
 

Informações Gerais 
Este Kit de diagnóstico, Elisa indireto, se destina à 
detecção de anticorpos específicos contra vírus da 
Bronquite Infecciosa em soro ou gema de ovo de 
galinhas. 

É um teste quantitativo. 

Para utilização em outras espécies, por favor, entrar 
em contato com a IDVET. 

Descrição e princípio do teste 
As microcavidades (poços) são revestidas com extrato 
purificado de IBV. 

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

Após lavagem, um conjugado anti-galinha 
“horseradish peroxidase” (HRP) é adicionado à 
microcavidades. Ele se fixa aos anticorpos, formando 
um complexo antígeno-anticorpo-conjugado-HRP. 

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

A coloração resultante depende da quantidade de 
anticorpos específicos presentes na amostra em teste. 

- Na presença de anticorpos, aparece uma 
coloração azul, que se torna amarela após a 
adição da solução de parada (“stop solution”). 

- Na ausência de anticorpos não ocorre 
mudança na 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. Os outros reagentes podem ser estocados entre 
+2°C e +26°C. 

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 

5 µl ,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 microcavidades (poços). 

Precauções 
1. Nunca pipete com a boca. 

2. A Solução Substrato pode ser irritante para a pele. 

3. 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 Parada pode ser 
prejudicial se ingerida (ácido 0.5 M). 

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

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

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

 

Preparação da Solução de Lavagem 
Se necessário, deixar o Concentrado de Lavagem (20X) 
atingir a temperatura ambiente. 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) a 1/20 em água destilada 
ou deionizada. 
A qualidade da etapa de lavagem pode influenciar os 
resultados. Assegure-se de que as microcavidades 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. 

Os Controles Positivo e Negativo são fornecidos 
prontos para uso. Não adicionar Tampão de Diluição 
aos poços Controle A1, B1, C1 e D1. Os Controles 
devem ser testados sem diluição. As amostras, 
entretanto, são testadas em uma diluição final de 1/500. 

Para amostras de soro (pré-diluição 1/50, seguida de 
diluição 1/10 na microplaca ELISA) 
1. Numa microplaca de pré-diluição, reservar os orifícios 

A1, B1, C1 e D1 para os Controles e adicionar: 
- 5 µl de cada amostra de soro a ser testa. 
- 245 µl de Tampão de diluição 14 em todos os 

orifícios, exceto os orifícios controle, A1, B1, C1 e D1. 
Nota: É recomendável respeitar a ordem indicada para 
depositar, a fim de poder controlar visualmente a adição 
da amostra em cada orifício. 

 

 

 

 

 

2. Na placa ELISA, adicionar: 
- 100 µl de Controle Negativo aos orifícios A1 e B1. 
- 100 µl de Controle Positivo aos orifícios C1 e D1. 
- 90 µl do Tampão de Diluição 14 para o número de 

poços que houver amostras a serem testadas 
(EXCETO nos poços controle A1, B1, C1 e D1). 

- 10 µl de amostras de soro pré-diluídas conforme 
preparado acima. 

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

Para amostras de gema de ovo (pré-diluições 1/5 e 
1/50, seguidas por 1/2 diluição na microplaca ELISA) 
1. a) Pré-diluir as amostras da seguinte forma: 

- Misture 80 µl de solução de lavagem 1X com 20 µl 
de gema de ovo. 

- Misture bem antes de testar por inversão ou vórtex. 
Nota: Essas amostras diluídas de gema de ovo podem ser 
armazenadas a -20 ° C para testes futuros. As amostras 
não podem passar por mais de 3 ciclos de congelamento-
descongelamento. 

1. b) Em uma placa de pré-diluição, reserve os poços 
A1, B1, C1 e D1 para os controles e adicione: 

- 5 µl de cada amostra de gema de ovo a ser testada, 
- 245 µl de Tampão de diluição 14 para todos os 

poços, EXCETO para os poços de controle A1, B1, 
C1 e D1. 

Nota: É recomendável respeitar a ordem indicada para 
depositar, a fim de poder controlar visualmente a adição 
da amostra em cada orifício. 

2. Na microplaca de ELISA, adicione:  
- 100 µl do Controle Negativo nos poços A1 e B1, 
- 100 µl do Controle Positivo nos poços C1 e D1, 
- 50 µl de Tampão de Diluição 14 em tantos poços 

quantas forem as amostras a serem testadas (NÃO 
adicionar nos poços de controle A1, B1, C1 e D1), 

- 50 µl das amostras de gema de ovo pré-diluídas, 
preparadas conforme acima descrito. 

Atenção: Certifique-se de que a mistura 50 + 50 µl é 
homogênea para evitar o aumento de reações 
inespecíficas que podem gerar resultados falsos positivos. 
Em caso de dúvida, é possível fazer a mistura, fora da 
placa, em tubos e, em seguida, homogeneize no vórtex 
antes de adicionar os 100 µl na placa de ELISA. 

3. Cobrir a placa e incubar por 30 min ± 3 min a 21°C  
(± 5°C). 

 

 

Reagentes* 

Microplacas revestidas com antígeno purificado IBV 

Controle Positivo 

Controle Negativo 

Conjugado Concentrado (10X) 

Tampão de Diluição 3 

Tampão de Diluição 14 

Concentrado de Lavagem (20X) 

Solução Substrato (TMB) 

Solução de Parada (“Stop Solution”) (0,5M) 
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Para todos os tipos de amostra 
4. Preparar o Conjugado 1X, diluindo o Conjugado 

Concentrado (10X) a 1/10 no Tampão de 
Diluição 3. 

5. Esvaziar os poços. Lavar cada poço 3 vezes com 
ao menos 300 µl da Solução de Lavagem 1X. 
Evitar secar os poços entre as lavagens. 

6. Adicionar 100 µl do Conjugado 1X em cada poço. 

7. Cobrir a placa e incubar durante 30 min ± 3 min 
a 21ºC ± 5ºC. 

8. Esvaziar os poços. Lavar cada poço 3 vezes com 
ao menos 300 µl da Solução de Lavagem 1X. 
Evitar secar os poços entre as lavagens. 

9. Adicionar 100 µl da Solução Substrato em cada 
poço. 

10. Cobrir a placa e incubar durante 15 min ± 2 min 
a 21ºC ± 5ºC, ao abrigo da luz. 

11. Adicione 100 µl de Solução de Parada em cada 
poço, na mesma ordem da etapa No. 9, para 
parar a reação. 

12. Ler e registrar a densidade óptica (DO) a 450 nm. 

 

Validação 
O teste é válido se: 

 O valor médio da DO do Controle Positivo 
(DOCP) for maior que 0,250. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 > 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 

 A razão entre a média do Controle Positivo e 
Negativo (DOCP e DOCN) for maior que 3. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂/𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 > 𝟑𝟑 

Interpretação 
Para cada amostra, calcular a proporção S/P, como segue: 

Proporção S/P: 

𝐒𝐒 𝐂𝐂⁄ =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂
   

Título de anticorpos: 

𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥 𝟏𝟏𝟎𝟎 (𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚) = 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐱𝐱  𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥 𝟏𝟏𝟎𝟎  �𝐒𝐒 𝐂𝐂� �+ 𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟑𝟑𝟎𝟎 

𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚 =  𝟏𝟏𝟎𝟎𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(𝐚𝐚í𝐚𝐚𝐭𝐭𝐥𝐥𝐚𝐚) 

Os resultados são interpretados como segue: 

Resultado 
Título de 

anticorpos 
ELISA 

Status 

S/P% ≤ 0,2 Título ≤ 853 Negativo 
S/P% > 0,2 Título > 853  Positivo  

A especificidade e sensibilidade determinadas durante a 
validação inicial do teste estão descritas abaixo: 

Para amostras de soro: 
- Sensibilidade: 
Galinhas vacinadas: 
Lote de Frangos: 
O intervalo médio de titulação foi entre 2.000-6.000.  
Lotes de poedeiras: 
O intervalo médio de titulação foi entre 6.000-17.000. 
- Especificidade determinada: 
Especificidade determinada = 100% (IC95%: 98.28 – 100%), 
n=220. Para a liberação de um novo lote, os painéis 
selecionados de soros testados devem apresentar 
performances semelhantes. 

Para amostras de gema de ovo: 
- O coeficiente de variação para o protocolo da 

IDvet e extração com clorofórmio foi alto: R² = 
0.8133. 

- Os títulos médios e o CV% são semelhantes. 

Correlação entre soro e gema de ovo: 
- Os títulos e o CV% para soro e gema de ovo 

apresentam excelente correlação. 

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/P ou S/N, títulos, idade a vacinação, 
grupos) e oferece representação gráfica dos perfis 
sorológicos dos animais testados. 
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Infectious Bronchitis Indirect 

 
 

 
 
 

Kit de Teste ELISA Indireto para detecção de anticorpos  
contra vírus da Bronquite Infecciosa  

em amostras de soro ou gema de ovo de galinhas 

Para 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 Edgar Marchiori, número 255, Setor IDVET, Distrito Industrial, Vinhedo-SP, 

Produto importado 
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