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 RESUMO 

 

O soro fetal bovino (SFB) é um importante produto biológico utilizado em cultivo 

celular e na produção de produtos biológicos e farmacêuticos. Por ser um produto de origem 

animal, está sujeito a presença de agentes patogênicos naturais, o que constitui fonte potencial 

de contaminação para todos os produtos que o utilizam como matéria prima e colocam em 

dúvida a credibilidade dos mesmos. Dentre os principais patógenos o vírus da diarreia bovina 

a vírus (BVDV) segundo a European Medicine Agency- EMA, (2013) é uma infecção 

altamente prevalente de bovino, sendo difícil a obtenção de soros completamente livres deste 

patógeno e de seus anticorpos. Isto aponta para a necessidade de técnicas que possam detectar 

o vírus e sua capacidade de infecção. Neste estudo foi possível verificar a presença do vírus 

em 34 (97,1%) dos 35 SFB analisados pela técnica de RT-qPCR e apenas 3 (8,57%) pelo 

ELISA Ag. Com o intuito de comparar técnicas diferentes de detecção por diferentes 

laboratórios, foi enviado um mesmo conjunto de 19 amostras, sendo 18 de SFB e 1 soro de 

equino (como controle negativo) a duas instituições de pesquisa que prestam serviços em 

diagnóstico de BVD em animais pelas técnicas de RT-PCR e de isolamento viral. Em um dos 

laboratórios, apenas 1 amostra houve detecção da presença do BVDV pela técnica de 

isolamento em conjunto com imunofluorescência, enquanto que pela RT-PCR 6 amostras 

foram positivas. No segundo laboratório o ensaio de isolamento foi inconclusivo devido a 

positividade do controle negativo. Neste laboratório, em nenhuma das amostras foi detectada 

a presença do BVDV em um primeiro ensaio de RT-PCR, enquanto que em um segundo 

ensaio, semi-nested RT-PCR, o resultado não foi considerado válido, pois houve resultado 

positivo do soro de cavalo. Uma análise dos certificados dos SFB testados em comparação 

com os resultados obtidos pelos laboratórios e técnicas deste estudo foi feita. Diante dos 

resultados obtidos, acreditamos ser necessária a definição dos ensaios a serem realizados para 

a detecção do BVDV em SFB para uso em cultura de células, a harmonização de 

procedimentos e a realização de ensaios de proficiência ou comparações interlaboratóriais. 
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ABSTRACT 

 

 

Fetal bovine serum (FBS) is an biological product important used in cell culture and 

production of biological and pharmaceutical products. Being an animal product It is subject to 

the presence of natural pathogens, the that constitute potential sources of contamination for all 

products that use it as raw material. Among the major pathogens of bovine virus diarrhea 

virus (BVDV) according to the European Medicine Agency- EMA (2013) is a highly 

prevalent disease of cattle, it is difficult to obtain completely free of this pathogen serum and 

antibodies, this points to the necessity by techniques that can detect the virus and its ability to 

infection. In this study we observed the presence of the virus in 34 (97.1%) of the 35 SFB 

analyzed by RT-qPCR technique and only 3 (8.57%) by ELISA Ag. In order to compare 

different techniques of detection and different laboratories, was sent the same set of 19 

samples, 18 FBS and 1 equine serum (negative control) to two research institutions that 

provides services in diagnostic BVD in animals by RT-PCR and virus isolation. In one 

laboratory only 1 sample was detecting the presence of BVDV by isolation technique in 

conjunction with immunofluorescence, while the RT-PCR 6 samples were positive. In the 

second isolation laboratory test was inconclusive because the positivity of the negative 

control. In this laboratory, none of sample of the samples was detected the presence of BVDV 

in the first RT-PCR assay, whereas in the second , semi-nested RT-PCR, the results were not 

considered valid because serum horse was positive. An analysis of certificates of FBS tested 

where compared with the results obtained by this laboratory and  technical 's study. 

Based on these results, we believe it is necessary to define the tests to be performed to 

detect BVDV in SFB for use in cell culture, the harmonization of procedures and conducting 

proficiency testing and interlaboratory comparison. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O soro fetal bovino (SFB) é um produto biológico proveniente do sangue de fetos 

bovinos. Devido a seus componentes, proporciona o crescimento e ajuda na manutenção de 

uma grande variedade de culturas celulares. É portanto, classificado como um suplemento 

universal bastante difundido nos bancos de cultivo e laboratórios de diagnóstico. É usado 

também como matéria prima em terapias celulares e na produção de produtos biológicos e 

farmacêuticos, principalmente na produção de vacinas.  

Devido ao crescente uso de células em ensaios in vitro e na produção de insumos 

biológicos, despertou-se a preocupação em garantir que estas células e insumos estejam livres 

de contaminantes. Células contaminadas podem apresentar alterações na susceptibilidade de 

infecção por outros agentes, gerar resultados falsos ou duvidosos em experimentos, fabricação 

de produtos biológicos inseguros e levar à perda de linhagens celulares únicas (FRESHNEY, 

1994; STACEY, 2000). 

As principais fontes de contaminação das linhagens celulares são a aquisição de 

culturas ou insumos já contaminados e procedimentos inadequados. Insumos como tripsina e 

soro fetal bovino, como são derivados de animais são importantes fontes de contaminação 

(OLIVEIRA, 2012), havendo o risco de que patógenos animais provenientes destes materiais 

possam contaminar o produto final. Há diversos relatos de que o vírus da diarréia  bovina a 

vírus (BVDV),  um contaminante natural de bovino, in vitro é capaz de se replicar em uma 

variedade de espécies de cultivo celular, inclusive humana (ALMEIDA, 2010; FLORES et 

al., 2005).  

O BVDV é um vírus que pertence ao gênero Pestivirus, família Flaviviridae e 

apresenta um genoma constituído por uma molécula de RNA fita simples. Possui uma extensa 

variedade genética e tem a capacidade de gerar ou não alterações em cultivos celulares, sendo 

classificados como cepas citopáticas (CP) e não citopáticas (NCP) respectivamente 

(COLLETT et al., 1988; FLORES, 2007; FRANCKY et al., 1991; WELSH et al., 1995). 

Em geral, as contaminações celulares ocasionadas pelo BVDV são difíceis de serem 

detectadas ou ainda podem passar despercebidas por tempo indeterminado. Tais 

contaminações podem causar pequenas mudanças na taxa de crescimento celular, gerar 

vacúolos e ainda interferir na replicação de outros vírus. 

A seleção de testes para a detecção e o monitoramento dos SFB comercializados é parte 

importante da estratégia para se estabelecer um programa de segurança que previna a 

contaminação de culturas celulares pelo BVDV.  
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Diante da preocupação com as contaminações por BVDV proveniente de SFB 

comercializados, órgãos regulamentadores como Food and Drug Administration (FDA), The 

International Conference on Harmonisation (ICH) e World Health Organization (WHO), 

recomendam a análise desses soros, a fim de garantir a qualidade dos ensaios realizados nas 

culturas celulares e na produção de insumos biológicos. Tal medida evitaria riscos à saúde, 

desperdícios de tempo e perdas financeiras geradas pela contaminação, proporcionando 

confiança e garantia da segurança dos produtos e processos que utilizem o soro fetal bovino. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O BVDV é considerado um importante agente infeccioso em bovino de distribuição 

mundial e tem sido alvo de numerosos estudos e programas de controle e/ou erradicação 

durante décadas (FLORES, 2005; MOENNING, 2005). Diante do nível de propagação 

internacional do vírus, e suas consequências para o comércio pecuário, em 2001, O BVDV foi 

inserido pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) à sua lista de doenças notificáveis 

(LINDBERG et al., 2006). 

Os problemas causados pelo BVDV geram perdas na economia pecuária mundial, sendo 

considerado um dos patógenos mais importantes em bovinos, principalmente pelo fato de ser 

o responsável pela diminuição da produtividade em rebanhos afetados, abortos e 

malformações de fetos, morte de animais e diminuição da produção de subprodutos. O BVDV 

é ainda capaz de contaminar outras espécies de animais, como por exemplo, os suínos 

(BAKER, 1995; BOLIM & GROMS, 2004; HOUE et al., 1999; HOWE et al., 2013; 

MOENNIG, 2005; PERTERHANS & SCHWEIZER, 2009). 

A primeira descrição de uma doença associada ao BVDV foi realizada por 

pesquisadores da Universidade de Cornell em 1946, onde cinco rebanhos foram afetados e 

apresentaram taxas de morbidade entre 33 e 88% e de mortalidade entre 4 e 8% sendo uma 

enfermidade aguda transmissível, que tinha como principal característica leucopenia grave 

seguida de febre alta, depressão, diarreia, erosões gastro intestinais e hemorragia (FLORES, 

2007). A leucopenia foi o indicativo de que se tratava de enfermidade com etiologia viral, e 

assim foi denominada Diarreia Viral Bovina (RAMSEY & CHIVERS, 1953). 

Mais tarde, outra enfermidade chamada de Doença da Mucosa foi associada ao BVDV, 

porém, não era transmissível e atingia apenas animais jovens, apresentando 2 a 50% de 

morbidade e mortalidade próxima dos 100% (JUBB & KENNEDY, 1963). Estudos realizados 

em animais gestantes e neonatos correlacionaram a infecção uterina pelo vírus ao nascimento 

de animais imunotolerantes, persistentemente  infectados (PI) pelo vírus (GOES, 2002), 

associando que apenas animais PI desenvolviam a Doença da Mucosa. De acordo com as 

manifestações clínicas, as infecções pelo vírus puderam ser agrupadas em quatro formas 

principais: doença aguda leve (gastroentérica, respiratória), doença aguda grave 

(gastroentérica, respiratória, hemorrágica), doença das mucosas (DM), BVD crônica 

(recentemente reconhecida como uma forma da DM) (FLORES, 2007). 

No Brasil sua disseminação na população bovina foi comprovada por meio de 

isolamentos e análise sorológicas (DIAS & SAMARA, 2003; FLORES et al., 2005; PITUCO 
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et al., 1997; VIDOR, 1974). O primeiro registro da Doença da Mucosa foi em 1968 em São 

Paulo. Na década de 70 verificou-se a presença de anticorpos anti-BVDV em 24 rebanhos no 

estado do Rio Grande do Sul, onde foram detectados 39% dos 229 soros examinados 

(WIZIGMANN et al., 1971). O primeiro isolamento a partir de soro de bezerro utilizado em 

cultura de células, coletado em abatedouro no Rio Grande do Sul foi realizado por Vidor et al. 

(1974). 

O BVDV está diretamente associado à perdas reprodutivas através de infecções fetais 

persistentes. A interação do vírus com hospedeiro torna o sistema imune adaptativo do 

hospedeiro tolerante à presença do agente e não cria uma resposta imunológica à 

contaminação (MATZENER et al., 2009; SCHWEIZER et al., 2006). Dependendo da 

imunidade do animal gestante, do período de gestação em que a infecção ocorra, do biotipo 

citopático (CP) e não citopático (NCP) e da cepa, o contágio viral pode gerar diversas 

consequências, porém a morte fetal pode ocorre em qualquer fase gestacional, apesar de ser 

mais frequente durante o primeiro trimestre. Nos primeiros 40 dias de gestação, poderá causar 

morte seguida de reabsorção embrionária ou expulsão fetal e mumificação fetal. Entre o 40º e 

120º dia de gestação o contágio por cepas NCP frequentemente resulta em infecção fetal com 

o subsequente nascimento de bezerros imunotolerantes, persistentemente infectados (PI), pois 

o sistema imunológico está em formação e as proteínas virais são reconhecidas erroneamente 

como próprias. Já a infecção por cepa CP nesse período, gera uma resposta imune do animal e 

acaba prejudicando o desenvolvimento fetal (BROCK, 2003; DUBOVI, 1998; LIEBLER-

TENORIO, 2005). Quando a infecção ocorre entre o 100º e 150º dia de gestação, proporciona 

malformações fetais, principalmente no sistema nervoso central e olhos. Os bezerros podem 

nascer normais, livres do vírus e soropositivos caso a infecção ocorra no terço final da 

gestação (BAKER 1995; BROWNLIE, 1990; GROOMS, 2004; MOENNIG & LIESS 1995; 

RIDPATH & FLORES, 2007). 

As principais formas de introdução do BVDV em rebanhos são: a compra de animais 

com infecção aguda ou sub-clínica, de animais PI ou de gestantes cujo feto seja PI. A 

transmissão ocorre pelo contato direto entre os animais, contato indireto com secreções, 

excreções e aparelhos de manejo contaminados (ARENHART et al., 2009; BROCK et al., 

1991; HOUE, 1995; RIBEIRO & PEREIRA, 2004; RIDPATH & FLORES, 2007). 

Para uma prevenção eficaz do agente, é necessário obter  o histórico clínico e realizar 

exames laboratoriais, verificar a rotatividade de animais para  julgar a necessidade de 

vacinação e, principalmente, a detecção e eliminação de animais PI no rebanho (BITSCH & 

RONSHOLT, 1995; DONIS, 1989; GROM, 1999; HOUE, 1995; LAUREYNS et al., 2009; 
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LINDBERG & ALENIUS, 1999). Alguns países europeus realizam programas de controle e 

erradicação da infecção pelo BVDV sem o uso de vacinas e são baseados na identificação de 

rebanhos infectados, descarte dos animais PI e certificação de rebanhos livres (LINDBERG & 

ALENIUS, 1999; FLORES, 2007).  

Para o controle com vacinas, as que estão disponíveis no mercado mundial podem ser 

do vírus atenuado ou inativado e em sua maioria são originárias dos EUA. Apesar das vacinas 

atenuadas terem uma resposta imunológica mais rápida, podem oferecer risco de infecção 

fetal. No Brasil só é permitido o uso de vacinas inativadas (FLORES, 2007), sendo a 

vacinação voluntária (ANZILIERO et al., 2015). 

Por serem de origem norte-americana, a maioria das vacinas comercializadas no Brasil 

não refletem a realidade local. Estudos demonstram que as cepas brasileiras são diferentes das 

americanas, o que acarreta falhas na imunização do rebanho pois, além do BVDV apresentar 

uma grande diversidade antigênica, estes isolados apresentam uma baixa reatividade 

sorológica cruzada com as cepas norte-americanas. Tal fato confirma a necessidade de 

reavaliar a eficácia da utilização de vacinas produzidas com cepas ou isolados de outros 

países nos rebanhos brasileiros (ANZILIERO et al., 2015; FLORES et al.,  2005; FULTON et 

al., 2003; FULTON et al., 2009; HOUE et al., 2006).  

 

2.1 AGENTE ETIOLÓGICO 

 

O BVDV pertence ao gênero Pestivirus, família Flaviviridae, juntamente com o vírus 

da Doença de Fronteira e o vírus da Peste Suína Clássica (CSFV) (FLORES, 2007; 

RADOSTITS & LITTLEJOHNS, 1988). É um vírus esférico, pequeno (40-60nm de 

diâmetro), que contém um nucleocapsídeo icosaédrico revestido externamente por um 

envelope derivado das membranas da célula do hospedeiro. Apresenta um genoma constituído 

por uma molécula de RNA fita simples, polaridade positiva e com aproximadamente 12,5 Kb. 

O genoma do BVDV contém uma única janela aberta de leitura (ORF), flanqueado por duas 

regiões terminais não traduzidas (5’ e 3’ UTR). Os genes que codificam as proteínas 

estruturais  localizam-se na extremidade 5’ do genoma, e os que codificam as proteínas não 

estruturais, na extremidade 3’. Os genes das proteínas são: o da autoprotease N terminal 

(Npro), o da proteína do capsídeo (C), os das glicoproteínas do envelope (Erns, E1 e E2) e os 

das proteínas não-estruturais (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B) (COLLETT et al., 

1988; FLORES, 2007; FRANCKY et al., 1991; QUADROS, 2005; WELSN et al., 1995). 
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A infecção das células pelo vírus ocorre com a sua entrada por endocitose, após a 

interação entre proteínas do envelope viral e receptores da membrana plasmática, ocorrendo a 

fusão. O capsídeo dissocia-se e ocorre a liberação do genoma viral no citoplasma. É no 

citoplasma que ocorre a síntese e o encapsulamento das novas moléculas de RNA. A sua 

liberação ocorre novamente pela fusão com a membrana plasmática (BROWNLIE, 1990; 

RIDPATH, 2005). Cada célula pode produzir de 100 a 1.000 novos virions. Com o máximo 

de liberação entre 12 a 42 horas após a infecção, mas nas primeiras 10 horas as primeiras 

partículas são liberadas (DENG & BROCK, 1993). 

O BVDV pode se classificado pelo seu genótipo e biotipo. O genótipo tem como base 

as diferenças no genoma viral, normalmente na região 5'UTR, Npro e E2, enquanto o biotipo 

refere-se à diferenças fenotípicas expressas (ALMEIDA, 2010; ALMEIDA, 2011; 

QUADROS, 2005; NOGUEIRA, 2003; RIDPATH, 2003). Tomando-se como base o 

sequenciamento da região 5'UTR, o vírus pode ser classificado nos genótipos BVDV-1 e 

BVDV-2 (RIDPATH et al., 1994). Em 2009 o genótipo BVDV-3 foi sugerido por Liu et al. 

(2008) após análise de cepas antes classificadas como pestivírus atípicos nos estudos de 

Schirrmeier et al. (2004) e Stalder et al. (2005). Em relação aos genótipos BVDV-1 e 2, tem 

sido proposta uma subclassificação em 11 subgenótipos para BVDV-1 (VILCEK et al., 2001) 

e em 4 para BVDV-2 (FLORES et al., 2002). 

A classificação em biotipos é baseada no efeito da replicação do vírus em cultivo 

celular, citopatogênico (CP) e não citopatogênico (NCP). O biotipo citopatogênico causa 

alteração visível no cultivo celular, como vacúolos. Estudos indicam que o efeito citopático 

em células de cultivo tem relação com a habilidade do vírus em expressar a proteína não-

estrutural NS3/p80 a partir do polipeptídeo precursor NS2-3/p125 (DONIS & DUBOVI 1987, 

MEYERS et al. 1996). Já o biotipo não citopatogênico (NCP) não causa alterações nas 

células, estabelecendo-se infecções persistentes. (ALMEIDA, 2010; PETERHANS et al., 

2010; RIDPATH & FLORES, 2007). Cada genótipo, BVDV-1 e BVDV-2, pode apresentar os 

dois biotipos: citopatogênico ou não citopatogênico (RIDPATH, 2003). Isolados de cepas cp 

são de origem de animais acometidos pela Doença de Mucosa, no qual  também pode se 

detectar a presença de cepas ncp. Estudos descrevem que vários tipos de mutações, deleções e 

rearranjos genéticos podem gerar um BVDV cp a partir de um BVDV ncp, todos esses 

mecanismos resultam na expressão da proteína viral NS3. Uma das principais alterações 

genéticas que ocorre é a clivagem da proteína não estrutural NS2-3/p125 que passa a produzir 

também o polipeptídeo NS3/p80 (GREISER-WILKE et al., 1993; KUMMERER et al., 2000; 

MEYERS et al. 1996; NOGUEIRA, 2003; RIDPATH & FLORES, 2007). 
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O BVDV possui baixa estabilidade a temperatura ambiente, sendo viável por 

aproximadamente 5 dias. Porém, as baixas temperaturas podem manter sua infecciosidade por 

cerca de 16 meses (a -40ºC) (GROOMS, 2006; MOENNIG, 1990) ou durante anos (a -70ºC) 

(FENNER et al., 1993). Em altas temperaturas é facilmente inativado, mas resiste até uma 

hora a 56ºC. Suporta maiores variações de pH do que outros pestivirus. Pode ser inativado por 

solventes orgânicos (éter e clorofórmio), detergentes e desinfetantes comuns, como fenóis e 

clorexidine (GROOMS, 2006; MOENNIG, 1990). 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

Há diversas técnicas disponíveis para a detecção do BVDV (RADOSTISTS et al., 

2007), cada uma tem um alvo diferente, podendo ser dividas em categorias, como: isolamento 

do vírus, detecção de antígeno, detecção de anticorpos e testes moleculares. Como afirmado 

por Saliki & Dubovi, 2004 para se obter um resultado correto é necessária a utilização de 

múltiplos testes para ter uma melhor abordagem, pois cada teste tem sua particularidade.  

O isolamento viral em cultura de células é considerado o padrão ouro para comparação 

(DUBOVI, 2013; RIDPATH et al., 2010; SANDVIK, 2005), tendo como principal 

característica a detecção do efeito citopático nas células utilizadas. Porém, há algumas 

limitações, como a escolha da linhagem celular sensível à replicação do vírus. As três 

linhagens de células mais utilizadas são a corneto nasal bovina (BT), testículo bovino (Btest), 

e Madin Darby Bovine Kidney (MDBK), sendo as duas primeiras mais sensíveis do que as 

células MDBK (SALIKI & DUBOVI, 2004). O tempo longo para a realização do ensaio,  

cerca de 15 dias, e o alto custo, constituem algumas das limitações do ensaio. Além disso, 

existe o fato de que 70 a 90% dos isolados de BVDV pertencem ao biótipo ncp, sendo 

necessário um segundo teste para a detecção do vírus, tornando o procedimento laborioso e 

passível de contaminações (CARTER, 2004; SALIKI & DUBOVI, 2004). As técnicas de 

imunofluorescência, imunoperoxidase, ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e a reação em 

cadeia pela polimerase (PCR) devem ser incluídas para a melhor detecção e identificação do 

vírus em cultivo celular (BOLIN et al., 1994; DUBOVI, 2013; POTTS et al., 1989).   

Para a detecção de anticorpos específicos contra pestivírus, os testes mais utilizados são  

vírus neutralização (VN) e ELISA. De forma geral, esses testes não reconhecem resposta 

sorológica para os diferentes pestivírus, são testes mais específicos para determinada cepa ou 

isolado (BAUERMANN, 2013; LARSKA et al., 2013). 
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A detecção de anticorpos através da técnica de VN consiste em desafiar a amostra de 

soro com cepas ou isolados do BVDV e avaliar a capacidade dos anticorpos neutralizantes de 

inibir a replicação viral e a consequente produção de efeito citopático na cultura celular 

utilizada, normalmente MDBK (QUINCOZES, 2007). A VN é considerada uma técnica 

trabalhosa, pois além da necessidade de um laboratório de cultivo celular para a manutenção 

de linhagens celulares exige muito tempo para a obtenção dos resultados. Neste ensaio a 

escolha das cepas utilizadas para a detecção dos anticorpos contra o vírus é um dos grandes 

diferenciais na obtenção do resultado. Atualmente a maioria dos laboratórios utiliza apenas 

uma cepa de origem estrangeira. Estudos já revelam que além de existir uma grande variedade 

genética entre os isolados estrangeiros, o uso de mais de uma cepa aumenta a sensibilidade de 

detecção do ensaio (BOTTON, 1998; DUBOVI, 2013; SANDVIK, 1999; RIBEIRO, 2009). 

Com isto, além da necessidade do uso de isolados locais, diferentes genótipos são necessários 

para se obter um resultado mais acurado (KOZASA et al., 2011). 

Por apresentar uma alternativa rápida, o ELISA indireto é amplamente usado na 

detecção de anticorpo. É um teste imunoenzimático que tem como princípio a detecção de 

anticorpo específico e tem como uma das vantagens sobre a VN o fato de não precisar do uso 

de cultura celular, o que deixa o teste mais econômico e permite o ensaio de um grande 

número de amostras (RADOSTITS et al., 2007; SANDVIK, 2005). Uma das variações usadas 

para a detecção do BVDV é o ELISA-AG que consiste na captura do antígeno com anticorpos 

monoclonais específicos (MOENNIG & LIESS, 1995; GROOMS, 2006). É preciso que a 

amostra testada tenha quantidade suficiente de antígeno para gerar um sinal positivo e que a 

região alvo do vírus esteja conservada para ter um resultado correto (DUBOVI, 2013). Como 

o teste depende da captura do antígeno por um anticorpo monoclonal específico, pode ocorrer 

que anticorpos policlonais contra o vírus, que estão na amostra, bloqueiem a detecção do 

antígeno, gerando falsos negativos (DUBOVI, 2013). 

A detecção do genoma BVDV através de métodos moleculares ajudou a refinar o 

diagnóstico. O seu uso tem sido bastante reforçado pelo rápido progresso da técnica de 

sequenciamento do ácido nucléico. As sequências podem ser rápida e economicamente 

determinadas para avaliar a variação de nucleotídeos em qualquer sequência alvo para uso em 

testes de diagnóstico (DUBOVI, 2013). A reação em cadeia da polimerase (PCR), precedida 

de uma etapa de transcrição reversa (RT-PCR), possibilita a detecção do vírus em uma 

variedade de amostras, mesmo que o vírus se encontre inativado ou altamente diluído (PILZ 

et al., 2005).  
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Normalmente o alvo é a região 5’UTR (untranslated region), por ser extremamente 

conservada entre as diferentes espécies do gênero Pestivirus e permitir a diferenciação entre 

os genótipos (RIDPATH et al, 1993; RIDPATH & BOLIN, 1998; SHMITT et al., 1994; 

VILCEK et al., 1994).  

Das diferentes modalidades de PCR disponíveis, a RT-PCR em tempo real (RT-qPCR) 

tem vantagens únicas, é sensível, reprodutível e o progresso da reação é monitorado em tempo 

real pelo uso de corantes fluorescentes que se ligam ao DNA dupla fita, sendo que a reação 

pode ter sua especificidade aumentada com o uso de sondas específicas, molecular beacons e 

sondas de hibridização (ESPY et al., 2006; COBAIASHI, 2012). Suas vantagens incluem 

também a capacidade de medir com precisão a quantidade do fragmento amplificado, 

permitindo a quantificação de forma precisa do material, aumento da faixa dinâmica de 

detecção e a amplificação ocorre em um único tubo, eliminando manipulações pós-PCR 

(BHUDEVI & WEINSTOCK, 2003; LIFE TECHNOLOGIES,  2012). 

Cada técnica empregada para a detecção do vírus tem seus alvos e limitações próprias 

quanto à sensibilidade, rapidez, custo, estrutura, amostra entre outras. Um fator comum é a 

necessidade de padronização dos ensaios devido às divergências de resultados que ocorrem 

entre diferentes laboratórios. Estudos realizados por Pilz et al. (2005) revelam a necessidade 

de padronização dos testes, pois dependendo dos reagentes utilizados na RT-PCR a 

sensibilidade do teste é alterada.  

 

2.3 SORO FETAL BOVINO COMERCIAL 

 

O soro fetal bovino (SFB) é um produto biológico muito utilizado em cultivo celular, 

sendo considerado um suplemento padrão e essencial, pois permite o aumento da 

concentração protéica e estimula o crescimento de diversos tipos celulares, sendo considerado 

como suplemento universal. É responsável por fornecer um amplo espectro de 

macromoléculas, proteínas transportadoras de lipídios, fatores que ajudam na ligação e 

extensão celular, hormônios e fatores de crescimento. É uma importante matéria prima 

utilizada tanto na manutenção quanto na criopreservação das células, na produção de vacinas, 

no diagnóstico de doenças, terapia celular e na produção de diferentes insumos biológicos. 

(BRINDLY et al., 2012; GSTRAUNTHALER, 2003; KOZASA et al., 2011; MAKOSCHEY 

et al., 2003)  

Para a produção de um único lote de soro fetal são necessários múltiplos fetos com mais 

de três meses de gestação. O procedimento ocorre em animais gestantes que são destinados 
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para a produção de carne. O feto é retirado do útero da mãe e uma agulha é inserida 

diretamente no coração para a drenagem do sangue para uma bolsa esterilizada, visando 

minimizar o risco de contaminação. Em torno de 3 fetos são necessários para a produção de 1 

litro de soro, o que torna o custo do produto alto. O procedimento de coleta de soro deve ser 

realizado em matadouros que possuam infraestrutura e atendam aos requisitos sanitários 

exigidos pelas normas vigentes de cada país (BRINDLY et al., 2012; ERNST, 2015). A 

produção normalmente é realizada pelos próprios matadouros ou por empresas associadas 

(BRINDLY, 2012; ERNST, 2015). No Brasil, o órgão responsável pela inspeção e 

regulamentação dos matadouros é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e os animais selecionados para a produção de soro são inspecionados pelo Serviço 

de Inspeção Federal (SIF) do MAPA.  

Cada lote de soro deve ser filtrado para remover bactérias e micoplasmas e testado para 

que seja certificada sua esterilidade por procedimentos validados. Devido a risco de 

contaminação viral, a Comunidade Econômica Européia recomenda a inativação do soro 

através de um processo eficaz e validado. Os testes de contaminantes virais devem ser 

realizados antes e após o processo de inativação para verificar a eficácia do processo. São 

recomendados ensaios para detecção de diferentes famílias virais e representantes de vírus 

com diferentes graus de resistência ao tipo de tratamento utilizado, o BVDV é um dos 

contaminantes indicados para o teste. Cada lote deve ter o registro de todas as etapas de 

produção e os certificados de análises para garantir a qualidade do produto (EMA, 2013). 

Alguns fatores influenciam na qualidade do soro fetal comercial. Por ser um produto 

proveniente do pool de soros sanguíneos, são necessários diversos animais para a sua 

fabricação, o que aumenta as chances de sua contaminação. Outro fator de risco é a presença 

de agentes patogênicos naturais no soro, consistindo uma fonte potencial de contaminação 

para todos produtos que utilizam o soro como matéria prima. As principais consequências 

pelo o uso de soros contaminados são a diminuição do crescimento celular, a interferência nos 

diagnósticos de infecções virais e vacinas contaminadas por BVDV, que podem levar à soro 

conversão ou doença no animal vacinado (BOLIN & RIDPATH, 1998; EMA, 2013; 

GAGNIEUR et al., 2014; KOZASA et al., 2011).  
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2.4 CONTAMINAÇÕES POR BVDV EM SOROS E PRODUTOS 

BIOLÓGICOS  

 

Estudos revelam que cerca de 70 a 80% do gado bovino mundial encontra-se 

contaminado por BVDV (FLORES et al., 2005), incluindo países e regiões que são as 

principais fontes de SFB, como EUA, Austrália, Nova Zelândia e Europa (VILCEK, et al., 

2005 ; YAMAMOTO, et al., 2008). 

Os soros fetais comerciais são oriundos de pools de animais, o que torna a possibilidade 

de infecção e contaminação do vírus muito grande, pois a presença de um animal 

contaminado já é suficiente para a propagação viral. O soro é um bom material para investigar 

a diversidade genética do BVDV (BRINDLY et al., 2012; EMA, 2013).Diversos estudos 

foram realizados a fim de verificar a presença do vírus em soros utilizados em cultivo celular 

e na fabricação de produtos biológicos, já que análises de campo alertavam para a prevalência 

do vírus em animais. No Brasil, o primeiro isolamento realizado de BVDV em soro foi 

realizado por Vidor (1974). Bolin et al. (1991), usando VN e Imunoperoxidase, analisaram 

1608 soros obtidos de cinco matadouros nos EUA e 190 soros comerciais, dos quais isolaram 

respectivamente 332 e 93 vírus, ressaltando que pelo menos um lote dos 20 fornecedores 

estava contaminado.  

Quando Oliveira et al. (1996) submeteram alguns cultivos, soros de neonatos e SFB 

comerciais à análise da contaminação por pestivírus, a contaminação por BVDV ou outros 

pestivírus foi detectada em 13 linhagens celulares de espécies distintas,  em oito amostras de 

soro de bezerros neonatos (8/80) e em 50% das amostras de SFB comercial pela detecção de 

anticorpos anti-BVDV. Yanagi et al., também em 1996, associaram a baixa replicação do 

vírus da Hepatite C à presença de BVDV. Ao avaliarem por RT-PCR, 7 lotes de soros 

comercializados por três grandes fornecedores dos EUA verificou-se que todos possuíam o 

RNA viral. Entre 1995 e 1996, Bolin e Ridpath (1998) analisaram 1000 lotes de soros 

comerciais dos EUA e relataram a contaminação de 203 lotes, com predominância do tipo 

BVDV-1 ncp. Já em 2003, Makoschey et al., analisaram 7 soros fetais comerciais e 

detectaram 4 soros contaminados por cepas não citopáticas de BVDV através da técnica de 

imunofluorescência, enquanto 6 soros foram positivos pela técnica de RT-PCR. Foi verificada 

uma maior prevalência de BVDV-1 em relação ao BVDV-2, fato também confirmado por 

Bolin & Ridpath (1998) e Makoschey et al. (2003). 
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Amostras de soro de 1734 animais do Rio Grande do Sul foram analisadas por 

Quincozes et al. (2007), que detectaram 1150 (66,32%) positivos para BVDV por SN. Esta é 

uma situação alarmante, pois estes animais poderiam ser destinados para a fabricação de soro. 

Em 2008, Liu detectou 4 soros contaminados por um pestivírus atípico, que mais tarde 

foi classificado como sendo BVDV-3. Xia et al. (2011) também detectaram 13 pestivirus 

atípicos, 29 BVDV-1 e 11 BVDV-2 nos 33 lotes de SFB comerciais analisados. No mesmo 

ano, Kozasa et al. (2011) relatou a presença do genoma viral em 28 de 49 SFB comerciais. 

Um fato relevante é de que, quando utilizada a VN, o mesmo autor conseguiu detectar 48 

positivos nas mesmas amostras anteriormente citadas. Posteriormente, no ano de 2012, 

Oliveira detectou a presença do vírus em dois lotes de SFB, enquanto, Uryvaev et al. em 45% 

dos 35 analisados. Ainda em 2012, Xia et al. detectou dois lotes de soros comerciais de 

origem australiana contaminados por um pestivírus atípico, reforçando a disseminação deste 

vírus.  

Na China, Zhang et al. (2014) observaram uma grande diversidade genética das 60 

sequências detectadas em 20 lotes de soros comercializados. Foi possível classificar as 

amostras em 8 genótipos diferentes, sendo detectado mais de um genótipo na mesma amostra. 

Os autores também demonstram que os produtos de soros bovinos comerciais com diferentes 

origens geográficas na China estão contaminados com pelo menos um dos genótipos de 

pestivírus: BVDV-1, BVDV-2, sendo maior prevalência de BVDV-1. Com isto confirma-se 

que o BVDV-1 é mais difundido do que BVDV-2 (BOLIN & RIDPATH, 1998). 

O genótipo de BVDV-3, que antes era tratada como atípica, também teve sua presença 

relatada em soros comercias através de técnicas moleculares, enfatizando a necessidade de 

técnicas capazes de detectar novas cepas (XIA et al., 2011; GAGNIEUR et al., 2014). 

Considerando a alta prevalência do BVDV nos rebanhos é preocupante o problema da 

contaminação de produtos biológicos gerados a partir de culturas contaminadas por SFB. 

Pesquisas realizadas em diversos produtos biológicos, apontam contaminação desses 

produtos. Bolin et al. (1994) ao analisarem diferentes linhagens celulares da ATCC, 

verificaram que a contaminação pelo vírus independe do tipo celular, pois é detectada em 

diferentes linhagens celulares.  

Estudo, realizado por Audet et al. (2000), detectou a presença do BVDV em linhagens 

celulares por RT-PCR, porém notou-se a negatividade das amostras quando submetidas ao 

isolamento, indicando que os resultados positivos de RT-PCR eram devido à presença do 

genoma viral, e não da partícula infecciosa. O mesmo estudo não detectou a presença do vírus 

ao analisar 37 vacinas por RT-PCR, em contrapartida, Studer et al. (2002) detectaram 12 
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vacinas de humanos contaminadas por BVDV, de 36 testadas. Na China, Fan et al. (2010) 

encontraram vacinas de CSFV contaminadas no Instituto de Veterinária China de Controle de 

Drogas, podendo ser isto, uma causas da contaminação em suínos, conforme Zhang et al. 

(2014).  

Em estudos mais recentes (2012), Oliveira detectou o RNA do vírus em 21 linhagens 

celulares de diferentes espécies (bovina, suína, humana, coelho, macaco, camundongo, felino, 

ovelha e equino) de laboratórios distintos. A presença do vírus em diferentes tipos celulares 

foi confirmada também por Uryvaev et al. (2012), ao analisar 117 linhas celulares de 

diferentes espécies do Instituto de Virologia da Rússia. Foi relatada a presença do vírus em 

25% das linhagens, um alerta para a presença do vírus em diferentes linhagens celulares e de 

que a contaminação é presente em diversos países. 

É notável a necessidade de medidas padronizadas para análise e certificação dos soros 

comercializados bem como a adoção de medidas eficientes para o controle do vírus 

(BAUERMANN, 2013). 

Orientações internacionais, como o código 9 CFR dos EUA, bem como Europeias, 

indicam ensaios de cultivo celular juntamente com técnicas capazes de detectar cepas ncp, 

como imunofluorescência para a detecção das partículas virais infecciosas (GAGNIEUR et 

al., 2014; MAKOSCHEY, et al. 2003). Protocolos de muitos laboratórios, usam a irradiação 

como forma de eliminar e inativar a contaminação por qualquer vírus no produto, no entanto, 

esta técnica não elimina os anticorpos (DUBOVI, 2013). 

Um  ponto preocupante é a disponibilidade do SFB para atender a demanda futura cada 

vez maior, como por exemplo a indústria de terapia celular, que está crescendo cada vez mais. 

A principal limitação é o número de bovinos criados para outros usos, tais como carne e 

laticínios. Enquanto o soro custa aproximadamente US$ 250,00/litro, sendo necessário 

aproximadamente três fetos para produzir cada litro, outros animais destinados para diferentes 

finalidades geram mais lucros. Além disso, os criadores não recebem qualquer compensação 

na produção de soro, esta margem é retida pelo matadouro. Portanto, há pouco ou nenhum 

incentivo para os criadores para ajudar a melhorar a qualidade e aumentar a produção de soro 

em todo o mundo (BRINDLY et al., 2012). 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a presença do contaminante BVDV em soro fetal bovino comercial utilizado em 

cultura de células através das técnicas de RT-PCR em tempo real e ELISA de Captura de 

antígeno, bem como a comparação dos resultados entre laboratórios de prestação deste 

serviço. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliação da contaminação por BVDV em soro fetal bovino usando a técnica de RT-

qPCR. 

b) Avaliação da contaminação por BVDV em soro fetal bovino usando a técnica de 

ELISA por captura de antígeno. 

c) Comparação do resultado da detecção do BVDV em soro fetal bovino com os 

realizados por diferentes laboratórios prestadores de serviço. 

d) Elaboração de NITs (Norma Técnica Interna): Extração de RNA por  Tri Reagente 

(Sigma-Aldrich, EUA), RT-qPCR pelo kit Vet Max Gold (Life Technologies, EUA), 

Ensaio Imunoenzimático pelo kit IDEXXBVDV Ag/Serum Plus (IDEXX 

LABORATORIES
™

). 
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4. MATERIAL E MÉTODO 
 

4.1 LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

 Os ensaios de RT-qPCR e ELISA captura foram realizados no Laboratório de 

Biotecnologia (Labio) da Diretoria de Metrologia Aplicada as Ciências da Vida (Dimav), no 

Inmetro. Outras atividades, desenvolvidas por parceiros ou prestadores dos serviços foram 

realizadas em diferentes locais, citados ao longo do texto. 

 

4.2 AMOSTRAS 

 

4.2.1 Controle positivo - BVDV  

 

A amostra referência NADL do BVDV-1 foi cultivada em células da linhagem MDBK 

(epitélio renal bovino - Madin Darby Bovine Kidney) com DMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle Medium) suplementado com 10% de SFB. Cada garrafa de 75 cm
2
 foi inoculada com 

100 TCID50 do vírus. O sobrenadante foi coletado com visualização de 90-100% de efeito 

citopático. O método de Reed-Muench (1938) foi utilizado para titular o vírus presente no 

sobrenadante celular. O ensaio foi feito em placas de 96 poços e o valor encontrado foi de 

2,75 TCID50 em 100µL. Ambos  os procedimentos foram realizados no Laboratório de Vírus 

II do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária (EV) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pela equipe do Dr. Marcos Bryan 

Heinemann. Este sobrenadante celular foi utilizado como controle positivo adicional e na 

determinação do Limite de Detecção (LD) nos ensaios de RT-qPCR e ELISA de Captura de 

antígeno. 

  

4.2.2 Controle negativo 

 

Um soro equino comercial (Gibco
®
, EUA) foi utilizado como controle negativo 

adicional nos ensaios de RT-qPCR e ELISA de Captura de antígeno. 
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4.2.3 Soro Fetal Bovino 

 

Foram analisados diferentes lotes de soro bovino cedidos por quatro instituições 

parceiras e um fornecedor, totalizando 35 amostras de seis marcas comerciais. Cuja a maioria 

foi de origem brasileira, 29 unidades (82,9%), 5 unidades estrangeiras, sendo 2 unidades 

(5,7%)  dos EUA e 3  unidades (8,6%) da Nova Zelândia, e 1 unidade (2,8%) não foi possível 

verificar a origem. Todos foram estocadas em freezer a - 80°C até o momento da análise 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número de lotes de soro fetal bovino cedidos para análise por quatro instituições parceiras e um 

fornecedor. 
 

F: fornecedores 

 

 

 
Gráfico 1 – Origem dos 35 Soros Fetais Bovinos comerciais testados.  

SFB 

Marca  
F1  F2 F3 F4 F5 Total 

A 2 2 - - - 4 

B 2 2 2 4 0 10 

C 6 3 1 3 1 14 

D 1 1   1  - 3 

E - - - - 1 1 

F - 2 1 - - 3 

Total 11 10 4 8 2 35 
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Ao verificar nos certificados de análise fornecidos pelos fabricantes de cada SFB pode-

se observar, conforme tabelas abaixo, os ensaios realizados na detecção do contaminante 

BVDV. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos ensaios realizados pelos fabricante de acordo com os certificados de análises. 
 

Amostra Marca Origem NI Isol. 

Isol. c/ 

ELISA 

Ag e RT-

nPCR 

ELISA Ag 

e 

RTnPCR 

ELISA 

Ag 
VN IF 

RT-

nPCR 

SFB 1 C BRASIL x               

SFB 2 C BRASIL x               

SFB 3 B BRASIL       x   x   x 

SFB 4 C NOVA 

ZELANDIA 

  x         x   

SFB 5 A  BRASIL           x     

SFB 6  C  NOVA 

ZELANDIA 

  x         x   

SFB 7 C  NOVA 

ZELANDIA 

  x         x   

SFB 8  C BRASIL x               

SFB 9  D  BRASIL           x     

SFB 10 A BRASIL   x             

SFB 11 B  BRASIL         x x     

SFB 12 C BRASIL x               

SFB 13 B BRASIL         x x     

SFB 14 A BRASIL           x     

SFB 15 F  BRASIL     x     x     

SFB 16 C BRASIL x               

SFB 17 A BRASIL           x     

SFB 18 C   x               

SFB 19 E EUA   x       x x   

SFB 20 B  BRASIL         x x     

SFB 21 B BRASIL         x x     

SFB 22 D  BRASIL           x     

SFB 23 F BRASIL     x     x     

SFB 24 C  BRASIL x               

SFB 25 B  BRASIL         x x     

SFB 26 F  BRASIL     x     x     

SFB 27 C  BRASIL x               

SFB 28 B  BRASIL         x x     

SFB 29 B  BRASIL         x x     

SFB 30 C  BRASIL x               

SFB 31 C  BRASIL x               

SFB 32 B  BRASIL       x   x   x 

SFB 33 D  BRASIL           x     

SFB 34 C EUA   x       x x   

SFB 35 B BRASIL         x x     

NI: Não Informado; Isol.: Isolamento; VN: Vírus neutralização e IF: Inmunofluorescência  
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Tabela 3 – Distribuição dos ensaios realizados pelos fabricantes de acordo com os certificados de análises. 

 

Testes Detecta Quant. 

Não informado Não informado 10 

Isolamento  Efeito citopático 

2  Vírus Neutralização  Anticorpo 

Inmunofluorescência Anticorpo 

Isolamento Efeito citopático 1 

Isolamento Efeito citopático 

3 
Inmunofluorescência Anticorpo 

 Isolamento com ELISA Ag 

e RT-nPCR 

Efeito citopático com confirmação pela detecção 

de Anticorpo por ELISA Ag e material genético 3 

 Vírus Neutralização  Anticorpo 

ELISA Ag e confirmação por 

RTnPCR 
Anticorpo e material genético 

2 
Vírus Neutralização  Anticorpo 

RT-nPCR Material genético 

ELISA Ag  Anticorpo 
8 

 Vírus Neutralização  Anticorpo 

Vírus Neutralização  Anticorpo 6 

Total 35 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Ensaios realizados pelos fabricantes de acordo com os certificados de análises 
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4.3 EXTRAÇÃO DE RNA 

 

A extração do RNA viral das amostras foi realizada pelo método de Tri-reagent
®
 (Sigma 

- Aldrich, EUA), conforme instruções do fabricante. Como controle interno da extração, foi 

adicionado em cada amostra, 0,8μL (8000 cópias) de um RNA exógeno Xeno
TM  

(Life 

Technologies™, EUA). Como controle negativo, 375μL de água livre de nucleases passou 

pelo processo de extração da mesma forma. Para cada 375μL de amostra a ser processada, foi 

adicionado 1mL de Tri-reagent
®
. Após homogeneização e incubação por 5 minutos à 

temperatura ambiente, 200μL de clorofórmio foi adicionado. As amostras foram agitadas 

vigorosamente, incubadas por 10 minutos à temperatura ambiente e centrifugadas a 12.000g 

durante 15 minutos à 4ºC. Após a centrifugação, a fase aquosa superior foi transferida para 

um novo tubo e o RNA foi precipitado com 500μL de álcool isopropílico, homogeneizado e 

incubado por 10 minutos  à temperatura ambiente. Uma nova centrifugação a 12.000g durante 

10 minutos a 4ºC foi realizada e o sobrenadante descartado. O precipitado foi lavado com 

1mL de etanol 75%, homogeneizado e centrifugado a 7.500g por 5 minutos à 4ºC, e o 

sobrenadante novamente descartado. Os tubos foram invertidos em papel absorvente por 

alguns minutos para a secagem completa do etanol, posteriormente o precipitado foi 

ressuspenso em 50μL de água livre de nucleases e incubados por 10 minutos à 55˚C em bloco 

térmico.   

O RNA total extraído foi quantificado no espectrofotômetro Nano Drop ND-2000c 

(Thermo Scientific™, EUA) a 260ŋm e a relação 260/280nm foi usada para avaliação da 

pureza do RNA. Após isto, o ácido nucléico foi armazenado à -70ºC, até a sua utilização. 

 

4.4 ENSAIO DE TRANSCRIÇÃO REVERSA SEGUIDA DA REAÇÃO EM 

CADEIA PELA POLIMERASE EM TEMPO REAL (RT-qPCR) COM O KIT 

VETMAX GOLD BVDV 

 

Para o ensaio de RT-PCR em tempo real foi utilizado o kit comercial VetMaxGold 

BVDV Detection Kit da Applied Biosystems
™

 sendo um ensaio onestep e multiplex, o qual 

detecta através da tecnologia TaqMan a presença do RNA do BVDV e um controle interno 

Xeno
™ 

RNA Control.  O ensaio é um Real Time RT-PCR qualitativo capaz de detecta a 

presença do alvo estudado.  O kit é composto de Primer Probe Mix composto por primers e 

sondas capazes de detectar  BVDV-1, BVDV-2 e BVDV-3 sem diferenciá-los. Suas 

sequências não foram informadas, no entanto, sabe-se que o kit detecta a região 5'UTR do 
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genoma viral e foi otimizado para reação multiplex RT-PCR para a amplificação de ambos os 

alvos. O Reporter da sonda do BVDV é marcado com corante FAM
™

, o Xeno é marcado com 

Corante Cal Fluor
®

 Orange 560 e o Quencher de ambos marcados por BHQ-1.  A cada placa 

analisada foram adicionados os seguintes controles: de extração, NTC, dois controles 

positivos, um do kit com 10
4
 de cópias de RNA/µL (para ambos Xeno

™
 RNA e BVDV

™
 

RNA) e, adicionalmente ao recomendado pelo fabricante, a amostra referência de BVDV-1 

NADL como controle positivo  e um soro equino como controle negativo. 

Todas as reações foram feitas em duplicata seguindo-se  as instruções do fabricante, e 

para cada ensaio uma nova extração foi realizada. O volume total de cada reação foi de 25 µL, 

onde 17 µL do master mix do kit continham 12,5 µL de 2xRT-PCR Buffer, 1µL de 25 x 

BVDV Primer Probe Mix, 1 µL de  25x RT-PCR Enzyme Mix e 2,5 µL de nuclease free 

water. O master mix foi distribuído em placa óptica  MicroAmp
®
(Applied Biosystems

™
, 

EUA) de 96 poços com volume de 0,2 mL em cada um, e adicionado aos respectivos poços,  

8µL do RNA das amostras, 8 µL de nuclease free water no poço do NTC e 8 µL do controle 

positivo, preparado com 6,0 µL de nucleic acid dilution solution, 1 µL de Xeno
™

 RNA 

Control e 1 µL de 25x BVDV Control RNA. A placa então foi  vedada com  Adesivo Óptico 

MicroAmp
®
 (Applied Biosystems

™
, EUA) centrifugada, e então inserida no Termociclador de 

PCR em tempo real para a leitura óptica do sistema de detecção e mensuração fluorométrica.  

A reação foi realizada em um  termociclador 7500 Real Time PCR System da Applied 

Biosystems
™

 e as condições da reação foram as seguintes: 10 minutos a 45°C para a 

realização da transcrição reversa, seguido de 10 minutos a 95°C para inativação da 

transcriptase reversa e iniciação da desnaturação, e 40 ciclos de amplificação e extensão (15 

segundos a 95°C, 45 segundos a 60°C). O valor do ponto de corte, denominado “threshold 

cycle” (Ct), utilizado foi o estabelecido automaticamente pelo software SDS v.2.3 do 

equipamento. Interpretou-se as curvas de amplificação e o baseline destas foi ajustado 

manualmente caso houvesse  necessidade. 

Os controles preconizados pelo kit serviram como parâmetro para atestar a validade das 

reações. De acordo com as especificações do fabricante, a corrida era considerada válida 

quando o controle positivo BVDV amplificasse no CT menor que 30 e o Xeno
™

 menor que 

32; não houvesse amplificação do NTC e o controle de extração  tivesse amplificado apenas o 

Xeno
™

 entre o CT 31 a 38.  

Para avaliar a presença do RNA do BVDV nas amostras, a amplificação do Xeno
™ 

RNA deveria ocorrer no CT menor que 40, sendo considerada "positiva" quando a 

amplificação do RNA do BVDV ocorria no CT menor que 38. Quando não ocorria 
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amplificação do RNA do BVDV, a amostra era considerada "negativa". Em caso de falha de 

algum destes controles, a reação era considerada inválida, sendo então repetida e, quando 

necessário uma nova extração era realizada 

 

4.5 VERIFICAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO DA TRANSCRIÇÃO 

REVERSA SEGUIDA DA REAÇÃO EM CADEIA PELA POLIMERASE EM 

TEMPO REAL (RT-qPCR) 

 

Para verificar o Limite de Detecção da RT-q PCR foram feitas 10 diluições seriadas na 

base 10 do RNA extraído da amostra referência de BVDV-1 NADL, com título de 2,75 

TCID50/100µL (50% Tissue Culture Infective Dose) fornecido pela Escola de Veterinária da 

UFMG. As diluições foram preparadas em água livre de nucleases e submetidas em duplicatas 

ao ensaio de RT-qPCR, utilizando o Kit VetMaxGold BVDV Detection Kit, conforme 

orientação do fabricante. 

 

4.6 ELISA DE CAPTURA DE ANTÍGENO COM O KIT IDEXX BVDV 

AG/SERUM PLUS 

 

Para o ensaio de ELISA de captura de antígeno foi utilizado o Kit IDEXX BVDV 

Ag/Serum Plus(Idexx Laboratories™, EUA) que é um ensaio imunoenzimático em 

microplacas desenvolvido para detecção de antígeno de BVDV com anticorpos monoclonais 

específicos para BVDV (E
rns

). O BVDV presente na amostra é capturado pelo anticorpo 

monoclonal de detecção e este, então, é adsorvido à microplaca. Uma reação com anticorpo 

específico conjugado à enzima e a oferta de seu substrato permite a coloração da reação 

positiva. Na ausência do BVDV na amostra, esta reação não ocorre e não há coloração.  

Todas as reações foram feitas em duplicata, embora o fabricante considere suficiente 

que na rotina do laboratório de análises clínicas o ensaio em unicata seja suficiente para o 

diagnóstico. A recomendação de duplicatas aplica-se somente para os controles positivo e 

negativo fornecidos no kit, Inicialmente foram distribuídos 50 µL do anticorpo de detecção a 

todos os poços da placa (Nunc Max shorp, EUA). Em seguida adicionados nos poços 

correspondentes 50µL do controle negativo em duplicata e 50 µL do controle positivo em 

duplicata. Então foram adicionados 50µL das amostras nos respectivos poços. Além dos 

controles do kit, foram utilizados a amostra referência de BVDV-1 NADL e o soro de cavalo 

como controles positivo e negativo, respectivamente. A placa foi selada, homogeneizada 
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levemente e incubada por cerca de 18h em câmara úmida a 4-10
o
C. Após o período de 

incubação, realizou-se o processo de lavagem da placa, que consistiu em esvaziar todo o 

conteúdo dos poços e lavá-los com aproximadamente 300µL de solução de lavagem  por 5 

vezes. A cada lavagem foi removido o conteúdo líquido de todos os poços batendo 

firmemente a placa em papel absorvente. Em seguida adicionou-se 100 µL do anticorpo anti-

bovino conjugado à peroxidase para detecção dos anticorpos de captura ligados ao BVDV, e 

foi feita a incubação por 30 minutos em câmara úmida a temperatura ambiente. A placa foi 

novamente lavada conforme procedimento anterior, 100µL da solução de substrato TMB 

foram adicionados e a placa foi incubada mais 10 minutos,  em local escuro. Quando a enzima 

está presente o substrato é convertido em um produto que reage com ação do cromógeno o 

que gera uma coloração azul. Após o período de incubação, adicionou-se 100µL da solução 

de interrupção, o que gerou uma coloração amarelada. A absorbância foi medida a 450 nm no 

espectrofotômetro Tecan Infinite 200PRO micro plate reader (Tecan, Suiça).  

Seguindo as instruções do fabricante do kit IDEXX, a placa de reação foi considerada 

válida se a média da absorbância a 450 nm do controle negativo do kit fosse menor ou igual a 

0,250 e a diferença entre as médias do controle positivo e negativo menor ou igual a 0,150. A 

presença ou ausência do antígenos contra BVDV em cada amostra testada foi determinada 

pelo cálculo do valor  absorbância a 450 nm corrigido, que é o valor da absorbância da 

amostra subtraído da média do controle negativo. Assim, são consideradas positivas as 

amostras com absorbância corrigida maior que 0,300 e negativas as menores ou iguais a 

0,300. 

 

4.7 VERIFICAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO DO ENSAIO DE ELISA DE 

CAPTURA 

 

Para verificar o Limite de Detecção (LD) do ensaio de ELISA de captura de antígeno o 

ensaio foi realizado com diluições seriadas em base dois iniciando em 1:50 do sobrenadante 

puro do vírus em cultura. O sobrenadante utilizado continha a amostra referência de BVDV-1 

NADL cultivado em células MDBK, com título 2,75 TCID50/100µL. 
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4.8 ENSAIOS DE RT-PCR E ISOLAMENTO VIRAL REALIZADOS POR 

LABORATÓRIOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA DETECÇÃO DO 

CONTAMINANTE BVDV 

 

Com o intuito de comparar os resultados obtidos neste estudo com o resultado de outros 

laboratórios, duas instituições de pesquisa de renome que prestam serviços em diagnóstico de 

BVD (Diarréia Viral Bovina) em animais foram selecionadas para analisar algumas das 

amostras avaliadas neste estudo. Alguns soros bovinos e um soro de equino foram avaliados 

por RT-PCR e isolamento viral (considerado padrão ouro para este tipo de diagnóstico). Um 

mesmo conjunto de amostras foi codificado e enviado aos dois laboratórios, totalizando 19, 

sendo 18 de SFB e 1 soro de equino. Seguem os detalhes fornecidos pelos laboratórios a 

respeito das técnicas empregadas (tabela 4): 

 

Tabela 4 – Descrição da metodologia utilizada pelos prestadores de serviço na detecção do diagnóstico de 

BVDV  

 

Local do ensaio RT-PCR Isolamento Viral 

Laboratório A 

 

 

 Reação endpoint com visualização em gel 

de agarose 

 Método in house 

 Dirigido para BVDV-1 e BVDV-2 

 Das 6 amostras positivas, 4 foram retestadas 

em um outro laboratório de rotina para 

confirmação dos resultados e 2 foram 

sequenciados para confirmação da 

amplificação do BVDV. Os resultados foram 

confirmados. 

 Cultivo em monocamada de células 

MDBK com 10 passagens cegas. 

 Marcação com anticorpos 

fluorescentes feita a cada passagem 

cega. 

 Específica para o BVDV-1 e BVDV-

2 

Laboratório B 

 

 Reação endpoint com visualização em gel 

de agarose. 

 Método in house. 

 Dirigido para BVDV-1 e BVDV-2 

 O primeiro resultado de RT-PCR foram 

apresentados em fevereiro/ 2015 usando o 

primeiro passo da reação de PCR com os 

primers Fwext CATGCCCATAGTAGGAC, 

 Cultivo em monocamada de células 

MDBK com 3 passagens cegas. 

 Reação de RT-PCR é realizada ao 

final das 3 passagens cegas. 

 Específica para o BVDV-1 e BVDV-

2 



40 

 

Rvext CCATGTGCCATGTACAG conforme 

Ridpath, & Bolin, 1998[AVFF1] )[AVFF2]  

·                    O segundo resultado de RT-PCR 

foram apresentados em maio/2015 usando o 

Semi-nested RT-PCR (iniciadores  Fwext 

CATGCCCATAGTAGGAC, Rvext 

CCATGTGCCATGTACAG e Rvint 

RCACCCTWWCAGGCTGT sendo a 1a 

reação realizada com FWext + RVext e a 2a 

reação com FWext + RVint) 

conforme  Ridpath, & Bolin, 1998.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14da17d18501d07d__msocom_1
https://mail.google.com/mail/u/0/#14da17d18501d07d__msocom_2
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5. RESULTADOS 

 

5.1 VERIFICAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO DA TRANSCRIÇÃO 

REVERSA SEGUIDA DA REAÇÃO EM CADEIA PELA POLIMERASE EM 

TEMPO REAL (RT-QPCR) 

 

O resultado das análises para verificação do Limite de Detecção da RT-qPCR do kit 

comercial VetMaxGold BVDV Detection Kit (Applied Biosystems™, EUA) foi realizado com 

diluições, na base 10, do RNA extraído da amostra de referência do BVDV-1 NADL, com 

título de 2,75 TCID50/100μL obtido na Escola de Veterinária (EV) da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). Nesta verificação o ensaio de RT-qPCR foi capaz de detectar 

amostras positivas até a diluição 10
-7 

(o que implica 0,00003 TCID50 por reação) em três 

ensaios realizados em dias diferentes, com amostras em duplicata (Tabela 5). (Figura 1 e 2) 

 

Tabela 5 – Verificação do Limite de Detecção do ensaio de RT-qPCR (kit VetMax Gold, Applied Biosystems, 

EUA). O ensaio foi feito utilizando-se diluições do RNA extraído do sobrenadante da cultura da amostra 

referência NADL do BVDV-1. 

 

Diluições TCID50/rxn PFU/rxn Média  Cт SS  CCVV  Resultado 

10
-3

 0,3 0,2 21,95 0,16 0,73 + 

10
-4

 0,03 0,02 25,05 0,24 0,96 + 

10
-5

 0,003 0,002 28,7 0,21 0,73 + 

10
-6

 0,0003 0,0002 32,11 0,32 0,98 + 

10
-7

 0,00003 0,00002 35,25 0,03 0,08 + 

10
-8

 0,000003 0,000002 0 0 0 - 

10
-9

 0,0000003 0,0000002 0 0 0 - 

10
-10

 0,00000003 0,00000002 0 0 0 - 

- 1 TCID50 equivalem a 0,7 PFU 

- SS::  desvio padrão 

-CV: Coeficiente de variação 

- Os resultados marcados com “ + “ são amostras positivas, com “ – “ amostras negativas. 
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Figura 1 – Amplificação das diluições seriadas na base 10 até 10
-7

 do RNA da amostra referência NADL 

doBVDV-1, com título de 2,75TCID50/100µL.  Resultado da placa 1, conforme apresentado na Tabela 5. 

 

 
 

Figura 2 – Curva padrão das diluições seriadas do RNA da amostra de referência NADL do BVDV-1, com 

título de 2,75TCID50/100µL.  Slope: -3,37  Y- Inter: 35,355  R2: 0,998 Eff%:98,028.  

 

 

 

5.2 ANÁLISE DE SFB COMERCIAL PELA TÉCNICA DE TRANSCRIÇÃO 

REVERSA SEGUIDA DA REAÇÃO EM CADEIA PELA POLIMERASE EM 

TEMPO REAL (RT-QPCR) 

 

Para cada amostra foram realizados dois ensaios de RT-qPCR com o kit VetMAx Gold 

BVDV Detection Kit da Applied Biosystems em dias diferentes, que cumpriram os requisitos 

quanto a sua validade conforme orientação do fabricante. O ensaio verificou que, dos 35 lotes 

de SFB, 34 (97,1%) foram considerados positivos, sendo um resultado negativo (2,9%).  

10
-3

 

10
-4

 

10
-5

 

10
-6

 

10
-7

 

10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7
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Tabela 6 – Resultado dos 35 lotes de SFB avaliados pelo ensaio de RT-qPCR com o kit VetMAx Gold BVDV 

Detection Kit da Applied Biosystems 

 

Resultado Quant. (%) Interpretação 

Positivo 34 97,1 
-Sinal  do Xeno™ RNA em CT menor  38 

-Sinal do RNA BVDV em CT menor que 38. 

Negativo 1 2,9 
-Sinal  do Xeno™ RNA em CT menor  38 

 -Sem sinal do RNA BVDV em CT menor que 38. 

Total 35 100,0  

 

Tabela 7 – Resultado do ensaio de RT-qPCR com o kit VetMAx Gold BVDV Detection Kit da Applied 

Biosystems 

 

 Amostra Origem Média CT S C.v Result. 

SFB 1 BRASIL 27,79 0,07 0,27 + 

SFB 2 BRASIL 23,8 0,06 0,24 + 

SFB 3 BRASIL 29,48 0,16 0,53 + 

SFB 4 NOVA ZELANDIA 26,62 0,24 0,87 + 

SFB 5 BRASIL 0 0,00 0,00 - 

SFB 6 NOVA ZELANDIA 26,61 0,05 0,18 + 

SFB 7 NOVA ZELANDIA 25,14 0,21 0,79 + 

SFB 8 BRASIL 26,29 0,12 0,51 + 

SFB 9 BRASIL 25,87 0,02 0,08 + 

SFB 10 BRASIL 30,84 0,22 0,68 + 

SFB 11 BRASIL 24,2 0,10 0,34 + 

SFB 12 BRASIL 27,48 0,05 0,18 + 

SFB 13 BRASIL 28,25 0,03 0,11 + 

SFB 14 BRASIL 28,61 0,40 1,37 + 

SFB 15 BRASIL 31,65 0,38 1,19 + 

SFB 16 BRASIL 29,1 0,32 1,09 + 

SFB 17 BRASIL 27,81 0,05 0,19 + 

SFB 18 Não informado 23,83 0,01 0,03 + 

SFB 19 EUA 24,6 0,02 0,07 + 

SFB 20 BRASIL 29,43 0,02 0,06 + 

SFB 21 BRASIL 28,43 0,08 0,24 + 

SFB 22 BRASIL 24,49 0,01 0,03 + 

SFB 23 BRASIL 30,79 0,11 0,34 + 

SFB 24 BRASIL 23,9 0,02 0,06 + 

SFB 25 BRASIL 26,76 0,07 0,26 + 

SFB 26 BRASIL 28,76 0,05 0,17 + 

SFB 27 BRASIL 27,83 0,02 0,06 + 
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SFB 28 BRASIL 29,9 0,03 0,09 + 

SFB 29 BRASIL 32,33 0,09 0,31 + 

SFB 30 BRASIL 26,86 0,07 0,22 + 

SFB 31 BRASIL 30,87 0,22 0,75 + 

SFB 32 BRASIL 34,29 0,07 0,25 + 

SFB 33 BRASIL 31,26 0,06 0,18 + 

SFB 34 EUA 24,75 0,02 0,07 + 

SFB 35 BRASIL 27,64 0,05 0,18 + 

-   SS::  desvio padrão 

-CV: Coeficiente de variação 

- Os resultados marcados com “ + “ são amostras positivas, com “ – “ amostras negativas. 

 
 

5.3 VERIFICAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO DO ENSAIO DE ELISA DE 

CAPTURA  

 

A verificação do Limite de Detecção do ensaio de ELISA de Captura do kit comercial 

kit IDEXX BVDV Ag/Serum Plus da IDEXX Laboratories™ foi realizada com o sobrenadante 

puro e com diluição seriada em base 2 (iniciando em 1:50) da cultura da amostra referência 

NADL do BVDV-1, com titulo de 2,75 TCID50/100μL.  O ensaio foi capaz de detectar 

amostras positivas até a primeira diluição 1:50 (correspondendo a 5,62 TCID50 na reação). 

Como mostram a tabela 8.  

 

Tabela 8 – Verificação do Limite de Detecção do ensaio de Elisa captura (kit IDEXX BVDV Ag/Serum Plus, 

Idexx, EUA). O ensaio foi feito utilizando-se o sobrenadante de cultura da amostra de referência NADL do 

BVDV-1 (puro ou diluições). 

 

Diluições TCID50/reação PFU/reação Média 

D.O 

S CV Result. 

 Puro 281 197 3,695 0,040 1,080 + 

 1/50 5,62 3,94 0,306 0,051 16,640 + 

 1/100 2,81 1,97 0,125 0,007 5,660 - 

 1/200 1,41 0,99 0,060 0,001 2,360 - 

1/400 0,7 0,49 0,029 0,000 0,000 - 

1/800 0,35 0,25 0,012 0,011 94,280 - 

 1/1600 0,17 0,12 0,004 0,004 101,020 - 

 1/3200 0,08 0,06 0,009 0,005 58,230 - 

-   SS::  desvio padrão 

-CV: Coeficiente de variação 

- Os resultados marcados com “ + “ são amostras positivas, com “ – “ amostras negativas. 

1 TCID50 equivalem a 0,7 PFU-  
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5.4 ANÁLISE DE SFB COMERCIAL PELA TÉCNICA DE ELISA DE CAPTURA 

 

Foi realizado o ensaio de ELISA de Captura com Kit IDEXX BVDV Ag/Serum Plus 

(Idexx Laboratories™,EUA). As amostras foram feitas em duplicata para pesquisa do 

antígeno do contaminante BVDV, e a placa cumpriu os requisitos quanto a sua validade 

conforme orientação do fabricante. 

Das 35 amostras de SFB analisadas, 8,57%  (3/35)  demonstraram a presença do 

antígeno BVDV e em 91,43% (32/35) não houve sua detecção. A leitura da absorbância foi 

feita em espectrofotômetro a 450nm, A presença ou ausência do antígenos anti BVDV na 

amostra foi determinada conforme  cálculo do valor  absorbância corrigido. 

 

Tabela 9 – Resultados dos 35 lotes de SFB avaliados pelo ensaio de Elisa captura (kit Idexx BVDV Ag/Serum 

Plus, Idexx, EUA.  

 

Resultado Quant. (%) Interpretação 

Positivo 3 8,57 D.O > 0,300 

Negativo 32 91,43 D.O ≤ 0,300 

Total 35 100  

 

Tabela 10 – Resultado do ensaio de ELISA captura (kit Idexx BVDV Ag/serum Plus, Idexx, EUA. 

 

Amostra País de origem D.O Resultado 

SFB 1 BRASIL 0,014 - 

SFB 2 BRASIL 0,039 - 

SFB 3 BRASIL 0,008 - 

SFB 4 NOVA ZELANDIA 0,002 - 

SFB 5 BRASIL 0,015 - 

SFB 6 NOVA ZELANDIA 0,002 - 

SFB 7 NOVA ZELANDIA 0 - 

SFB 8 BRASIL 0,024 - 

SFB 9 BRASIL 0,025 - 

SFB 10 BRASIL 0,045 - 

SFB 11 BRASIL 0,131 - 

SFB 12 BRASIL 0,008 - 

SFB 13 BRASIL 0,007 - 

SFB 14 BRASIL 0,012 - 

SFB 15 BRASIL 0,012 - 

SFB 16 BRASIL 0,037 - 
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SFB 17 BRASIL 0,035 - 

SFB 18 Não informado 0,494 + 

SFB 19 EUA 0,547 + 

SFB 20 BRASIL 0,099 - 

SFB 21 BRASIL 0,007 - 

SFB 22 BRASIL 0,044 - 

SFB 23 BRASIL 0,009 - 

SFB 24 BRASIL 0,087 - 

SFB 25 BRASIL 0,007 - 

SFB 26 BRASIL 0,052 - 

SFB 27 BRASIL 0,017 - 

SFB 28 BRASIL 0,059 - 

SFB 29 BRASIL 0,065 - 

SFB 30 BRASIL 0,008 - 

SFB 31 BRASIL 0,019 - 

SFB 32 BRASIL 0,009 - 

SFB 33 BRASIL 0,03 - 

SFB 34 EUA 0,991 + 

SFB 35 BRASIL 0,024 - 

 

5.5 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RT-PCR E ISOLAMENTO VIRAL 

REALIZADOS POR LABORATÓRIOS PRESTADORES DE SERVIÇO  

 

Foram submetidas a análise 18 das 35 amostras de SFB deste estudo, escolhidas 

aleatoriamente dentre aquelas em que havia volume suficiente para envio e 1 soro equino, 

para análise em laboratórios  prestadores de serviço na detecção do  BVDV pelas técnicas de 

isolamento viral e RT-PCR endpoint. Segundo dados informados pelo  Laboratório A, no  

isolamento viral apenas uma amostra foi positiva e pela técnica de RT-PCR, 6 amostras foram 

positivas. Como este ensaio não faz parte da rotina habitual do laboratório, por iniciativa do 

próprio, 2 das amostras tiveram os amplicons sequenciados, confirmando ser BVDV, e 4 das 

amostras foram enviadas a um laboratório de rotina para realização de ensaio de RT-PCR e o 

resultado foi confirmado. Já  no Laboratório B um primeiro ensaio de RT-PCR feito 

diretamente do soro fetal bovino, em nenhuma das amostras foi detectada a presença do 

BVDV. Com este resultado, segundo o fluxo de trabalho por eles estabelecido, o isolamento 

viral não seria feito, porém para este estudo foi realizado. Por iniciativa própria, um segundo 

ensaio (semi-nested RT-PCR) foi realizado, em que 17 das 19 amostras foram consideradas 

positivas (Figura 3), inclusive o controle negativo (soro de equino). Diante da positividade do 
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controle negativo, tal ensaio foi considerado inválido por nosso grupo de trabalho. Já o 

resultado do isolamento viral foi inconclusivo pois apesar de terem algumas amostras 

positivas, o  controle negativo quando submetido a análise de RT-PCR ao final das 3 

passagens cegas, apresentou a amplificação de uma banda compatível com BVDV (Tabela 

11). 

 
 

Figura 3 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos amplificados na semi-nested PCR das 18 amostras 

de SFB e um soro de equino. 

 

Tabela 11 – Resultado dos ensaios de isolamento viral, RT-PCR e semi-nested PCR  pelos Laboratórios "A" e 

"B" 

 

Amostras Origem 

Laboratório A Laboratório B 

Isolamento RT-PCR Isolamento RT- PCR 
semi-nested 

PCR * 

SFB 16 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 17 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 19 EUA - - Inconclusivo - + 

SFB 20 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 21 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 22 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 23 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 24 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 25 Brasil - + Inconclusivo - + 

SFB 26 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 27 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 28 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 29 Brasil - + Inconclusivo - + 

SFB 30 Brasil - + Inconclusivo - + 

SFB 31 Brasil - + Inconclusivo - - 

SFB 32 Brasil - - Inconclusivo - + 

SFB 33 Brasil - + Inconclusivo - + 
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SFB 34 EUA + + Inconclusivo - - 

SC NI - - Inconclusivo - + 

*Resultado considerado invalido por nosso grupo de trabalho, pois o controle negativo foi positivo. 

 

5.6 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE RT-QPCR E ELISA CAPTURA 

REALIZADOS NO LABIO E OS DE RT-PCR E ISOLAMENTO VIRAL 

REALIZADOS EM LABORATÓRIOS PRESTADORES DE SERVIÇO  

 

Ao submeter 18 amostras deste estudo e um soro de cavalo para análise em dois 

diferentes laboratórios pela técnica de isolamento viral, considerada como padrão outro e pela 

técnica de RT-PCR, pode-se verificar a grande divergência entre os resultados e a detecção do 

genoma viral no soro de cavalo pelo laboratório "B". Conforme tabela 12. 

 

Tabela 12 – Comparação de resultados válidos deste estudo com os Laboratórios "A".  

 

Amostras Origem LABIO Laboratório A 

RT-qPCR ELISAAg Isolamento RT-PCR 

SFB 16 Brasil + - - - 

SFB 17 Brasil + - - - 

SFB 19 EUA + + - - 

SFB 20 Brasil + - - - 

SFB 21 Brasil + - - - 

SFB 22 Brasil + - - - 

SFB 23 Brasil + - - - 

SFB 24 Brasil + - - - 

SFB 25 Brasil + - - + 

SFB 26 Brasil + - - - 

SFB 27 Brasil + - - - 

SFB 28 Brasil + - - - 

SFB 29 Brasil + - - + 

SFB 30 Brasil + - - + 

SFB 31 Brasil + - - + 

SFB 32 Brasil + - - - 

SFB 33 Brasil + - - + 

SFB 34 EUA + + + + 

SC  - - - - 
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5.7 RESULTADOS DAS NITS: EXTRAÇÃO DE RNA POR  TRI REAGENTE 

(SIGMA-ALDRICH, EUA), RT-QPCR PELO KIT VET MAX GOLD (LIFE 

TECHNOLOGIES, EUA), ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PELO KIT IDEXX 

BVDV AG/SERUM PLUS (IDEXX LABORATORIES™) 

 

 As Normas técnicas internas (NITs) de Extração de RNA por  Tri Reagente (Sigma-

Aldrich, EUA), de RT-qPCR pelo kit Vet Max Gold (Life Technologies, EUA), de Ensaio 

Imunoenzimático pelo kit IDEXX BVDV Ag/Serum Plus (IDEXX LABORATORIES™) 

estão em anexo. 
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6. DISCUSSÃO  

 

6.1 RESULTADOS DAS TÉCNICAS DE RT-qPCR E ELISA-Ag 

 

No presente estudo, das 35 amostras de SFB comercial utilizadas em cultivo celular, 

71,42 % (25/35) informavam os testes realizados para detecção do BVDV, sendo o conjunto 

das técnicas de VN e ELISA-Ag mais utilizados. Quando somente uma técnica de análise foi 

realizada, a mais usada foi a VN.  

Neste trabalho, ao submeter as amostras à análises pelas técnicas de RT-qPCR e 

ELISA-Ag, foi observado que pelo ensaio de RT-qPCR, 34 (97,1%) amostras foram positivas, 

enquanto pelo ELISA-Ag, apenas 3 (8,57%) amostras apresentaram positividade.  

Os resultados de RT-qPCR corroboram os encontrados por Liu et al. (2008), que 

encontrou  quatro dos cincos soros comerciais positivos para a presença do vírus. Xia et al. 

(2011) também utilizaram a RT-qPCR e inclusive primers e sondas para a região 5'UTR do 

genoma viral, mesma utilizada neste estudo, na análise de 33 SFB de 11 países. Os autores 

também relataram uma alta frequência (100%) de lotes contaminados. Ao realizarem o 

sequenciamento das amostras, puderam observar uma alta prevalência do BVDV-1 em todos 

os países e BVDV 2 nos países do continente americano. Também foi relatada a presença de 

pestivírus atípico em lotes de diferentes origens, confirmando a hipótese da disseminação 

deste novo pestivirus, detectado pela primeira vez na Europa em SFB importados do Brasil 

(BAUERMANN, 2013). 

Em nosso estudo, das três amostras positivas pelo teste de ELISA-Ag, duas são de 

origem norte americana e uma desconhecida. Em nenhuma das amostras o certificado de 

análise citou o ELISA-Ag como teste para detecção do vírus. Foram realizados VN, 

isolamento e IF. Cabe ressaltar que estudos já apontam que dependendo das cepas utilizadas 

no teste de VN, a especificidade do ensaio pode ser alterada, o que alerta para a necessidade 

de padronização da técnica para uso em SFB de diferentes origens (FLORES, 2007).  

As divergências dos resultados entre as duas técnicas podem ter ocorrido por uma série 

de razões. Cada teste tem como alvo um determinado componente do vírus. Enquanto o 

ensaio de  RT-qPCR utilizado teve como alvo o RNA viral, o kit de ELISA-Ag detectou a 

proteína estrutural (E
rns

) do BVDV. O conjunto de primers e sondas utilizado no ensaio de 

RT-qPCR possui a capacidade de detectar, além dos genótipos BVDV-1 e 2, o novo genótipo 

BVDV-3. Em relação ao ELISA, não há informação referente à capacidade de detecção deste 
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novo pestivírus que, segundo Liu et al. (2008), é bastante difundido no rebanho brasileiro. 

Isso pode explicar a baixa frequência de positivos no ELISA-Ag quando comparado ao RT-

qPCR. Outro fator limitante do ELISA de captura de antígeno é que a maioria dos kits 

disponibilizados são destinados ao rastreamento de animais PI, podendo falhar no caso de 

infecções agudas (SALIKI E & DUBIOVI, 2004), visto que o SFB comercial é um pool de 

muitos animais que podem ser PI ou animais com infecção aguda.  

Digno de nota é a capacidade de detecção pelo RT-qPCR de amostras com baixíssimos 

níveis de contaminação e sua capacidade de detectar vírus infeccioso ou não-infeccioso e 

partes do vírus (PILZ et al., 2005). Em contrapartida, o ELISA-Ag  depende  da ligação do 

antígeno presente na amostra com o anticorpo monoclonal específico. Sua sensibilidade pode 

ser diminuída se no soro estiverem presentes anticorpos policlonais, que podem bloquear a 

detecção do antígeno e, consequentemente, pouca quantidade de antígeno será capturada 

(DUBOVI, 2013). (GROOMS, 2006; MOENNIG & LIESS, 1995). Dessa maneira, podem ter 

ocorrido resultados falsos negativos devido à competição com anticorpos presentes nos SFB. 

Outra hipótese para a divergência de resultados entre ELISA-Ag e RT-qPCR é a de que os 

reagentes utilizados no kit de ELISA-Ag são produzidos fora do país e a região alvo pode não 

representar as cepas de BVDV circulantes no Brasil, considerando que a maioria das amostras 

são de origem brasileira. 

Kozasa et al (2011) obtiveram um resultado diferente, com maior detecção do vírus  

pela técnica sorológica de VN (48/49), quando comparada à RT-PCR (28/49). Na VN foram 

usadas dois tipos de cepas e dois tipos de procedimentos, diluição dos soros e diluição dos 

vírus, havendo aumento da sensibilidade do teste. O mesmo autor indica que o procedimento 

de diluição viral é mais eficaz na detecção de anticorpos em SFB. Outro fato a ser 

considerado é a região alvo na RT-PCR, que pode influenciar diretamente na reação, assim 

como os reagentes utilizados. 

A presença do genoma viral, anticorpo e antígeno nos SFB é altamente prevalente, pois 

segundo EMA (2013) o BVDV é uma patógeno bastante difundido em gado bovino, sendo 

difícil a obtenção de SFB completamente livre deste patógenos, exceto no soro de rebanhos 

controlados ou de áreas livres de BVDV. Ensaios capazes de detectar a partícula infecciosa de 

isolados CP e NCP são priorizados para selecionar os soros que podem ser utilizados na 

produção de produtos biológicos. Os ensaios moleculares possuem um valor limitado na 

detecção de vírus infecciosos, sendo melhor empregados na quantificação das partículas virais 

após o processo de inativação e na caracterização dos genótipos encontrados. Quando o 

BVDV é detectado, o soro deve ser re-testado para o vírus infeccioso após qualquer etapa de 
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inativação ou remoção, e utilizado apenas se não for detectado nenhum vírus infeccioso 

(BOLIN & RIDPATH, 1998; KOZASA et al., 2011; MAKOSCHEY et al., 2003). 

Estudos de Makoschey, et al. (2003) e Kozasa et al. (2011) apontam que a detecção do 

vírus pela técnica de RT-qPCR não significa que o BVDV esteja infeccioso e que possa 

causar algum tipo de problema nas células, apenas indica que parte do genoma viral foi 

detectado. Para Saliki e Dubovi (2004), a presença de anticorpos contra o BVDV nos SFB 

pode não ser indicativo de contaminação para a maioria das finalidades em cultura de células , 

apesar da possibilidade de interferir nos resultados de técnicas como isolamento e VN. Estas 

considerações são importantes ao considerar que durante a produção dos lotes ocorre um 

tratamento por radiação ultravioleta e uma filtragem dos soros, justamente para que possíveis 

partículas virais sejam inativadas ou eliminadas. A alta frequência de lotes positivos pela 

técnica de RT-PCR pode ser devida à sua capacidade de detectar partes do vírus, mesmo não 

infeccioso (TAKIUCHI et al., 2005). 

A soma desses fatos levantam a necessidade de uma associação de técnicas que gerem 

resultados mais completos e confiáveis para a validação de SFB para uso em cultura de 

células. Dessa maneira, seria necessária a detecção da presença viral e da sua capacidade de 

replicação, tanto para cepas CP quanto NCP.  

 

6.2 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS ENTRE OS LABORATÓRIOS 

 

Quando algumas amostras deste estudo foram enviadas para laboratórios de diagnóstico 

do BVD percebemos divergências de início no fluxo de realização dos testes. Enquanto o 

Laboratório “A” realiza os testes de isolamento e RT-PCR, independente dos resultados, o 

Laboratório “B”, só realiza o teste de isolamento se houver positividade no teste de RT-PCR. 

Apenas, para o presente estudo a nosso pedido, o Laboratório “B” realizou os dois testes.  

Ao se correlacionar os resultados do LABIO com os Laboratórios “A” e “B”,  nota-se 

um contraste, principalmente entre os métodos moleculares. Essa situação pode ter ocorrido 

devido ao kit utilizado no presente estudo ser capaz de detectar os genótipos de BVDV 1, 2 e 

3, enquanto que os ensaios realizados pelos demais laboratórios, do tipo in house, serem 

específico para BVDV 1 e BVDV 2 apenas. Gagnieur et al (2014) alertam para necessidade 

de que métodos de diagnóstico também detectem as novas estirpe de BVDV-3, bastante 

difundido em soros SFB comerciais, pois desde 2004, quando houve o primeiro relato de 

soros brasileiros contaminados por esta estirpe, Xia et al. (2011) constatou a presença desse 

genótipo em SFB de diferentes países. Outra contribuição para esta discordância entre os 
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resultados de RT-PCR entre os laboratórios é o a nossa RT-qPCR, com sondas,  detectou um 

maior número de amostras positivas, tem relação com a maior sensibilidade e especificidade 

desta técnica (COBAIASHI, 2012; LIFE TECHNOLOGIES, 2012; OLIVEIRA, 2013). 

É possível verificar que todas as 6 amostras consideradas positivas por RT-PCR pelo 

Laboratório “A”, não apresentavam nos certificados de análises fornecidos pelos fabricantes o 

ensaio de RT-PCR, sendo relatados os ensaios de VN e IF. Em relação ao Laboratório “B”, 

primeiramente foi realizado um ensaio de RT-PCR, em que nenhuma amostra foi dada como 

positiva. Primeiramente pensamos que haveria diferença sobre a sensibilidade do teste 

empregado, mas alertados por nós da discrepância de resultados, fizeram a reanálise. Ao 

realizarem esse novo teste, desta vez um semi-nested RT-PCR, mais sensível, verificou-se que 

17 das 19 amostras apresentaram banda específica para o BVDV, resultado mais semelhante 

ao nosso  estudo. Contudo, o soro de cavalo enviado como controle negativo, foi dado como 

positivo, gerando dúvidas em nosso grupo quanto à identificação das amostras nesse 

Laboratório.  

Levando em consideração a reanálise, a positividade do controle negativo e os 

certificados de análise que relatam a técnica de RT-PCR associada ou não às técnicas de 

isolamento e/ou ELISA-Ag, reforça-se a idéia da necessidade de ensaios de proficiência ou 

interlaboratoriais, de maneira a  garantir resultados fidedignos e confiáveis.  

Em relação à técnica de isolamento viral realizada pelo laboratório “A”, uma única 

amostra foi positiva já nas primeiras passagens, sugerindo uma alta contaminação. As demais 

amostras, conforme procedimento do laboratório,foram consideradas negativas após 10 

passagens cegas e confirmadas por IF. Ao verificar o certificado de análise dos fabricantes, 

observou-se que testadas as técnicas de isolamento, VN e IF foram negativas para a presença 

do vírus. Apesar do uso da técnica de IF para a detecção de cepas ncp ter sido utilizada tanto 

pelo fabricante quanto pelo laboratório "A", os diferentes protocolos e anticorpos utilizados 

podem ter gerado as divergências de resultados. Outro fato a ser relacionado é o número de 

passagens  cegas realizadas, o que pode interferir na replicação viral e na capacidade de sua 

detecção pelos anticorpos IF. Estes detalhes não foram disponibilizados pelos fabricantes. 

A presença de partículas infecciosas neste estudo está de acordo com os resultados 

encontrados com Bolin & Ridpath (1998), Makoschey et al. (2003) e Kozasa et al. (2011) que 

também encontraram partículas infecciosas em alguns dos soros analisados. Tal fato é motivo 

preocupação, pois podem influenciar nos produtos e pesquisas que utilizam soro fetal como 

matéria-prima. Quanto ao resultado dos testes de isolamento feito pelo Laboratório “B”, o 
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teste foi considerado inconclusivo. Usando RT-PCR o controle negativo apresentou banda 

compatível com BVDV, o que invalidou o ensaio, segundo protocolo do laboratório. 

Ao correlacionar as técnicas moleculares com o isolamento viral, pode-se perceber que 

apesar de haver resultados positivos na RT-PCR nos Laboratórios e neste estudo, apenas uma 

amostra foi positiva pelo isolamento. O mesmo fato ocorreu em um estudo realizado por 

Audet et al. (2000), indicando que a alta prevalência do genoma viral nos SFBs não está 

necessariamente relacionada com a presença de partículas infecciosa. 

Em um estudo realizado por Stringfellow et al. (2005) também foram notadas algumas 

diferenças em comparação os resultados de diferentes laboratórios de diagnóstico. Os autores 

detectaram a presença do vírus por RT-PCR e isolamento em apenas 5 linhagens celulares das 

15 consideradas positivas por outros laboratórios. A hipótese dessa diferença baseia-se no 

procedimento de separação das células antes da realização dos ensaios e às sequências de 

primers utilizadas. Ainda foi alegado que as contaminações encontradas nos outros 

laboratórios podem ter sido atribuídas às contaminações dos meios de cultivo utilizados, e não 

das células. 

As divergências encontradas entre as análises realizadas neste estudo, nos Laboratórios 

“A” e “B”  e nos certificados de análise podem ter ocorrido devido ao uso de diferentes 

técnicas e procedimentos. Apesar da maioria dos fabricantes realizarem os ensaios baseados 

em normas internacionais e, as vezes, inclusive gold standards, como isolamento e vírus 

neutralização (BAXI et al. 2006; LANYON et al., 2014), há ainda muitos fatores limitantes. 

Dentre estes, vale ressaltar que, nas técnicas de isolamento não é possível detectar cepas ncp, 

sendo necessária a utilização de técnicas como IF para tal. Além do mais, nas técnicas de VN 

e ELISA, a variedade de cepas utilizadas nos ensaios interferem na especificidade do método. 

Adicionalmente, cada laboratório possui protocolos distintos. Por fim, a técnica de VN tem 

como rotina a utilização de apenas uma cepa, normalmente BVDV-1 NADL, o que limita a 

detecção de anticorpos gerados por cepas de campo. (FLORES et al., 2005).  
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7. CONCLUSÃO 

  
A técnica de RT-qPCR utilizada com o Kit VetMax Gold BVDVDetection Kit Applied 

Biosystems™,  que detecta os genótipos dos tipos 1, 2 e 3 para avaliação dos SFB obteve 

como resultado positivo, 97,1 %. A sensibilidade do teste teve a capacidade de detectar a cepa 

NADL com o título de 2,75TCID50/100µL diluída na base10
-7

 (0,000003 TCID50/reação). 

Apesar de ser muito utilizada por ser sensível, específica e rápida, a RT-qPCR usada de 

forma isolada não é própria como método para qualificação de SFB para uso em cultura de 

célula. A sensibilidade da técnica em detectar partes do genoma viral não é capaz de fornecer 

informações quanto à viabilidade viral. É altamente recomendável que a técnica seja 

associada a outras, no intuito de se avaliar a capacidade de replicação do agente, gerando 

resultados mais robustos. 

Pela técnica de ELISA Ag com o kit IDEXX BVDV Ag/ Serum Plus™ foram detectados 

8,57% SFB positivos. A sensibilidade do teste foi 5,62 TCID50/reação da cepa NADL com 

titulação 2,75TCID50/100µL. O ensaio de ELISA Ag poderia ser usado para a triagem de 

SFB, pois foi capaz de detectar o soro positivo no isolamento. Entretanto o kit testado detecta 

apenas BVDV genótipos 1 e 2 do vírus em soros animais com viremia ou PI. 

O ensaio realizado de algumas amostras pela técnica considerada gold standard, o 

isolamento,  detectou, junto com a técnica de IF, a presença de um isolado ncp.  A detecção 

de um isolado infeccioso em SFB, cujo certificado garanta ser livre de BVDV, pelas mesmas 

técnicas e por VN, alerta dos possíveis riscos o qual as culturas celulares são submetidas e a 

necessidade de validação das técnicas de detecção.  

As discordâncias encontradas nos resultados dos ensaios moleculares nos diferentes 

laboratórios e os certificados de análises podem ser associadas à diferença da sensibilidade do 

método, a região alvo do ensaio ou a diferentes procedimentos. Verifica-se a necessidade da 

divulgação mais detalhada dos ensaios, mesmos aqueles baseados em normas internacionais, 

como o limite de detecção, a abrangência do ensaio e eficiência com diferentes cepas. Assim, 

o consumidor pode verificar se os ensaios realizados atendem às necessidades do processo no 

qual o SFB será utilizado. 

Diante do exposto acima torna-se necessário o desenvolvimento de ensaios de proficiência 

ou interlaboratoriais que demonstrem a competência dos laboratórios na realização dos 

ensaios. Há necessidade de adequação dos kits disponíveis e/ou a elaboração de novos kits 
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para a detecção do maior número de genótipos, em especial o BVDV 3. É importante definir o 

ensaios e o fluxo de trabalho adequado para  validação de SFB utilizados em cultura celulares 

para que a detecção do agente seja feita da forma mais fidedigna possível, evitando assim 

quaisquer questionamentos ou dúvidas sobre o resultado.  
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ANEXO A 
 

 

Extração de RNA, DNA e proteínas por Tri-reagente 

NORMA No 
NIT-DIMAV-XXX 

REV. No 
00 

APROVADA EM 
JAN/2014 

 

PÁGINA 
01/10 

 
SUMÁRIO  

1- OBJETIVO 

2- CAMPO DE APLICAÇÃO 

3- RESPONSABILIDADE 

4- DOCUMENTOS REFERÊNCIA 

5- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

6- DEFINIÇÕES 

7- METODOLOGIA 

8- AUTORIA 

9- HISTÓRICO DA REVISÃO 

 

1- OBJETIVO 

Esta norma estabelece o procedimento a ser utilizado para a extração de DNA, RNA 

e Proteínas de tecidos e cultura de células em monocamada ou precipitado celular. 

2- CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma se aplica à DIMAV. 

3- RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela aprovação, revisão e cancelamento desta norma é do 

DIMAV. 

4- DOCUMENTOS REFERÊNCIA 

Boletim técnico do TRI Reagent® (T9424), localizado em: 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/t9424?lang=pt&region=BR 

5- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NIT-DIMAV-XXX PREPARO DE ÁLCOOL ETANOL 75% 

NIT-DIMAV-XXX PREPARO DE ÁGUA TRATADA COM DIETILPIROCARBONATO 

(DEPC) 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/t9424?lang=pt&region=BR
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NIT-DIMAV-XXX SODIUM DODECYL SDS 1% 

NIT-DIMAV-XXX PREPARO DE  SOLUÇÃO DE LAVAGEM DE CLORIDRATO DE 

GUANIDINA 0,3M EM ETANOL 95%. 

NIT-DIMAV-XXXFOSFATO SÓDICO 1 MM, PH 8.2/SOLUÇÃO SDS 0.5%, DILUÍDA 

20 VEZES EM FORMAMIDA.  

 

6-DEFINIÇÕES 

- DNA: Deoxyribonucleic Acid (Ácido desoxirribonucléico); 

- EDTA: Ácido Etileno Diamino Tetra-Acético; 

- RNA: Ribonucleic Acid (Ácido Ribonucleico); 

- SDS: Sodium Dodecyl Sulfate (Dodecil Sulfato de Sódio). 

 

7- EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES 

 

7.1- Equipamentos 

- Capela; 

- Centrífuga Refrigerada; 

- Homogeneizador; 

-Micropipetas; 

- Vortex. 

7.2- Materiais 

-Microtubos estéreis livres de DNAse e RNAse 

-Ponteiras com filtro 200 μL e 1000μL 

6.3- Reagentes 

- TRI Reagent®. 

-1-bromo-3cloropropano ou clorofórmio 

6.3.1- Isolamento de DNA 

- NaOH 8 mM; 

- CitratoTrisódico 0.1 M/Solução em etanol 10%; 
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- Etanol Absoluto (100 %); 

- Etanol 75 %; 

- EDTA. 

6.3.2- Isolamento de RNA 

- 2-Propanol; 

- Etanol 75%; 

- Água tratada com dietilpirocarbonato ou Fosfato Sódico 1 mM, pH 8.2/Solução 

SDS 0.5%, diluída 20 vezes em formamida. 

6.3.3- Isolamento de Proteínas 

- 2-Propanol; 

- Etanol Absoluto (100%); 

- Etanol 95%; 

- SDS 1% diluído 10 vezes; 

- Cloridrato de Guanidina em Etanol 95%. 

 

8- METODOLOGIA 

Toda e qualquer manipulação da extração de DNA, RNA e proteínas deverá ser 

realizada na capela.  

 

8.1-Preparo das Amostras 

8.1.1- Tecidos 

1- Homogeneizar as amostras de tecido no TRI Reagent®, 1 mL deste para cada 50-

100 mg de tecido, em um homogeneizador. O volume do tecido não deve exceder 

10% do volume do TRI Reagent®. 

8.1.2- Células em Monocamada 

1- Lise as células diretamente na placa de cultura. Utilize 1 ml de TRI Reagent®  

para cada 10 cm2 de área de superfície da placa de cultura de vidro. 

2- Após a adição do reagente, o lisado celular deverá ser homogeneizado diversas 

vezes através de uma pipeta até ser formado um lisado homogêneo. NOTA: o TRI 

Reagent® não deve ser usado em placas de cultura de material plástico. 



69 

 

8.1.3- Células em Suspensão 

1- Isole as células em suspensão por centrifugação e lise-as no TRI Reagent® 

através de pipetagens repetitivas, sendo suficiente 1 mL do reagente para lisar 5-10 

x 106 células animais, vegetais ou fúngicas, ou  107 células bacterianas. 

- NOTA 1:Caso as amostras contenham grande conteúdo de lipídeos, proteínas, 

polissacarídeos ou materiais extracelulares como músculo, tecido adiposo e partes 

tuberosas de plantas, énecessário ser feita uma etapa adicional, descrita adiante. 

Após homogeneização, centrifugar o homogeneizado a 12,000 xg por 10 minutos a 

2-8 °C para remover o material insolúvel. O sobrenadante irá conter RNA e 

proteínas;Se as amostras tiverem um grande conteúdo de material lipídico, 

aparecerá uma camada de material lipídico na superfície da fase aquosa que deverá 

ser removido. Transferiro sobrenadante limpopara um tubo estéril e livres de DNAse 

e RNAse e proceder com a Fase de Separação. Recupere o DNA de alta massa 

molecular do pelletseguindo a etapa de isolamento de DNA, etapa 2 e 3; 

NOTA 2: Algumas leveduras e células bacterianas podem necessitar de um 

homogeneizador. 

Depois de homogeneizadas e lisadas no TRI Reagent®, as amostras podem ser 

armazenadas à -70 °C por até 1 mês. 

 

8.2- Fase de separação 

1- Deixar as amostras repousarem por 5 minutos em temperatura ambiente. 

2- Adicionar 0.1 mL de 1-bromo-3cloropropano ou 0.2 mL de clorofórmio por mL de 

TRI Reagent® utilizado. 

3- Feche o tubo com as amostras, misture vigorosamente por 15 segundos e incube-

as por 2-15 minutos à temperatura ambiente. 

4- Centrifugue a mistura resultante a 12,000 x g por 15 minutos a 2-8 °C. A 

centrifugação irá separar a mistura em 3 fases: uma fase orgânica vermelha 

contendo proteínas, uma interfase contendo DNA e uma fase superior aquosa 

contendo RNA. 

NOTA 1: 1-bromo-3cloropropano é menos tóxico queo clorofórmio e seu uso na fase 

de separação diminui a possibilidade de contaminação do RNA com DNA; 

NOTA 2: O clorofórmio utilizado nesta fase não deve conter álcool isoamílico ou 

outros aditivos. 
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8.3- Isolamento de RNA 

1- Transfira a fase aquosa para um tubo novo, adicione 0,5 mL de 2-propanol por mL 

de TRI Reagent® utilizado no preparo das amostrase misture. 

NOTA: Armazene a interfase e a fase orgânica a 2-8 °C caso seja necessário 

subsequente isolamento do DNA e proteínas. 

2- Incube o novo tubo por 5-10 minutos à temperatura ambiente. 

3- Centrifugue a 12,000 x g por 10 minutos a 2-8°C. Será formado um pellet no 

fundo e lateral do tubo. 

4- Remova o sobrenadante e lave o pellet de RNA adicionando no mínimo 1 mL de 

etanol 75% por cada 1 mL de TRI Reagent® utilizado no Preparo das Amostras . 

5- Agite  o tubo com o auxílio de um vortex e então a centrifugue a 7,500 x g por 5 

minutos a 2-8 °C. 

NOTA 1: Se o pellet de RNA flutuar, faça uma lavagem em etanol 75% a 12,000 x g; 

NOTA 2: As amostras podem ser armazenadas em etanol a 2-8 °C por1 semana e à 

-20°Cpor até 1 ano. 

6- Seque brevemente o pellet de RNA por 5-10 minutos por secagem ao ar ou sob 

vácuo. Não deixar o pellet de RNA secar completamente, pois isto irá diminuir sua 

solubilidade. Não secar o pellet de RNA por centrifugação a vácuo. 

7- Adicione ao pellet de RNA um volume apropriado de formamida, água livre de 

nucleases, ou uma solução SDS 0,5%. Para facilitar a dissolução, misture 

repetidamente com o auxílio de uma micropipeta a 55-60 °C por 10-15 minutos. 

NOTA 1: A preparação final de RNA é livre de DNA e proteínas e deverá ter uma 

razão de leitura A260/A280 de ≥1.7; 

NOTA 2: Os rendimentos típicos de cultura de células (µg RNA/106 células): células 

epiteliais: 8-15 µg; fibroblastos: 5-7 µg; Rendimento típico de tecidos (µg RNA/mg 

tecido): fígado, baço – 6-10 µg; rim – 3-4 µg; cérebro, musculatura esquelética – 1-

1.5 µg; 

NOTA 3: Na Coloração com brometo de etídio do RNA em gel de agarose visualiza-

se duas bandas predominantes de pequeno (2 kb) e largo (5 kb) RNA ribossomal, 

RNA de baixa massa molecular (0.1-0.3 kb) e bandas discretas de RNA de alta 

massa molecular (7-15 kb). 

8.4- Isolamento de DNA 

1- Remova cuidadosamente o remanescente de fase aquosa sobre posta à interfase 

e descarte-a. 
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2- Precipite o DNA da fase orgânica e interfase adicionando 0,3 mL de etanol 100% 

por cada 1 mL de TRI Reagent® utilizado no preparo das amostras. 

3- Misture por inversão e incube a amostra por 2-3 minutos à temperatura ambiente. 

4- Centrifugue a 2,000 x g por 5 minutos a2-8 °C. 

NOTA 1: A remoção da fase aquosa remanescente,antes da precipitação do DNA, é 

uma etapa crítica para a qualidade do DNA isolado. 

5- Remova o sobrenadante e o armazene a 2-8 °C caso seja necessário o 

isolamento de proteínas. 

6- Lave o pellet de DNA duas vezes em citrato trisódico0,1 M, solução de etanol 

10%, em uma proporção de 1 mL de solução de lavagem utilizada para cada 1 mL 

de TRI Reagent® utilizado no preparo das amostras, centrifugando a 2,000 x gpor 5 

minutos a 2-8 °C o microtubo contendo as amostras no final de cada lavagem. 

7- Incube o pellet de DNA por pelo menos 30 minutos à temperatura ambiente entre 

cada lavagem, misturando ocasionalmente. 

8- Ressuspenda o pellet em etanol 75%, 1,5-2 mL para cada mL de TRI Reagent® 

usado, e incube por 10-20 minutos à temperatura ambiente. 

NOTA 1: Não reduza o tempo em que as amostras permanecem na solução de 

lavagem, pois 30 minutos é o tempo mínimo para a remoção eficiente do fenol no 

DNA; 

NOTA 2: Se o pellet possuir >200 µg de DNA ou grande quantidade de material não 

sendo DNA, é necessário realizar uma lavagem adicional em citrato trisódico 0,1 

M/solução de etanol 10%; 

NOTA 3: Amostras suspendidas em etanol 75% podem ser armazenadas a 2-8 °C 

por diversos meses.  

9- Seque o pellet por 5-10 minutos sob vácuo e o dissolva em NaOH 8mM através 

de pipetagens lentas e repetidas com a auxílio de uma micropipeta. 

10- Adicione NaOH 8mM suficiente para uma concentração final de DNA de 0.2-0.3 

µg/µL (cerca de 0,3-0,6 mLde DNA isolado de 107células). 

11- Centrifugue a 12,000 x g por 10 minutos para remover qualquer material 

insolúvel e transfira o sobrenadante para um novo tubo. 

NOTA 1: Um sobrenadante viscoso indica a presença de DNA de alta massa 

molecular; 

NOTA 2: O tamanho do DNA irá depender da força exercida durante a 

homogeneização, portanto evite usar um homogeneizador Polytron; 
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NOTA 3: Amostras dissolvidas em NaOH 8mM podem ser armazenadas a 2-8 °C 

overnight. Para armazená-las por longa duração, é necessário ajustar o valor do pH 

para entre 7 e 8 e suplementá-las com EDTA (concentração final de 1mM); 

NOTA 4: Para determinar a concentração de DNA  remova uma alíquota, dilua-la 

com água e mensurea A260, onde DNA de fita dupla apresenta 1 A260 unit/mL= 50 

µg/mL; 

NOTA 5: Para calcular o número de células, presuma que a quantidade de DNA de 

106 células diplóideshumanas, de rato e camundongo equivalem a 7.1 µg, 6.5 µg e 

5.8 µg respectivamente; 

NOTA 6: Rendimentos típicos de cultura de células humanas, de rato e 

camundongo: 5-7 µg DNA/106 células. 

8.5- Para amplificar o DNA por PCR 

1- Após dissolvê-lo em NaOH 8 mM, ajuste  o pH para 8,4 utilizando HEPES 

(adicione 66 µl de HEPES 0,1 M, livre de ácidos por mL de solução de DNA). 

2- Adicione a amostra (geralmente 0,1-1 µg) ao mix do PCR e siga o protocolo 

deste. 

8.6- Isolamento de Proteínas 

1- Precipite as proteínas do sobrenadante da solução de fenol-etanol (isolamento de 

DNA, etapa 2) com 1,5 mL de 2-propanol para cada 1 mL de TRI Reagent® utilizado 

no preparo das amostras,. 

2- Incube as amostras à temperatura ambiente por pelo menos 10 minutos. 

3- Centrifugue a 12,000 x g por 10 minutos a 2-8 °C. 

NOTA 1: Para algumas amostras, o pellet protéico pode ser difícil de dissolver em 

SDS 1%. Use o seguinte procedimento para corrigir o problema: - Dialize o 

sobrenadante fenol-etanol contra 3 alíquotas de SDS (3 vezes) 0,1% a 2-8 °C; - 

Centrifugue o dialisado a 10,000 x g por 10 minutos a 2-8 °C; - O sobrenadante 

limpo irá conter proteínas adequadas para uso em Western blotting. 

4- Descarte o sobrenadante e lave o pellet 3 vezes em uma solução de etanol 95% e 

cloridrato de guanidina 0,3 M, utilizando  2 mL para cada ml de TRI Reagent® 

utilizado no preparo das amostras. 

5- Armazene as amostras em uma solução de lavagem por 20 minutos à 

temperatura ambiente durante cada lavagem. 

6- Após cada lavagem e armazenamento das amostras, centrifugue-as a 7,500 x 

gpor 5 minutosa 2-8 °C. 
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7- Após 3 lavagens, adicione 2 mL de etanol 100% e com o auxílio de um vortex, 

misture o pellet proteico. 

8- Incube as amostras por 20 minutos à temperatura ambiente. 

9- Centrifugue-as a 7,500 x g por 5 minutos à 2-8 °C. 

NOTA 1: Amostras protéicas suspendidas em cloridrato de guanidina 0,3 M/solução 

de etanol 95% ou 100% podem ser armazenadas a 2-8 °C por 1 mês ou a -20 °C por 

até 1 ano. 

10- Faça uma secagem sob vácuo do pellet por 5-10 minutos e posteriormente 

dissolva este em solução SDS 1% com o auxílio de uma ponteira e micropipeta. 

11- Remova qualquer material insolúvel através de uma centrifugação a 10,000 x g 

por 10 minutos a 2-8 °C. 

12- Transfira o sobrenadante para um novo tubo. 

13- A solução protéica deve ser utilizada imediatamente ou armazenada a -20 °C. 

 

8.7 Resolução de problemas: 

8.7.1 Isolamento de RNA 

Observação Possíveis Causas 

A. Baixo 

rendimento 

 

- incompleta homogeneização ou lise da amostra. 

- o pellet final de RNA pode não ter sido completamente 

dissolvido. 

B. Relação 

A260/A280< 1,65 

 

- a quantidade de amostra usada para a homogeneização 

deve ter sido pequena. 

- amostras não permaneceram 5 min à temperatura ambiente 

após a homogeneização. 

- pode ter havido contaminação da fase aquosa pela fase de 

fenol. 

- o pellet final do RNA pode não ter sido completamente 

dissolvido. 

C. Degradação 

do RNA 

 

- tecidos podem não terem sidos imediatamente processados 

ou congelados após removidos do animal. 

- amostras usadas para o isolamento ou o RNA isolado pode 
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ter sido armazenado a -20 °C ao invés de -80 °C. 

- células podem ter se dispersado durante a digestão pela 

tripsina. 

- tubos utilizados podem não ser livres de RNases. 

- formaldeído usado na eletroforese em gel de agarose pode 

estar com pH < 3,5. 

D.Contaminaçã

o por DNA 

 

- o volume de reagente usado para homogeneização da 

amostra pode ter sido pequeno. 

- amostras usadas para isolamento podem conter solventes 

orgânicos (etanol, DMSO), tampões fortes ou soluções 

alcalinas. 

 

8.7.2 Isolamento de DNA 

Observação Possíveis Causas 

A. Baixo 

rendimento 

- incompleta homogeneização ou lise das amostras. 

- o pellet final de DNA pode não ter sido completamente 

dissolvido. 

B. Relação 

A260/A280< 1,70 

- fenol não pode ter sido suficientemente removido. Tente 

mais uma lavagem do pellet 

C. Degradação 

do DNA 

 

- os tecidos podem não ter sido imediatamente processados 

ou congelados após remoção do animal. 

- amostras podem ter sido armazenadas à -20 °C ao invés 

de -80 °C. 

- amostras podem ter sido homogeneizadas com um 

Polytron ou outro homogeneizador de alta velocidade. 

D..Contaminação 

por RNA 

- pode ter havido muita sobra da fase aquosa juntamente 

com a fase orgânica e a interfase. 

- o pellet de DNA pode não ter sido suficientemente lavado 
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8.7.3 Isolamento de proteínas 

Observação Possíveis Causas 

A. Baixo 

rendimento 

- incompleta homogeneização ou lise das amostras. 

- incompleta dissolução do pellet 

 

B. Degradação 

das proteínas: 

- os tecidos podem não ter sido imediatamente processados 

ou congelados após remoção do animal. 

 

C. PAGE 

mostra 

deformação de 

bandas: 

- pellet protéico pode não ter sido lavado suficientemente 

 

9- AUTORIA 

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: 

José Lafaiete 
Davi Almeida 

Nathália Correia 
 

 

10- HISTORICO DA REVISÃO 

Revisão Data Itens Revisados 

00 00/0000 Emissão Inicial 
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ANEXO B 
 

 

Protocolo do Kit Vet Max Gold BVDV (applied 
biosytems) 

NORMA No 

NIT-DIMAV-XXX 
REV. No 

00 

APROVADA EM 
MARÇO/2015 

 

PÁG. 
76/11 

 

1. OBJETIVO 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

3. RESPONSABILIDADE 

4. DOCUMENTO REFERÊNCIA 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

6. DEFINIÇÕES 

7. METODOLOGIA 

8. AUTORIA 

9. HISTÓRICO DA REVISÃO 

 

 

1. OBJETIVO 

Esta norma estabelece o procedimento a ser adotado para utilização do kit 

KitVet Max Gold BVDVdaAppliedBiosystems.O Kit é designado para a detecção 

rápida, por RT-qPCR, do RNA do vírus da diarreia bovina extraído de amostras 

agudas ou infecto persistentes de tecido. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma se aplica à Dimav. 

 

3. RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela aprovação, revisão e cancelamento desta norma é da 

Dimav. 

 

4. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

Manual do Kit Vet Max Gold BVDV - Publication Part Number 4425603 Rev. 
B08/201.  
  

Real-time PCR handbook – Life Technologies, 2012. 
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5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

 

6. DEFINIÇÕES 

 

Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

DIMAV:Diretoria de Metrologia Aplicada a Ciências da Vida 

PCR:Polymerase Chain Reaction – Reação em Cadeia da Polimerase 

BVDV:Bovine Viral Diarrhea Virus - Vírus da Diarréia Bovina à Vírus 

Ácido nucléico alvo: sequência de DNA ou RNA que deseja amplificar 

Baseline:ciclos iniciais em que há o inicio da fluorescência. 

Threshold: ponto limite em que a amplificação do alvo é positiva.  

CT : Ciclo threshold, o número do ciclo no qual a fluorescência passa o threshold. 

NTC: No template control - controle sem alvo, uma amostra que não contém o alvo. 

Rxn- reação. 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 Objetivo: realizar experimento: 

7.1.1 Presença / Ausência: experimento com a finalidade de determinar a 

presença ou ausência de uma sequência específica de um ácido nucléico 

(alvo) em uma amostra. São comumente utilizados para determinar a presença 

de um patógeno. 

7.1.2 Altamente específico e sensível, o teste detecta consistentemente menos 

de 40 cópias do RNA BVDV. Os iniciadores de PCR e sonda são projetados 

para detectar BVDV tipo 1 e 2, mas não irá discriminar entre subtipos. 

 

7.2 Componentes do Kit: 

7.2.1 2x RT-PCR Buffer - 1.375 mL 

7.2.2 25x RT-PCR Enzyme Mix – 110 μL 

7.2.3 25x BVDV Primer Probe Mix  – 110 μL 

7.2.4 Xeno™ RNA Control (10,000 copies/μL) – 110 μL 

7.2.5 25x BVDV Control RNA (10,000 copies/μL)- 15 μL 

7.2.6 Nucleic Acid Dilution Solution -500 μL 
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7.2.7 Nuclease-freeWater - 1.75 mL 

  

7.3 Condição de armazenamento: 

O Kit Vet Max Gold BVDV deve ser armazenado à -20°C.Não haverá 

congelamento, gelificação pode ocorrer. 

 

7.4 Equipamentos compatíveis com o Kit: 

Equipamento 
Modulo de 

bloco 
Componentes 

Sistema 7500 
FAST 

NA 

 Placa Óptica  MicroAmp® Fast  para 96 reações  
Placas com código de barra: 
– 200 placas (Cat. no. 4366932) 
– 20 placas (Cat. no. 4346906) 
•Adesivo Óptico MicroAmp®, 100 filmes (Cat. no. 4311971) 
•MicroAmp® Optical 8- tampa de tiras de tubos, 300 tiras de 
tubos (Cat. no. 4323032) 

Sistema 7500 NA 

• Placa Óptica  MicroAmp® Fast  para 96 reações com 
código de Barras: 
– 500 placas (Cat. no. 4326659) 
– 20 placas (Cat. no. 4306737) 
• Adesivo Óptico MicroAmp®, 100 filmes (Cat. no. 4311971) 
• Utensílio para selar a placa (Cat. no. 4312639) 
•MicroAmp® Óptica 8- tampa de tiras de tubos, 300 tiras de 
tubos (Cat. no. 4323032) 

O kit Vet Max Gold BVDV pode ser usado com protocolos do sistema FAST ou padrão. 

 

7.5 Determinar o número de reações: 

Tipo do 

experimento 
Tipo da Reação Descrição 

Presença / Ausência 

 

Desconhecido= Amostra 

Cada poço contém: 

 Amostras 

 Master Mix Vet Max Gold BVDV 

Controle exógeno interno 

positivo (IPC) 

Controle RNA Xeno que pode ser usado 

também como controle de extração 

Controle não amplificado (NAC) 

Poço que contem componentes da 

reação, exceto as amostras e o IPC. 

Não deve haver amplificação nos poços 

de NAC 

NTC 

Poços que contém componentes da 

PCR, exceto as amostra. Apenas o IPC 

pode amplificar. 

Replicatas 
Uma reação idêntica a outra, 

recomendado três replicatas 
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7.7 Amostra: 

7.7.1 Transportar e armazenar aproximadamente entre -80ºC a -20ºC 

(transportar em gelo seco); 

7.7.2 Preparo do tecido :  

7.7.2.1  Colocar uma amostra de aproximadamente 3 mm seca em um tubo 

de 2 mL, e adicionar 1mL de Solução Tampão Salina 1x (PBS); 

7.7.2.2  Agitar com um vortex em alta velocidade por cerca de 10 minutos, 

em temperatura ambiente; 

7.7.2.3 Centrifugar a 10.000 x g por 30 s. 

7.7.2.4 Retirar o volume necessário para realizar o isolamento do RNA 

7.7.3 Isolar e purificar as amostras do ácido nucléico alvo de acordo com a 

metodologia escolhida. 

Nota: inserir o Controle Xeno (0,8 µL- 8.000 cópias por isolamento) no isolamento do RNA, para se 

ter o controle de que a extração foi realizada corretamente. 

 

7.8 Preparação da reação em placa: 

7.8.1 Planejar a reação e em cada placa incluir os seguintes controles: 

7.8.1.1Controle positivo (prepara reação duplicata): usar 10.000 cópias em 

cada reação controle de RNA BVDV e RNA Xeno. 

7.8.1.2Controle sem amostra (preparar reação duplicata): usar água livre de 

nucleases no lugar do RNA da amostra. 

7.8.1.2Controle de extração: usara amostra NTC (duas amostras) 

7.8.2 Descongelar todos os reagentes em gelo. 

7.8.3Inverter cuidadosamente todos os reagentes para assegurar uma solução 

homogênea e centrifugar brevemente para recolher a solução no fundo do tubo. 

7.8.4 Preparar o mastermix RT-qPCR em gelo conforme tabela abaixo: 

RT-PCR para reação 25 μL 

Componentes do máster mix RT-PCR Vol./ Reação 

2 x RT-PCR Buffer 12,5 µL 

25 x BVDV Primer Probe Mix 1 µL 

25 x RT-PCR Enzyme Mix 1 µL 

Nuclease-freeWater 2,5 µL 

Total volume do mastermix 17µL 
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7.8.5 Dispensar 17 µL do mastermix RT-qPCR em cada poço da placa ou tubo 

de PCR 

7.8.6 Adicionar as amostras, os controles de RNA e a água livre de nucleases 

conforme descrito na tabela a abaixo: 

Tipo de reação Amostra Vol./ Rxn 

Amostra testada RNA amostra 8 µL 

Controle sem amostra –(NTC) Água livre de nuclease 8 µL 

Controle de extração RNA da Extração  8 µL 

Controle positivo 

25 x BVDV Control RNA 1  µL 

Xeno™ RNA Control 1 µL 

NucleicAcidDilutionSolution 
6 µL 

 

7.8.7   Cobrir a placa com adesivo óptico, vortexar a placa rapidamente, em 

seguida centrifugar para eliminar as bolhas. 

Nota: Incluir10 % de erro na quantidade do mastermix para garantir que tenha a 

quantidade suficiente para todas as amostras. 

 

7.9 Corrida de RT-qPCR 

Correr a reação em placa usando os seguintes parâmetros de corrida :  

Para reação de 25µL 

Etapa Estágio Nº de Ciclos Temperatura Tempo 

Transcrição reversa 1 1 45°C 10 minutos 

Inativação da RT/ 

Desnaturação inicial 
2 1 95° C 10 minutos 

Amplificação 3 40 
95° C 

60° C 

15 segundos 

45 segundos 

Nota: Usar o modo de corrida padrão e módulo de bloco do equipamento escolhido (Tanto para 

equipamento de modo FAST e modo Padrão). 

 

7.10 Programação para executar a placa de RT-qPCR 

7.10.1Realizar a programação conforme instrução do software do equipamento 

e os seguintes parâmetros:  

7.10.1.2 Volume da reação: 25 µL; 

7.10.1.3 Programar o ciclo térmico da corrida e coletar os dados de 

amplificação durante a fase 3. 
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7.10.1.3 Corante de referência passiva ROX™: incluído no tampão da RT-

PCR. 

7.10.1.4 Corante das sondas TaqMan®reporter e quenchers: 

Alvo Reporter Quencher 

RNA BVDV Corante FAM™ Corante BHQ®-1 

Controle RNA Xeno™ Corante Cal Fluor® Orange 560 * Corante BHQ -1 

*Corante Corante Cal Fluor
®

 Orange 560  tem uma absorbância máxima de 538 nm e a emissão máxima 

de 559 nm. Quando usado o sistema de PCR em tempo real Applied Biosystems calibrar com o corante Cal Fluor 

Orange 560. Quando isto não é possível, usar o detector do corante VIC
®

. 

 

7.10.2 Programar a placa no software. 

7.10.3 Carregar a placa da reação para o sistema de PCR em tempo real. 

7.10.4 Iniciar a corrida. 

7.11 Análise dos dados: 

A análise dos dados varia, depende do sistema de PCR em tempo real e o tipo 

de experimento. Verificar os seguintes pontos: 

7.11.1 Definir os valores do baseline e threshold; 

7.11.2 Remover as análises discrepantes; 

7.11.3 Verificar os valores do CTde cada poço e de cada replicata; 

7.11.4 Conferir os dados brutos da fluorescência; 

7.11.5 Consultar o Manual do sistema utilizado. 

7.12 Interpretação do resultado: 

7.12.1 Verificar se a corrida de RT-qPCR é válida antes de analisar os 

resultados das amostras 

7.12.2 Critérios para uma corrida de RT-qPCR válida: 

Tipo de reação Valor do CT para RNA BVDV 
Valor do CT para controle 

RNA Xeno
™

 

Controle Positivo <30 < 32 

NTC 40 (sem sinal)
a
 40 (sem sinal)

b
 

Controle de Extração 40 (sem sinal)
a
 31-38 

 

aA corrida é inválida se o valor do CT do BVDV for <38.  Se o valor do CT do 

BVDV é 38-40, a reação pode estar contaminada. Consulte a seção soluções de 

problemas. 
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bA corrida é inválida se o valor do CT do Controle Xeno for <38.  Se o valor do CT 

do Controle Xeno é 38-40, a RT-PCR pode estar contaminado. Consulte a seção 

de soluções de problemas. 

7.12.3 Interpretação dos resultados das amostras: 

Valor do CT para 

RNA BVDV 

Valor do CT para controle 

RNA Xeno™ 
Interpretação 

< 38 < 40 Amostra – BVDV Positivo 

≤31 < 40 

Possivelmente BVDV de amostra animal 

Infecto persistente (PI).  Para 

confirmação do resultado necessário 

realizar uma nova amostragem após 3 

semanas. Ou realizar analise por um 

segundo teste 

Sem sinal 

31-38 Amostra – BVDV Negativo 

38 

Verificar em solução de problemas 

quando o valor do CT do RNA Xeno >38 

para amostra com BVDV-Negativo. 

38-40 31-38 
Resultado suspeito (verificar avaliação 

de resultados suspeitos) 

 

7.12.6 Avaliação de resultados suspeitos: 

Analise amostras de RNA suspeitos (CT do BVDV 38-40) para presença/ausência de 

inibidores na RT-qPCR calculando o desvio do CT controle Xeno. 

Desvio do CT RNA Xeno= CT RNA Xeno da Amostra suspeita –Média do CT  RNA Xeno do controle de extração 

Desvio do CT RNA Xeno ≥1.5 Desvio do CT RNA Xeno<1.5 

Repetir a RT-PCR com 2 µL do amostra de 

RNA suspeita. (inibidores de RT-PCR podem 

estar presentes no RNA) 

Se CT BVDV < 38: Positivo para BVDV 

Se CT BVDV ≥ 38: 

1. Diluir a amostra original em 1:4 

2. Repita a purificação do RNA em 

triplicata da amostra diluída. 

3. Repetir a RT-PCR com 8 µL do RNA 

purificado do item 2. 

4. Determinar o número da amostra 

com o CT BVDV < 40. O desvio padrão 

1. Repetir a purificação do RNA em triplicata da 

amostra original 

2. Repetir a RT-PCR com 8µL do RNA purificado 

na etapa 1. 

3. Determinar o numero das amostras com CT 

BVDV < 40. O desvio padrão das triplicatas deve 

ser ±1 CT 

- 0 de 3: Negativo para BVDV 

- 1 de 3: provavelmente positivo, confirmar 

com um segundo método. 

- ≥ 2 de 3: Positivo para BVDV. 
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das triplicatas deve ser ±1 CT 

- 0 de 3: Negativo para BVDV 

- 1 de 3: provavelmente positivo, 

confirmar com um segundo método. 

- ≥ 2 de 3: Positivo para BVDV. 

 

7.13 Solução de Problemas: 

Observação Possíveis Causas Estratégia para solução 

Controle positivo da reação: 

Controle RNA BVDV: sem sinal 

Controle RNA Xeno: sem sinal 

Os controle de RNA BVDV 

e controle RNA Xeno 

foram manipulados 

incorretamente 

Tomar precauções quanto a 

contaminação por RNase ao 

manusear os controles de RNA. 

Como por exemplo, o uso de 

luvas limpas e pipetas e tipes 

livres de nuclease. 

O mix da enzima da RT-

PCR 25 x foi armazenado 

ou manipulado 

incorretamente 

Repetir com reagentes novos. 

O ciclo térmico não foi 

configurado corretamente 

Verificar a configuração do ciclo 

térmico. 

O master mix da RT-qPCR 

foi preparado 

incorretamente 

Verificar o preparo do mastermix. 

NTC Controle sem amostra da 

reação:Detecção do sinal 
Contaminação da PCR 

Repetir a RT-qPCR com novos 

reagente e descontaminar os 

pipetadores. Realize a RT-qPCR 

em uma área separada das 

áreas de isolamento de RNA e 

analise do produto da PCR 

Amostra teste: 

Controle RNA Xeno- >38 

Controle RNA BVDV – sinal alto 

Os primers e sondas do 

controle RNA Xeno tem 

concentrações limites na 

RT- PCR. Níveis altos de 

RNA BVDV nas amostras 

podem reduzir a 

amplificação do controle 

RNA Xeno. 

Controle RNA Xeno sem ou 

baixo sinal é esperado nas 

reações que tenha o sinal forte 

de RNA BVDV. 

Amostra testada: 

Controle RNA Xeno: sem sinal 

Pobre recuperação de 

RNA 

Verificar os valores de CT  do 

controle Xeno no Controle de 
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Controle RNA BVDV: sem sinal 

ou sinal suspeito 

Ou 

Amostra de RNA contém 

inibidores de RT-PCR. 

 

Extração. 

- CT  ≥ 38: indica que o controle 

RNA Xeno foi omitido ou que 

RNA recuperado foi pobre 

- Verificar se o controle Xeno foi 

adiciona a solução de lise como 

descrito no Isolamento das 

amostras página 1 

- Verificar a recuperação do RNA 

transportador usado no 

isolamento de RNA. Se ele pe 

pobre, solucionar o problema do 

seu método de preparação de 

RNA. 

- CT 31-38: indica que a 

recuperação do RNA é 

adequada, portanto a amostra 

teste pode ter inibidores de RT-

PCR. Verificar tabela 7 Avaliação 

de resultados suspeitos. 

Todas as amostras: 

Amplificação de curvas não 

sigmóides atípicas ao configurar o 

CT 

Dados atípicos 

(usualmente devido a 

erros experimentais) 

Repetir a RT-qPCR de acordo 

com a Avaliação de resultados 

suspeitos. 

 

7.14 Boas Práticas de PCR: 

Ensaio de PCR e  RT-PCR requer práticas de laboratórios especiais para evitar 

amplificações de falsos positivos. Quando preparar amostras para PCR/RT-PCR: 

7.14.1 Usar pipetadores com deslocamento positivo ou tips resistentes a 

aerossóis. 

7.14.2 Seguir técnicas adequadas de pipetagem para prevenir aerossóis. 

7.14.3 Usar de  luvas limpas e jalecos limpos ( não utilizar o mesmo durante a 

manipulação do produto da PCR e a preparação da amostra) 

7.14.4 Trocar as luvas quando suspeitar de contaminação. 

7.14.5 Manter áreas separadas, equipamentos dedicados e suprimentos para: 

7.14.5.1 Preparação de Amostras e configuração da PCR/RT-PCR 

7.14.5.2 Amplificação da PCR e Análise dos produtos da PCR/RT-PCR 
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7.14.6 Nunca levar produto amplificado para áreas de instalação da PCR/RT-

PCR. 

7.14.7 Abrir e fechar todas as amostras cuidadosamente. Centrifugar os tubos 

antes de abrir. Tentar não espirrar ou borrifar nas amostras de PCR/RT-

PCR. 

7.14.8 Manter a reação e os componentes tampados, tanto quanto possível. 

7.14.9 Limpar periodicamente bancos e equipamentos do laboratório com 10% 

de água sanitária.  

 

7.15 Informação de segurança: 

Para as diretrizes de segurança e de risco biológico, consulte a seção 

"Segurança" no Vet Max Gold BVBV Kit Protocol (PN 4425603). Para cada produto 

químico, leia a Ficha de segurança (MSDS) e siga as instruções de manuseio. Uso 

apropriado de óculos de proteção, roupas e luvas. A ficha está anexada na pasta de 

Data Sheets. 

 

8. AUTORIA 

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: 

Nathália Correia Davi Almeida  

 

9. HISTORICO DA REVISÃO 

Revisão Data Itens Revisados 

00 00/0000 Emissão Inicial 
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ANEXO C 

  

 

PROTOCOLO KIT IDEXXBVDV AG/SERUM PLUS 
(IDEXX LABORATORIES™). 

NORMA No 

NIT-DIMAV-XXX 
REV. No 

 

APROVADA EM 
XXXX 

PÁG. 
86/5 

 

1. OBJETIVO 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

3. RESPONSABILIDADE 

4. DOCUMENTO REFERÊNCIA 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

6. DEFINIÇÕES 

7. METODOLOGIA 

8. AUTORIA 

9. HISTÓRICO DA REVISÃO 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta norma estabelece o procedimento a ser adotado para utilização do kit 

IDEXX BVDV AG/SERUM PLUS da IDEXX LABORATORIES™. É um ensaio 

imunoenzimático para a detecção de antígeno de BVDV em amostra de soro, 

plasma, sangue total e fragmento de orelha em bovinos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Esta norma se aplica à Dimav. 

 

3. RESPONSABILIDADE 

 

A responsabilidade pela aprovação, revisão e cancelamento desta norma é da 

Dimav. 

 

4. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 
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Manual do Kit IDEXX BVDV AG/SERUM PLUS da IDEXX LABORATORIES™-  
Publication Part Number 06-43860.  
  

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

6. DEFINIÇÕES 

 

Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

DIMAV:Diretoria de Metrologia Aplicada a Ciências da Vida 

BVDV:Bovine Viral DiarrheaVirus - Vírus da Diarréia Bovina à Vírus 

Ac: anticorpo  

DO : Densidade Óptica  

Erns: Glicoproteína do envelope do vírus do BVDV 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 Componentes do Kit: 

7.1.1 Placa Impregnada com Ac monoclonal anti Erns 

7.1.2 Controle Positivo 

7.1.3 Controle Negativo 

7.1.4 Conjugado 

7.1.5 Tampão para o fragmento da orelha 

7.1.6 Substrato TMB Nº 12 

7.1.7 Solução de Interrupção Nº 3 

7.1.8 Concentrado de lavagem (10x) 

7.1.9 Solução detectora  

7.6 Condição de armazenamento: 

O kit IDEXXBVDV AG/SERUM PLUS da IDEXX LABORATORIES™  deve ser 

armazenado a -4°C a -8ºC. 

7.7 Materias necessários 

7.3.1 Centrífuga - capacidade 2000 xg 

7.3.2 Micropipeta de precisão 

7.3.3 Ponteiras descartáveis 
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7.3.4 Agitador de microplacas 

7.3.5 Água destilada ou água deionizada 

7.3.6 Tampa para placa 

7.3.7 Leitor de ELISA placa de 96 cavidade equipada com filtro de 450 nm ou 

duplo comprimento de onda de 450nm e 650nm 

7.3.8 Câmara Úmida/ Incubadora capaz de manter uma temperatura de 37ºC (± 

3ºC) 

7.3.9 Agitador Vortex 

 

7.8 Amostra 

Soro fresco ou congelado, plasma total ou tecido de fragmento de orelha. 

 

7.9 Preparo do reagente 

7.5.1 Trazer o concentrado de lavagem 10x à temperatura de 18- 26ºC 

7.5.2 Diluir 1:10 em água destilada ou deionizada  

 Nota: Se for preparada em condições estéreis pode ser armazenada durante uma 

semana a temperatura entre 2-8ºC. 

 

7.10 Protocolo 

7.6.1 Todos os reagentes devem ser utilizado em temperatura de 18-26ºC.  Os 

reagentes devem ser homogeneizados por movimentos leves ou vortex. 

7.6.2 Obtenha a placa impregnada e anote a posição de cada amostra em uma 

folha de trabalho 

7.6.3 Adicione 50 µl de Anticorpo de detecção em cada cavidade. 

7.6.4 Adicione 50 µl do Controle Negativo nas cavidades correspondentes. 

7.6.5 Adicione 50 µl do Controle Positivo nas cavidades correspondentes. 

7.6.6 Adicione 50 µl das amostras nas cavidades correspondentes. 

7.6.7 Homogenize o conteúdo das cavidades agitando levemente a placa ou 

usando um agitador para placas. 

7.6.8 Selar a placa. 

7.6.9 Incube por 2 horas (± 5min.) à 37 ºC (± 3ºC) ou por 12 - 18 horas à 2-8ºC. 

7.6.10 Esvazie ou aspire o conteúdo líquido das cavidades da placa. 

7.6.11 Lave cada cavidade com aproximadamente 300µl de Solução de 

Lavagem por 5 vezes.  
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7.6.12 Após a última lavagem, elimine o fluído residual de lavagem batendo 

firmemente em material absorvente.  

7.6.13 Adicione 100µl de Conjugado em cada cavidade. 

7.6.14 Incube por 30 min. (± 2 min.) à 18-26ºC. 

7.6.15 Repita o passo 7.6.11 e 7.6.12. 

7.6.16 Adicione 100µl de Substrato TMB Nº 12 em cada cavidade. 

7.6.17 Incube 10 min. (± 1 min.) à 18-26ºC no escuro. Comece a contar o tempo 

depois que a primeira cavidade for preenchida. 

7.6.18 Adicione 100µl de Solução de interrupção nº3 em cada cavidade para 

parar a reação. 

7.6.19 Calibre o espectrofotômetro com ar. 

7.6.20 Meça e anote a absorbância das amostras e controles a 450nm, ou em 

duplo comprimento de onda de 450 nm e 650 nm. 

7.6.21 Calcule os resultados 

Nota 1: Os controles negativo e positivo devem ser feitos em duplicata 

Nota 2: Utilize uma ponteira para cada amostra 

Nota 3: Selar a placa para evitar evaporação ou incubar com cobertura de placa em 

câmara úmida. 

Nota 4: Evite que a placa seque entre as lavagens. 

 

7.7 Cálculos do Resultado 

7.7.1 Calcule a média de DO dos controles positivo e negativo.  

7.7.2 Calcule a diferença da média de DO dos controle positivo - negativo. 

7.7.3 Verifique se a placa foi válida: o cálculo do item 7.7.2 deve ser menor ou 

igual à 0,150 e o cálculo do controle negativo no item 7.7.1 deve ser menor ou 

igual 0,250. 

7.7.4 A DO das amostras devem ser corrigidas pelo valor da média de DO do 

controle negativo (amostra - média DO controle negativo).  

 

7.8 Interpretação de Resultado  

7.8.1 Amostras do item 7.7.4 com resultado menor ou igual a 0,300 são 

considerada negativas. 

7.8.2 Amostras do item 7.7.4 com resultado maior a 0,300 são considerada 

positivas. 
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7.9 Informações de segurança: 

7.9.1 Não pipetar com a boca. 

7.9.2 Usar luvas, avental, máscara para proteger o rosto e óculos protetores. 

7.9.3 Os controles, substrato TMB e solução de lavagem podem causar 

irritação nos olhos. 

7.9.4 Solução de Interrupção pode causar queimadura de pele grave e danos 

nos olhos. 

7.9.5 Todos os resíduos devem ser descontaminados apropriadamente antes 

de serem descartados. 
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