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PAPEL DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA OMSA DO PANAFTOSA 

 Realiza procedimentos de alta complexidade para complementação 
diagnóstica e de controle de qualidade de vacinas para febre aftosa. 

 Referência diagnóstica é a atividade principal: análise de amostras recebidas 
de laboratórios de referência nacionais, principalmente do países sul-
americanos, para confirmação de diagnóstico de febre aftosa e diferenciais.

 Além disso:

 Oferecer cooperação técnica

 Fornecer reagentes de referência

 Promover harmonização de procedimentos entre os membros da rede

 Organizar ensaios de proficiência

 Capacitar recursos humanos

 Promover interações com outras organizações de referência

 Investigação científica



REFERÊNCIA DIAGNÓSTICA

 Foram realizadas análises por RT-PCR para todas as doenças vesiculares (febre aftosa, 
exantema vesicular suíno, doença vesicular suína, estomatite vesicular e senecavírus A), com 
resultado positivo apenas para senecavírus A.

 As amostras positivas foram submetidas ao ensaio metagenômico, capaz de detectar qualquer 
DNA ou RNA presente nas amostras. Esta ferramenta nos permitiu concluir que havia apenas 
RNA do SVA nas amostras e que o vírus detectado no Chile está relacionada a cepas 
americanas. Contudo, há poucas sequências recentes depositadas no Genbank e, por isso, são 
necessários mais estudos para determinar a causa direta da introdução do SVA no Chile.

Chile – primeiro caso confirmado de Senecavírus A (2022) –
PANAFTOSA contribuiu com a confirmação dos resultados
obtidos pelo SAG. Chile realizou as análises de modo
oportuno e eficaz.

~55% SVA: 45% hospedeiro



TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE VACINAS

 Ênfase na disponibilidade do imunobiológico com garantia da qualidade

 O Laboratório de Referência (LREF) está apoiando o
Laboratório Venezuelano produtor de vacinas contra febre
aftosa (CALA), na realização dos testes para o controle de
qualidade das vacinas produzidas.



COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS

Compartilhamos procedimentos de diagnóstico da 
febre aftosa e diferenciais com objetivo de 
harmonização de métodos:

Biologia molecular
Neutralização viral
 ELISA
Vaccine matching - controle de vacinas

Bolívia

Chile

Colombia

Equador

Guyana

Peru

Uruguai



MATERIAL DE REFERÊNCIA

TIPOS DE REAGENTES QUANTIDADE PAÍSES DE DESTINO

Linhagens celulares 10 Brasil e Colômbia

Cepas de virus da estomatite vesicular 15 Canadá

Cepas de virus da febre aftosa 5 Paraguai
RNA viral – controles positivos biología molecular 197 Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Guiana, México e Paraguai
Soros positivos contra proteínas estruturais e não
estruturais do virus da febre aftosa 

47 Argentina, Colômbia e Uruguai

O LREF atendeu todas as solicitações de materiais de referência utilizados como padrões de análise pelos laboratórios nacionais para verificação, 
implantação e validação de métodos diagnósticos para febre aftosa e diferenciais (estomatite vesicular, SVA, língua azul, poxvírus). 

Forneceu soros controle positivo e negativo, cepas virais, linhagens celulares e RNA viral utilizados em testes sorológicos e moleculares.

Distribuição de reagentes de referência

Reconhecido por Instituição Internacional 
(categorizado como MR1)



PROVEDOR DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA

RESULTADOS SATISFATÓRIOS
(todos os laboratórios)

Comparações 
interlaboratoriais

Participantes: 22 laboratórios de referência nacionais e internacionais de 14 países (Argentina, Bolívia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai)

4 painéis para detecção/tipificação do vírus da febre aftosa e estomatite vesicular e controle de vacina

MÉTODOS:
 RT-qPCR/RT-PCR e sequenciamento;
 ELISA – SI (tipificação FMDV/VSV);
 ELISA-3ABC/EITB – detecção de anticorpos contra proteínas não estruturais do FMDV;
 ELISA-LPBE – detecção de anticorpos contra proteínas estruturais do FMDV;
 Neutralização viral – detecção de anticorpos anti-FMDV e VSV.

PEP-2021 – Ensaio de proficiência em métodos de diagnóstico para FMDV e VSV, com a finalidade de
monitoramento de desempenho e garantias de resultados, complementando os procedimentos
internos de controle da qualidade dos laboratórios.



CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DIAGNÓSTICA DO LREF

Desempenho do LREF: classificação PCP 5 – provas de alta
complexidade, sem não conformidade, classificação
compatível com um laboratório de referencia OMSA de
acordo com os critérios estabelecidos.

Convite para a rodada 2022  (XXXIV edição)

Manutenção avaliações bianuais da CGCRE/INMETRO:
• ELISA 3 ABC

• EITB 

• ELISA CFL - FMDV

• Neutralização viral – FMDV/VSV/SVA

Extensão do escopo em 2022 
• RT-qPCR - FMDV

• RT-PCR - FMDV

• RT-PCR - VSV

• ELISA-SI – tipificação

• ELISA BKM16 – Mormo

• WB - Mormo

Ensaios acreditados - ISO 17025 - CGCRE/INMETRO

Participação anual em ensaios de proficiência  para 
avaliar a conformidade com as normas internacionais



TREINAMENTO DA EQUIPE LREF/PANAFTOSA

 Curso de introdução à estrutura, evolução e análise por NGS de Genomas Virais, promovido pela Sociedade
Brasileira de Virologia – 20 h

 Workshop Teórico-Prático sobre Sequenciamento de Patógenos Emergentes e Análise de Bioinformática

TÉCNICO

GESTÃO DA QUALIDADE

 Curso de formação para especialistas em ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011, Sociedade Brasileira de Metrologia –
modalidade EAD – agosto de 2021

 Treinamento em metrologia para medição de pressão, promovido RMW Soluções Tecnológicas – online – 18 a
22 de outubro e 25 a 29 de outubro de 2021

 Workshop Dicla/INMETRO – Acreditação de Laboratórios, Inmetro – online – 22 a 24 de novembro de 2021



TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

EVENTOS VIRTUAIS

DATA INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO TEMA

05/07/2021 WEBINAR  / ADAF / Amazonas-Brasil
Doenças vesiculares no Amazonas: situação do senecavirus a (SVA)

e histórico da doença

Julho/2021 Podcast / DSA MAPA/ Brasil Conversa sobre  serotipos/topotipos y cepas del virus de la fiebre aftosa 

05/10/2021
CNPC / Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Nacional da Pecuária de Corte FMDV – Namíbia / África do Sul (nova linhagem?)

Novembro/2021 Virtual  / DSA MAPA/ Brasil 
Papel do Panaftosa como Centro de Referência da OIE em Programas de Saúde

02/12/2021 AGED / Maranhão Situação da febre aftosa no Brasil e Maranhão: perspectivas e riscos

23 e 24/03/2022 
AGED-MA  - Curso de atendimento à suspeita de 
doença vesicular em estabelecimento de abate 

Situação da febre aftosa no Brasil e no mundo

Junho/agosto/ 
outubro 2021

Instrutor 3 cursos EAD MAPA/Brasil Atendimento a notificação de suspeita de doença vesicular

Participamos de diversas transmissões ao vivo pela internet, em plataformas como YouTube, Instagram, sites 
institucionais e outros, promovendo o debate sobre a febre aftosa e seus diferenciais, atingindo um público 
diversificado, como veterinários, técnicos e produtores.



TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
Capacitações presenciais

SENACSA Paraguai em novembro e dezembro de 2021
• Gabriela Annalizze Colman Garcete
• Anibal Nicolas Asilvera Piris
• Nilda Rosanna Bóveda Quiñonez
• Andrea Carolina López Arellano
• David Javier Melgarejo Vera
• Paola Cilia Santomé

 Métodos de Diagnóstico sorológicos e moleculares de enfermidades 
vesiculares

 Vaccine Matching: estudo desempenho da vacina contra febre aftosa frente 
a isolados de campo pelo método de neutralização viral (EPP e R1)

 RT-qPCR e RT-PCR para a detecção de Senecavírus A (SVA) e neutralização 
viral para detecção de anticorpos contra SVA

INTA Argentina – julho 2022
• Lautaro Nahuel Franco  



TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Workshop sobre Sequenciamento de Patógenos Emergentes e Análise bioinformática, período 23 a 26 de maio de 2022.
Objetivo: fortalecer a capacidade diagnóstica dos laboratórios do serviço veterinário e incentivar os países a implementar
a vigilância genômica de rotina contra patógenos emergentes.
Participação de 07 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguai, Perú e Uruguai).

Em parceria:



MISSÃO TÉCNICA BOLÍVIA

O objetivo principal foi apoiar o laboratório de enfermidades vesiculares em temas como procedimentos de diagnóstico para 
febre aftosa e doenças confundíveis. Acompanhamos análises com o novo Kit ELISA FMD gIII (3ABC) do PANAFTOSA. Foi 
debatida ainda a importância de implementar sistema de gestão da qualidade segundo ISO 17025, dentre outros assuntos.

Em maio de 2022 realizamos missão técnica ao UNILAB/SENASAG - Bolívia



PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS INTERNACIONAIS

 16th Reunião Anual da Rede de Laboratórios de Referência para FMD da OMSA/FAO -
23 e 24 de novembro de 2021 (virtual)



PROJETOS DE PESQUISA



PROJETOS DE PESQUISA 

1 - Avaliar o desempenho de 08 produtos comerciais na inativação do vírus da 
febre aftosa em amostras clínicas de animais com suspeita de doença 
vesicular (viabilidade para uso em situação de foco).

Parceria DSA/ MAPA, Brasil

2 - Monitoramento da resposta imune, pelo método de neutralização viral, de 
um rebanho sistematicamente vacinado com a vacina bivalente O1 Campos 
e A24 Cruzeiro.

Parceria Instituto Biológico-SP



Objetivo: identificar produtos disponíveis no mercado para inativar, ainda na propriedade, amostras potencialmente infecciosas.    
Diminuir risco biológico, reduzir  custo de transporte e possibilitar o processamento em laboratórios de baixa biocontenção (NB2).

Amostragem: epitélios positivos para febre aftosa disponíveis na coleção do Panaftosa

8 produtos testados: MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit, DNA/RNA Shield™, BUFFER AL, BUFFER AVL, SWAB 

NASAL GENOTUBE, TRIzol RNA, Maxwell® 16 Tissue DNA Purification Kit, ácido cítrico.

Isolamento viral Foi evidenciado que alguns apresentaram bom desempenho para inativar o 
vírus da febre aftosa em amostras FMDV isoladas in vitro (células BHK).

Próximas etapas:

• Testar os produtos em epitélio de lesão sabidamente positivo para o FMDV   - coleção do PANAFTOSA

• Após tratamento realizar isolamento viral em BHK – demonstrar ausência de vírus infeccioso

• Realizar teste de PCR para a confirmar presença de RNA viral 

Avaliar o desempenho de produtos comerciais na inativação do vírus da febre aftosa 
em amostras clínicas de animais com suspeita de doença vesicular (viabilidade para 
uso em situação de foco)



Monitoramento da resposta imune, pelo método de neutralização viral, de um rebanho sistematicamente 
vacinado com a vacina bivalente O1 Campos e A24 Cruzeiro

Fonte: previous study PANAFTOSA (1995). Sub-proyecto para la
correlación de las técnicas de control de potencia de las vacunas
contra la fiebre aftosa en los países de la cuenca del Río de la
Plata. Cooperación de la Comunidad Económica Europea con
Argentina, Brasil y Uruguay a través del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa/PAHO.

Titulo protetor
Ac/%  

(Sorotipo O)

Expectativa percentual de proteção (EPP) considerada: EPP ≥75% - Sorotipo A:  ≥ 1,36; Sorotipo O: ≥ 1,66) - Total de animais monitorados: 382 * em andamento

Calendário brasileiro de vacinação contra a febre aftosa – 2 ciclos de vacinação (maio e novembro), sendo um de 
animais até 2 anos de idade e o outro o rebanho completo

Titulo protetor
Ac/%  

(Sorotipo A)

Reagente
1%  (42/2892)

Porcentagem de animais que apresentaram reatividade a 
proteína 3 ABC utilizando o kit ELISA gIII

País de origem Sorotipo 
FMDV

Nascimento
(protegidos/total animais) 

3 meses após 
nascimento (dia  da 

primovacinação)

30 dias após 
primovacinação

Grupo etário superior 
1 ano (2 a 4 vacinações)

Grupo etário superior 2 
anos (receberam mais 

que 5 vacinações)

Brasil O1 Campos 

Média de 
título 2,58 1 1,2 2 2,8

% protegidos
100% 0% 10% 53% 86%

(20/20) (0/20) (02/19) (48/90) (159/185)

Brasil
A24 

Cruzeiro

Média de 
título 2,88 1,5 2,7 3,2 3,4

% protegidos 100% 65% 94% 97% 98%
(20/20) (13/20) (17/18) (118/122) (191/195)
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Objetivos: 
Utilizamos 03 vacinas 

• Avaliar a queda de anticorpos 
colostrais e resposta à 
primovacinação em bezerros

• Monitorar presença de 
animais reagentes as 
proteínas não estruturais 
(3ABC) 

• Produção de material de 
referencia 

Todos negativos na prova confirmatória (EITB)



CONSIDERAÇÕES FINAIS
Rede Sul-americana de laboratórios 

Investimento

Crescimento e 
fortalecimento

“O maior benefício de 
treinamento não vem de se 
aprender algo novo, mas de 
se fazer melhor aquilo que 

já fazemos bem”.
(Peter Drucker)

O Laboratório é um dos pilares do PHEFA
Objetivo comum de toda rede: garantir a qualidade dos resultados das análises e um programa de 
vigilância eficaz

Fortalezas:
 Recursos humanos qualificados na área de laboratório com  profissionais especializados
 Integração entre o Panaftosa e Laboratórios nacionais de referencia (relação de confiança e estreito 

relacionamento interpessoal e institucional)
 Compartilhamento sistemático de procedimentos e material

de apoio 
 Participação sistemática em ensaios de proficiência 
 Equipamentos suficientes para execução dos métodos de análise
 Engajamento das equipes para trabalhar em harmonia mesmo em situações adversas

Desafios:
 Modernização do parque de equipamentos e manutenção da infraestrutura laboratorial apropriada
 Implementar e manter sistema de gestão da qualidade segundo ISO 17025 nos laboratórios nacionais 

e internacionais de referencia
 Elaborar e cumprir planos anuais de capacitação dos 

profissionais  dos laboratórios
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