
 

Informações Gerais 

Kit de Teste ELISA Competitivo para detecção de 
anticorpos contra a proteína BTC VP7– Bluetongue 
vírus em bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e 
cervos. 

Descrição e princípio do teste 

As microcavidades (poços) são revestidas com a 
proteína VP7. 

As amostras a serem testadas e os controles são 
adicionados sem diluição às microcavidades. 
Anticorpos anti-VP7, se presentes, formam um 
complexo anticorpo-antígeno. 

Um conjugado anti-VP7-horseradish peroxidase 
(HRP) é adicionado às microcavidades (poços). Ele 
se fixa aos epitopos VP7 livres remanescentes, 
formando um complexo antígeno-conjugado-HRP. 

Após lavagem para eliminar o excesso de conjugado, 
a solução de substrato (TMB) é adicionada. 

A coloração resultante depende da quantidade de 
anticorpos específicos presentes na amostra a ser 
testada. 

- Na ausência de anticorpos, a coloração fica 
azul e se torna amarela após a adição da 
solução de bloqueio (“stop solution”). 

- Na presença de anticorpos, não aparece 
coloração. 

A microplaca é lida a 450 nm. 

Componentes do kit 

*As quantidades fornecidas são indicadas no rótulo do kit.  

1. O Conjugado, os Controles (Positivo e Negativo) e a 
Solução Substrato devem ser conservados entre 2ºC 
e 8ºC. 

2. Outros reagentes poderão ser mantidos entre 2ºC e 
26ºC, após abertura da embalagem original do Kit. 

3. Para condições detalhadas de armazenamento de 
componentes abertos e/ou diluídos, consulte 
https://www.id-vet.com/fr/support/faq. 

Materiais requeridos mas não 
fornecidos com o kit 
1. Micropipetas mono ou multicanal, com capacidade 

de 10 µL, 100 µL e 500 µL. 

2. Ponteiras descartáveis. 

3. Microplaca de pré-diluição com 96 poços. 

4. Água destilada ou deionizada. 

5. Sistema de lavagem manual ou automático. 

6. Leitora de microplacas, 96 cavidades. 

Precauções 

1. Nunca pipete com a boca. 

2. Contém componentes que podem ser prejudiciais à 
pele e olhos e podem causar sensibilização em 
contato com a pele. Evitar contato com pele e olhos. 
Usar avental de proteção, luvas descartáveis e 
óculos de segurança. A Solução de Bloqueio pode 
ser prejudicial se ingerida (ácido 0.5 M). 

3. Não expor a Solução Substrato a luz nem agentes 
oxidantes. 

4. Descontaminar todos os resíduos adequadamente, 
antes do descarte, de acordo com a regulamentação 
local. 

Por favor, refira-se a FISPQ disponível mediante 
solicitação em info@innovative-diagnostics.com, para 
mais informações. 

Preparação da amostra: 

Para evitar diferenças nos tempos de incubação entre as 
amostras, é sugerido preparar uma microplaca de 96 
cavidades, não sensibilizada, contendo amostras teste e 
controle, antes de transferir para uma microplaca ELISA 
sensibilizada, usando uma pipeta multicanal. 

Preparação da Solução de Lavagem 

Se necessário, deixar o Concentrado de Lavagem (20X) 
atingir a temperatura ambiente (21ºC ± 5ºC). Misturar 
bem a solução para assegurar-se de que esta foi 
completamente solubilizada.  

Preparar a Solução de Lavagem (1X) diluindo o 
Concentrado de Lavagem (20X) em água destilada ou 
deionizada. 

A qualidade da etapa de lavagem pode influenciar os 
resultados. Assegure-se de que os micropoços foram 
completamente esvaziadas entre as lavagens. Se usar 
um lavador automático, é extremamente importante 
regular a máquina (modo, tipo de aspiração, volume da 
aspiração). Para maiores informações consulte o Guia de 
Lavagem da ID-Vet disponível sob pedido. 

Procedimento do teste 

Deixar os reagentes atingirem a temperatura ambiente 
(21ºC ± 5ºC) antes do uso. Homogeneizar os reagentes 
invertendo a posição dos frascos ou por Vórtex. 

1. Adicionar: 
- 50 µL de Tampão de Diluição 2 em todos os poços. 
- 50 µL de Controle Positivo nos poços A1 e B1. 
- 50 µL de Controle Negativo nos poços C1 e D1. 
- 50 µL de cada amostra a ser testada em cada um dos 

demais poços. 

2. Cobrir a placa e incubar durante 45 minutos  
± 4 minutos a 21ºC (± 5ºC). 

3. Preparar o Conjugado (1x) diluindo o Conjugado 
Concentrado (10X) a 1:10, com Tampão de Diluição 2. 

 

 

4. Adicionar 100 µL do Conjugado (1X) em cada poço. 

5. Cobrir a placa e incubar durante 30 minutos  
± 3 minutos a 21ºC ± 5ºC; 

6. Esvaziar os poços. Lavar cada poço 3 vezes com ao 
menos 300 µL de Solução de Lavagem. Evitar secar 
os orifícios entre as lavagens. 

7. Adicionar 100 µL da Solução Substrato em cada 
poço. 

8. Cobrir a placa e incubar durante 15 minutos  
± 2 minutos a 21ºC (± 5ºC), ao abrigo da luz. 

9. Adicionar 100 µL da Solução de Bloqueio (“Stop 
Solution”) em cada poço, na mesma ordem da etapa 
No. 7, para interrompe a reação. 

10. Ler e registrar a D.O. a 450 nm. 
  

Reagentes* 

 Microplacas revestida com VP7 

Conjugado Concentrado (10X) 

Controle Positivo 

Controle Negativo 

Tampão de Diluição 2 

Concentrado de Lavagem (20X) 

Solução Substrato (TMB) 

Solução de Bloqueio (“Stop Solution”) (0,5M) 
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NÂO LAVAR OU ESVAZIAR OS ORIFÍCIOS 
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Validação 

O teste é válido se: 

 O valor médio da DO do Controle Negativo 
(DOCN) for maior que 0,7. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 > 𝟎𝟎.𝟕𝟕 

 A proporção entre os valores médios do 
Controle Positivo (DOCP) e do Controle Negativo 
(DOCN) for menor que 0,3. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂/𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂  < 𝟎𝟎.𝟑𝟑 

Interpretação 

Para cada amostra, calcular a % de competição (S/N%): 

𝐒𝐒 𝐂𝐂%⁄ =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 

 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  

Para cada amostra, calcular a % de competição (S/N%): 

- maior ou igual 40% são consideradas negativas. 

- menores que 40% são consideradas positivas. 

Nota: O software de análise de dados IDSoftTM está 
disponível para aquisição sem custos. Por favor, entrar em 
contato com support.software@innovative-diagnostics.com. 

Este software pode calcular vários parâmetros (critério de 
validação, valores S/N, títulos, idade a vacinação, 
grupos). 

 

 

 

 

 

 
 

Resultado Status 

S/N% ˂ 40% Positivo 

S/N% ≥ 40% Negativo 
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