
Informações Gerais 

Este kit de diagnóstico foi desenvolvido para detector 
anticorpos específicos contra a proteína não estrutural 
do vírus da Febre Aftosa (FMDV NSP) por ELISA 
competitivo.  

Este método é adequado para soro ou plasma de 
bovino, ovino, suíno e caprino. 

 Enquanto tanto a infecção quanto a vacinação 
provocam anticorpos contra antígenos estruturais, 
somente os animais infectados desenvolvem anticorpos 
contra a proteína não estrutural (NSP) do vírus da Febre 
Aftosa.  O Elisa FMD NSP pode, portanto, ser usado 
como um teste DIVA (Diferenciação de Animais 
Infectados dos Vacinados) quando forem usadas 
vacinas altamente purificadas.   

Como a proteína NSP é altamente conservada entre os 
7 sorotipos do vírus da Febre Aftosa (O, A, C, Ásia 1, 
SAT 1, SAT 2 e SAT 3), o teste pode ser usado para 
detectar todos eles.  

Descrição e princípio  

Os micripoços são revestidos com a proteína não 
estrutural do vírus da Febre Aftosa (FMDV NSP). 

As amostras a serem testadas e os controles são 
adicionados aos micropoços. Os anticorpos anti-NSP, 
se presentes, formam um complexo antígeno-anticorpo. 

Um conjugado anti-NSP “horseradish peroxidase” 
(HRP) é adicionado aos poços. Ele se fixa aos epítopos 
livres restantes formando um complexo antígeno-
conjugado-HRP. 

O conjugado em excesso é removido por lavagem e a 
solução substrato (TMB) é adicionada.  

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

- Na ausência de anticorpos aparece uma 
solução azul que se torna amarela após a 
adição da solução de parada.  

- Na presença de anticorpos não aparece 
coloração.  

A microplaca é lida a 450 nm. 

Nota: Este kit não contém material infeccioso.  

Componentes do kit 

Reagentes 
Microplacas revestidas com FMDV NSP 

Conjugado concentrado (10X) 

Controle Positivo 

Controle Negativo 

Tampão de Diluição 18 

Tampão de Diluição 13 

Concentrado de Lavagem (20X) 

Solução Substrato (TMB) 

Solução de Parada (0.5 M) 

* As quantidades fornecidas são indicadas no rótulo do 
kit. 

1. O Conjugado, os Controles e a Solução Substrato 
devem ser estocados a 5°C (± 3°C) 

2. Os outros reagentes podem ser estocados entre +2°C 
a 26°C. 

Note: Se necessário, a Innovative Diagnostics tem à sua 
disposição volumes adicionais de reagentes. 

Materiais necessários, mas não fornecidos 

1. Micropipetas mono ou multicanais capazes de 
distribuir volumes de 10 µL, 30 µL, 50µL, 100µL e 
500 µL.  

2. Ponteiras descartáveis. 

3. Leitor de microplaca de 96 poços. 

4. Água destilada ou deionizada. 

5. Sistema de lavagem manual ou automático 

Precauções 

1. Não pipete com a boca. 

2. Contém componentes que podem ser prejudiciais à 
pele e aos olhos e podem causar sensibilização por 
contato com a pele. Evitar contato com a pele e os 
olhos. Usar avental de proteção, luvas nas duas mãos 
e óculos de segurança. A solução de parada (0,5M) 
pode ser prejudicial se ingerida.  

3. Não exponha a solução substrato a luz brilhante e a 
agentes oxidants.  

4. Todos os resíduos devem ser devidamente 
descontaminados antes do descarte. Descarte de 
acordo com os regulamentos locais.  

Por favor, consulte a Ficha de Segurança do produto, 
disponível mediante solicitação em  
info@innovative-diagnostics.com, para informações 
mais detalhadas.  

Preparação da amostra 

Para evitar diferenças nos tempos de incubação entre 
os espécimes, é possível preparar uma placa de 96 
poços contendo os espécimes do teste e os controles 
antes de transferi-los para a microplaca de ELISA 
usando uma pipeta multicanal.  

Preparação da Solução de Lavagem 

Se necessário, leve o Concentrado de Lavagem (20X) 
à temperatura ambiente e misture bem para garantir 
que o Concentrado de Lavagem (20X) esteja 
completamente solubilizado.  

Prepare a Solução de Lavagem (1X), diluindo o 
Concentrado de Lavagem (20X) para 1:20 em água 
destilada/deionizada.  

A qualidade da etapa de lavagem pode influenciar os 
resultados. Certifique-se de que os poços foram 
completamente esvaziados entre as lavagens. Se 
usar um lavador automático, é extremamente 
importante ajustar corretamente o equipamento 
(modo, tipo de aspiração, altura da aspiração). Para 
mais informações, por favor, consulte o Innovative 
Diagnostics Washing Guide” disponível mediante 
solicitação.  

Procedimento do teste 
Deixe que todos os reagentes atinjam temperatura 
ambiente (21°C ± 5°C) antes de usar. Homogeneizar 
todos os reagentes por inversão ou Vórtex. 

Soro e plasma: incubação rápida 

1. Adicionar: 

- 50 µL do Tampão de Diluição 18 em cada poço. 
- 30 µL do Controle Positivo nos poços A1 e B1. 
- 30 µL do Controle Negativo nos poços C1 e D1. 
- 30 µl  de cada amostra a ser testada nos poços 

restantes. 
  

2. Incubar por 2 horas ± 10 min a 37°C (±3°C). 

3. Esvazie os poços. Lave cada poço 5 vezes 
com aproximadamente 300 µL da Solução de 
Lavagem. Evite a secagem dos poços entre as 
lavagens. 

Soro e plasma: incubação lenta (“overnight’) 

1. Adicionar: 

- 90 µl do Tampão de Diluição 18 em cada poço. 
- 10 µl do Controle Positivo nos poços A1 e B1. 
- 10 µl do Controle Negativo nos poços C1 e D1. 
- 10 µl de cada amostra a ser testada nos poços 

restantes.  

2. Incubar por 16-20 horas a 21°C (± 5°C). 

3. Esvazie os poços. Lave cada poço 5 vezes 
com aproximadamente 300 µl de Solução de 
Lavagem. Evite a secagem dos poços durante 
as lavagens.  

Para todos os protocolos: 

4. Prepare o Conjugado 1X diluindo o Conjugado 
Concentrado 10X para 1/10 no Tampão de 
Diluição 13. 

5. Adicione 100 µl do Conjugado 1X em cada 
poço. 

6. Incubar por 30 min ± 3 min a 21°C (±5°C). 

7. Esvazie os poços. Lave cada poço 5 vezes 
com aproximadamente 300 µL da Solução de 
Lavagem. Evite a secagem dos poços entre as 
lavagens. 

8. Adicione 100 µL da Solução Substrato em 
cada poço. 

9. Incubar por 15 min ± 2 min a 21°C (±5°C) no 
escuro.  

10. Adicione 100 µL Solução de Parada a cada 
poço, na mesma ordem que no passo número 
8 para parar a reação.  

11. Leia e salve a D.O. a 450 nm. 
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ID Screen® FMD NSP 

Competition 
 
 
 

                    

  

 
 

Elisa competitivo para a detecção de anticorpos contra a proteína não estrutural 
FMDV (NSP) em soro ou plasma de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. 

Uso in vitro 
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Conservar entre 2°C e 8°C 
Prazo de validade: 24 meses após a data da fabricação 

Responsável Técnica:  Dra. Patrícia Stocco Betiol – CRMV SP nº 14795 
Proprietário e Fabricante: Innovative Diagnostics, Grabels, França 

Representante no Brasil e importador exclusivo: 
ID-VET América Latina Ltda. C.N.P.J. 20.289.238/0001-96 
Rua Edgard Marchiori, Setor IDVET, número 255, Portão 2,  

Distrito Industrial, Vinhedo-SP 
Produto importado 

 
 

Validação 

O teste é válido se: 

 O valor médio obtido da Densidade Óptica do 
Controle Negativo (DOCN) for maior que 0.7. 

DOCN > 0.700 

 O valor médio obtido da Densidade Óptica do 
Controle Positivo (DOCP) for menor que 30 % da DOCN. 

DOCP / DOCN < 0.3 

Interpretação 

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

                 DO amostra 
S/N %    =               x 100 

                  DOCN 
 
Amostras apresentando S/N%:  

- Menor ou igual a 50 % são consideradas 
positivas. 

- Maior que 50 % são consideradas negativas. 

Resultado Estatutos 

S/N % ≤ 50 % POSITIVO 

S/N % > 50% NEGATIVO 
 
A especificidade e a sensibilidade determinadas durante a validação 
inicial do teste são as descritas abaixo: 

Especificidade:  

-   Resultados obtidos com amostras de campo de 
animais não vacinados: A especificidade medida foi alta 
(≥99.5%), independentemente das espécies testadas. 

-  Resultados obtidos com amostras de bovinos 
vacinados experimentalmente ou vacinados com várias 
vacinas: Aos 50dpv, a soroconversão foi detectada em todos 
os animais vacinados com a vacina monovalente O, 
altamente purificada, pelo kit cELISA  ID Screen® FMD Tipo 
O, enquanto que estes animais vacinados foram considerados 
negativos com cELISA o ID Screen® FMD NSP.  

O cELISA ID Screen® FMD NSP permite a diferenciação entre 
amostras vacinadas e infectadas.   

Sensibilidade: 

-  Resultados obtidos com o painel de referência 
internacional para a avaliação dos kits NSP: O  ID Screen® 
FMD NSP detectou corretamente todas as 13 cepas 
presentes no painel de referência internacional para a 
avaliação dos testes ELISA NSP.  

-   Resultados obtidos com o painel de soros de 
referência IAEA FMDV: Todos os 6 sorotipos do painel foram 
corretamente identificados como positivos pelo cELISA  
ID Screen® FMD NSP. 

-     Resultados obtidos com amostras de campo: Todos 
os animais do painel foram corretamente identificados como 
positivos pelo cELISA ID Screen® FMD NSP. 

 A concordância entre os dois protocolos foi alta (99.69%). Os 
laboratórios podem, portanto, utilizar  a incubação rápida ou a 
lenta.  

Para uma nova partida ser liberada, os painéis de soros 
selecionados devem apresentar desempenhos semelhantes.  
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