicione em cada canaleta da bandeja.
Incube durante 30 minutos a TA (220C a 250C) com agitação.

Aplicação e incubação
das amostras e soros controle

4 µl

Adicione em cada canaleta da bandeja de acordo com o protocolo da prova.
Incube durante 60 minutos a TA (220C a 250C) com agitação.

Lavagem
Solução lavagem 1x

3 x 1 ml

Lave abundantemente cada canaleta com piceta.
Lave cada canaleta 3 vezes com 1 ml durante 5 minutos com agitação. Por
último seque as bandejas.

Aplicação e incubacção do
conjugado
Prepare o conjugado 1x
Conjugado diluído

0,6 ml

Adicione 0,6 ml em cada canaleta.
Incube durante 60 minutos a TA (220C a 250C) com agitação.

Lavagem
Lave abundantemente cada canaleta com piceta.

Solução lavagem 1x
3 x 1 ml

Lave cada canaleta 3 vezes com 1 ml durante 5 minutos com agitação. Por
último seque as bandejas.

Aplicação e incubação do
substrato
Prepare o substrato diluído.
Substrato diluído

0,5 ml

Adicione 0,5 ml em cada canaleta.
Incube aproximadamente durante 15 minutos a TA (220C a 250C) com
agitação.

Interrupção da prova
Lave as tiras abundantemente com água deionizada e/ou destilada e deixe
secar.
Cole as tiras no protocolo de prova.
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9. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1. Critério de validação do gel
O gel será considerado como válido somente se os soros controle apresentarem os seguintes resultados:

·

Controle Negativo (CN) – não deve apresentar banda de reação para nenhuma das cinco proteínas ou devem
ser apenas apreciáveis.

·

Controle Padrão 1 (CP1) – deve apresentar bandas muito tênues e de intensidade homogênea para cada
uma das cinco proteínas.

·

Controle Padrão 2 (CP2) – deve apresentar bandas muito visíveis para cada uma das cinco proteínas com
intensidades superiores aquelas do CP1.

Caso os soros controle estiverem de acordo com as especificações detalhadas, o gel é considerado válido e poder-se-á
executar a análise dos dados.
9.2. Análise dos resultados
A reatividade de cada soro deverá ser analisada visualmente por comparação com a reatividade do soro controle CP1 do
mesmo gel coletado na mesma prova, avaliando comparativamente a intensidade de cada uma das cinco bandas.
A amostra deverá ser considerada Não Reativa se for observada alguma dentre as seguintes condições:

·

Ausência total de reação para as cinco proteínas ou,

·

Reatividade com intensidade menor aquela encontrada na banda correspondente do CP1 para cada uma das
cinco proteínas, individualmente ou em conjunto ou,

·

Reatividade igual ou maior aquela encontrada na banda correspondente do CP1 para no máximo duas
proteínas simultaneamente.

A amostra deverá ser considerada Reativa se for observada:

·

Reatividade para 3ABC, 3D, 3B e 3A (± 2C) com intensidade igual ou superior aquela encontrada na banda
correspondente ao soro controle CP1.

O resultado deverá ser considerado Indeterminado:

·

Quando o padrão de bandas obtido não corresponde aos parâmetros definidos para amostras reativas ou não
reativas.

Obs.: Caso a prova seja utilizada para análise comparativa de amostras coletadas de um mesmo animal recomendamos
que o processamento das mesmas seja realizado em um mesmo gel.
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9.3. Controle de qualidade interno
A fim de avaliar a execução da prova no seu laboratório no decorrer do tempo em suas condições locais se recomenda
entre outros:

a) Uso regular de material de referência certificado e/ou um controle de qualidade interno utilizando materiais de
referência secundários.

b) Participação em comparações interlaboratoriais.

10. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
10.1. Eventuais problemas e possíveis causas
● ausência total de reação ou coloração extremamente tênue – verifique a qualidade da água; mantenha o excedente de
conjugado e substrato de modo a confirmar o desenvolvimento de cor misturando ambas as soluções num tubo de ensaio.
Controle possíveis retenções em ponteiras. Verifique que a temperatura da sala está dentro do recomendado (220C a
250C).

● soros controle fora de faixa – verifique a temperatura da sala; verifique que os tempos de incubação sejam os indicados,
confira o estado de calibração das micropipetas; verifique a qualidade da lavagem do material em especial quando
reutilizar bandejas. Verifique que os reagentes não foram armazenados por períodos prolongados em equipamentos do
tipo “frost free”.

● resultados não reprodutíveis - verifique o estado de calibração das micropipetas; certifique-se de que os procedimentos
de lavagem sejam os recomendados. Verifique a qualidade da lavagem do material e a qualidade do material descartável.
Verifique que os reagentes não foram armazenados por períodos prolongados em equipamentos do tipo “frost free”.

● bandas com aspecto difuso - Verifique a velocidade do agitador.

10.2. Considerações metodológicas
Uma vez que a prova é baseada na detecção de anticorpos, deve se considerar que a presença dos mesmos não
necessariamente indica a presença do vírus, já que os mesmos podem refletir uma infecção passada. Também é
importante salientar o fato de que existe um intervalo temporal entre a exposição ao vírus e a formação de anticorpos.
Ensaios realizados com o NCPanaftosa Prova Confirmatória – Bovino em animais experimentalmente infectados permitiram
estabelecer que o processo de soro conversão pode ser detectado a partir de 7 dias pós infecção.
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11. DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DA PROVA

·

A especificidade, estimada com soros de animais provenientes de áreas livres sem vacinação da América do Sul e da
Europa resultou em valores que excederam os 99%.

·

A sensibilidade calculada para animais com infecção persistente comprovada, estabelecida de forma experimental, e
em animais de campo não vacinados, na América do Sul e da Europa atingiu 100%. Para animais vacinados e com
infecção persistente comprovada a sensibilidade também chega a 100%.

·

Para animais vacinados de áreas livres com vacinação sistemática, os valores de especificidade diagnóstica para o
sistema superam 99% em animais < 2 anos. É importante lembrar que estes valores podem variar conforme o grau de
pureza das vacinas no que se refere ao conteúdo de proteínas não capsidais (PNCs), assim como em função ao número
de vacinações. Nesse sentido se recomenda o uso de vacinas que não induzam resposta de anticorpos anti-PNC em
animais vacinados / revacinados. Em geral, vacinas purificadas mediante métodos convencionais não induzem resposta
de anticorpos que possa interferir na avaliação das amostragens.

·

É importante destacar os resultados obtidos para modelos experimentais de bovinos de PANAFTOSA, que permitiram o
estudo pareado de líquido esofágico-faríngeo (LEF) e soros. Estas amostras foram coletadas de 85 bovinos (37 não
vacinados e 48 vacinados), infectados ou expostos ao VFA sob condições controladas. A coleta das amostras se realizou
durante o estado comprovado de infecção. Independentemente do estado de vacinação, os resultados sugerem que a
sensibilidade diagnóstica do sistema NCPanaftosa (Provas de Triagem/Confirmatória) relativa às amostras LEF positivas
(n = 436) é de 100%, (amostras positivas para LEF eram aquelas em que foi possível isolar vírus). No entanto, a
sensibilidade de isolamento por LEF relativa a resultados positivos mediante o sistema NCPanaftosa (Provas de
Triagem/Confirmatória) (n = 893) para estes animais só atingiu valores de 48,8%.

·

Nas referências bibliográficas se exemplificam perfis obtidos para populações bovinas representativas das seguintes
situações epidemiológicas:

¨

populações de animais de áreas livres sem vacinação,

¨

animais experimentalmente infectados,

¨

populações de animais envolvidos em surtos de febre aftosa,

¨

populações de animais menores de 2 anos de áreas com vacinação sistemática sem doença clínica nos últimos
4 anos,

¨

populações de animais maiores de 2 anos de áreas com vacinação sistemática sem doença clínica nos últimos
4 anos.
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13 ANEXO

Planilha de reação NCPanaftosa Prova Confirmatória - Bovino

Data: ___________

Obs.:

Origem

Soro

Lote: _______________

NCPanaftosa Prova
Confirmatória - Bovino
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3A

3B

2C

3D

3ABC

EITB

ELISA
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