
Single Zika ECO Detect - BM.0009

PCR EM TEMPO REAL PARA DETECÇÃO DE ZIKA VíRUS

O kit Single Zika ECO Detect é utilizado para a identi�cação especí�ca de vírus Zika em 
amostras clínicas de doentes com sinais e sintomas de infecção pelo vírus Zika. O teste é 
utilizado como auxiliar no diagnóstico do vírus Zika em combinação com fatores de risco 
clínicos e epidemiológicos. O RNA é extraído a partir de amostras, ampli�cado utilizando 
PCR-RT e detectados utilizando sondas com corantes �uorescentes especí�cos para o vírus 
da Zika.

O vírus Zika (ZIKV) é um �avivírus transmitido por mosquitos e foi isolado pela primeira vez em 
1947, a partir de um macaco rhesus sentinela em Uganda. Casos humanos esporádicos foram 
relatados a partir da década de 1960 na África e Ásia. Em 2007 e 2013, o vírus Zika foi o 
causador de vários surtos no Pací�co, e desde 2015 vem sendo disseminado ainda mais no Sul 
e América Central e do Caribe.

ZIKV é transmitido aos seres humanos por mosquitos do gênero Aedes infectados, incluindo 
Ae. africanus, Ae. hensilli e Ae. aegypti. Além disso, ZIKV pode ser transmitido de mãe para 
�lho e através do contato sexual. As manifestações clínicas variam de assintomáticos de 
gripe até sinais e sintomas gripais como febre moderada, artralgia, mialgia, astenia, dor de 
cabeça e erupções maculopapular. Conjuntivite, dor retro-orbital, linfadenopatia e diarreia 
foram também relatados. Portanto, a apresentação clínica não especí�ca pode ser confundi-
da com a maioria das outras infecções causadas por outras arboviroses, especialmente 
Dengue e infecção pelo vírus Chikungunya.

Além disso, o diagnóstico laboratorial é um desa�o porque não há nenhuma ferramenta 
"padrão ouro". A reatividade cruzada de anticorpos ZIKV com outros �avivírus (incluindo 
Dengue) limita o uso da sorologia; a cultura viral não é realizada rotineiramente e não há 
nenhum teste de detecção antigênica disponível. Portanto, a con�rmação biológica de 
infecções ZIKV é baseada principalmente na detecção de RNA viral utilizando PCR convencio-
nal ou PCR em tempo real. É um método rápido, sensível e especí�co na fase inicial da 
infecção. Dessa forma, recomenda-se que as amostras de sangue, soro e/ou saliva sejam 
coletadas durante os primeiros 5 dias após o início dos sintomas. Além disso, a urina é uma 
amostra alternativa a ser considerada nas fases tardias da doença.

Resumo e Explicação

O kit Single Zika ECO Detect é utilizado para o diagnóstico do vírus Zika em amostras clínicas. 
A detecção é feita em uma única etapa no formato PCR tempo real, onde a transcrição reversa 
e a subsequente ampli�cação da sequência alvo especí�ca ocorre na mesma reação. O alvo 
do RNA isolado é transcrito e gera o DNA complementar por transcriptase reversa, que é 
seguido pela ampli�cação de uma região conservada do gene envelopado utilizando 
iniciadores especí�cos e uma sonda �uorescente marcada.

O kit Single Zika ECO Detect baseia-se na atividade da exonuclease 5' da polimerase do DNA. 
Durante a ampli�cação de DNA, esta enzima cliva a sonda ligada à sequência de DNA 
complementar, que separa o corante do quencher. Esta reação gera um aumento do sinal 
�uorescente, que é proporcional à quantidade do molde alvo. Esta �uorescência pode ser 
medida em plataformas de PCR em tempo real.

O kit Single Zika ECO Detect contém em cada poço todos os componentes necessários para o 
ensaio de PCR em tempo real (iniciadores especí�cos/sondas, dNTPs, tampão, polimerase, 
retrotranscriptase) em um formato estabilizado, bem como um controle interno para monitorar 
a inibição da PCR. Alvos de RNA do vírus Zika são ampli�cados e detectados no canal FAM e o 
controle interno (CI) em HEX, VIC ou canal JOE (dependendo do equipamento utilizado).

Princípio do Teste

Extração do RNA
Realizar a preparação de amostras de acordo com as recomendações contidas nas instruções 
de uso do kit de extração utilizado.

Para a extração de RNA a partir de amostras clínicas (sangue, soro, plasma, urina, tecidos e 
outros) usar o sistema de rotina manual ou sistema otimizado de rotina automática. Além 
disso, pode-se utilizar qualquer kit de extração de RNA comercialmente disponível e seguir as 
instruções de uso do fabricante. Os seguintes kits de extração foram validados: 

• Kit Viasure RNA -DNA Extraction (VIASURE), recomendado. 
• Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Puri�cation Kit, utilizando o sistema de extração 
automatizado Maxwell® 16 (Promega) 8060.
• QIAamp Viral RNA Mini Kit, utilizando o sistema de extração automatizado QIAcube (Qiagen).
• High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche).

Controle positivo lio�lizado
O tubo do controle positivo do vírus da Zika contém uma grande quantidade de cópias molde, 
dessa forma é recomendado abrir e manipular, em uma área do laboratório, separado dos 
outros componentes. Reconstituir o controle positivo do vírus da Zika (tubo vermelho) pela 
adição de 100µL de água livre de RNAse /DNAse (tubo branco) e misturar bem com a ajuda de 
um vortex. 

Armazenar o controle positivo a -20°C, após ressuspensão. Recomenda-se separar alíquotas 
para minimizar os ciclos de congelamento-descongelamento.

Protocolo PCR
Identi�car e separar o número de reações necessárias, incluindo amostras e controles. Um 
controle positivo e negativo devem ser incluídos em cada série. Remover as tiras de poços da 
embalagem de alumínio.

a) Reconstituir o número de poços necessários.
Adicionar 15µL de tampão de reidratação (azul frasco) em cada poço.

b) Adicionar as amostras e controles.
Adicionar 5µL de amostra de RNA, 5µL do Controle Positivo reconstituído do vírus da Zika 
(tubo vermelho) e 5µL do Controle Negativo (tubo roxo) em diferentes poços. Fechar os poços 
com as tampas fornecidas. 
Centrifugar brevemente.
Coloque as tiras no termociclador.

c) Con�gure o termociclador. 
Programe o termociclador seguindo as condições descritas na tabela seguinte e inicie o 
programa.

Procedimento do Teste

Siga as Boas Práticas de Laboratório. Usar vestuário de proteção, luvas de uso descartáveis, 
óculos e máscara. Não comer, beber ou fumar na área de trabalho. Após o teste, lavar as 
mãos.

As amostras devem ser tratadas como potencialmente infecciosas, bem como todos os 
reagentes e materiais que tenham sido expostos às amostras e devem ser manuseados de 
acordo com a legislação sanitária nacional. Tomar precauções durante coleta, armazenamen-
to, tratamento e eliminação de amostras. 

Deve ser realizada a descontaminação periódica dos equipamentos, especialmente as 
micropipetas e superfícies de trabalho.

A seguinte lista inclui os materiais necessários para uso, mas não incluídos no kit Single Zika 
ECO Detect:
• Instrumento de PCR em tempo real (termociclador) (para veri�car a compatibilidade ver 
Anexo I).
• kit de extração de RNA.
• Centrífuga para tubo de 1,5 ml.
• Vortex.
• Micropipetas (0,5-20µL).
• Luvas descartáveis sem pó.

Materiais Necessários e Não Fornecidos

O kit Single Zika ECO Detect inclui os seguintes materiais e reagentes descritos na Tabela 1:

Reagentes e Materiais Fornecidos

cDNA lio�lizado
sintético não infeccioso

Reagentes/Materiais Descrição Cor Quantidade

Tiras de Poços do 
Vírus da Zika

Um mix de enzimas,
primers, sonda, tampão, 
dNTPs, estabilizadores 
e controles internos em 

formato estabilizado.

Branco
Tiras

de 8 poços

Tampão de reidratação
Solução para a

reconstituição do produto 
estabilizado

Azul 1 tubo x 1,8mL

Controle positivo do 
Vírus da Zika Vermelho 1 tubo x 1mL

Controle negativo Controle negativo Roxo 1 tubo x 1mL

Água livre de RNAse/
DNAse

Água livre de RNAse/
DNAse Branco 1tubo x 1mL

Tampas plásticas dos 
poços

Tampas ópticas para 
vedar os poços durante 

os ciclos térmicos
Transparente

Tampas 
plásticas

de 8 poços

Tabela 1. Reagentes e materiais fornecidos no kit Single Zika ECO Detect

Os kits podem ser enviados e armazenados entre 2 e 30°C até a data de validade indicada no 
rótulo.

Armazenar o controle positivo a -20°C, após ressuspensão. Recomenda-se separar alíquotas 
para minimizar os ciclos de congelamento e descongelamento.

Manter os componentes do kit afastados da luz solar.

Condições de Transporte e Armazenamento

Atenções e Precauções

Utilizado por pro�ssional de diagnóstico in vitro.

Não é recomendável usar o kit após a data de validade.



Uma amostra é considerada positiva se o valor de Ct obtido for inferior a 40 e o controle 
interno mostrar ou não um sinal de ampli�cação. Às vezes, a detecção do controle interno não 
é necessária, porque um elevado número de cópias do alvo pode causar ampli�cação 
preferencial de ácidos nucleicos especí�cos para o alvo.

Uma amostra é considerada negativa se não apresentar qualquer sinal de ampli�cação no 
sistema de detecção e se o controle interno for positivo. Uma inibição da reação de PCR 
podem ser excluídos pela ampli�cação do controle interno.

O resultado é considerado inválido se existir um sinal de ampli�cação de controle negativo ou 
ausência de sinal no poço positivo. Recomendamos repetir o teste.

Em caso de ausência de sinal de controle interno em poços de amostra recomendamos repetir 
o ensaio de diluição da amostra 1:10 ou repetir a extração para veri�car possíveis problemas 
de inibição.

O uso de controles positivos e negativos em cada série, validam a reação através da 
veri�cação da ausência de sinal no poço de controle negativo e a presença de sinal para 
controle positivo do Zika Vírus. Veri�que o sinal do controle interno para veri�car o funciona-
mento correto da mistura de ampli�cação. A análise das amostras é realizada com o software 
de equipamento adequado de PCR em tempo real, de acordo com as instruções do fabricante.

Interpretação do Resultado

Os dados de �uorescência devem ser coletados durante a etapa de alongamento(*) através dos 
canais FAM (Virus da Zika) e HEX, JOE ou VIC (Controle Interno).

Nos termocicladores Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System e Stratagene 
Mx3005P™ Real Time PCR System veri�car se a opção do controle positivo ROX está desativada.

Ciclos Etapa Tempo Temperatura

1 Transcrição reversa 15 minutos 45ºC

1 Desnaturação inicial 2 minutos 95ºC

45 
Desnaturação 10 segundos 95ºC

Hibridação / Alongamento (coleta de dados*) 50 segundos 60ºC

Tabela 2. Protocolo PCR

Tabela 3. Interpretação: +: curva de ampli�cação  -: sem curva de ampli�cação

Controle positivo

Figura 1. Exemplo grá�co de ampli�cação do controle positivo e negativo.
Experimento realizado por Bio-Rad CFX96 TouchTM Real-Time PCR Detection System

Controle negativo

Zika Vírus Controle 
Interno

Controle 
Negativo

Controle 
Positivo Interpretação

+ +/- - + Zika Vírus Positivo

- + - + Zika Vírus Negativo

+ + + + Inválido

- - - - Inválido

Zika 
Vírus

Dengue 
Vírus

Chikungunya
Vírus

Controle 
Interno

Controle 
Negativo

Controle 
Positivo Interpretação

+ - + +/- - +
Vírus da Zika e Chikungunya 
Positivos, e Vírus da Dengue 

Negativo

- + - +/- - +
Vírus da Dengue Positivo, 

Vírus da Zika e Chikungunya 
Negativos

- + + +/- - +
Vírus da Dengue e 

Chikungunya Positivos,
e Vírus da Zika Negativo.

- - + +/- - +
Vírus da Chikungunya

Positivo, Vírus da Zika e
 Dengue Negativos

+ + + + + + Inválido

- - - - - - Inválido

Os resultados dos testes devem ser avaliados por um pro�ssional e de acordo com o contexto 
do histórico médico, dos sintomas clínicos e de outros testes de diagnóstico.

Este teste pode ser usado com outros tipos de amostras, embora tenha sido validado com 
amostras de soro e de urina. 

A qualidade do teste depende da qualidade da amostra. O RNA deve ser extraído de forma 
adequada a partir de amostras clínicas. Formas inadequadas de coletas, armazenamento 
e/ou transporte de amostras podem levar a resultados falsos negativos. 

Pode ser detectado níveis extremamente baixos, abaixo do limite de detecção, mas os 
resultados podem não ser reproduzíveis. 

Existe a possibilidade de resultados falsos positivos devido à contaminação cruzada por vírus 
da Zika, ou amostras contendo elevadas concentrações de RNA alvo ou contaminação devida 
a produtos de PCR a partir de reações anteriores.

Limitações do Teste

O kit Single Zika ECO Detect contém controle positivo e negativo e devem ser incluídos em 
cada teste para interpretação correta dos resultados. Além disso, o controle interno (CI) em 
cada poço con�rma o funcionamento adequado da técnica.

Controle de Qualidade

Foram testadas 65 amostras clínicas, obtidas em laboratórios de referênica dos estados da  
Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal para Zika NS1, ou seja, que apresentam os vírus 
da Zika. Também foram testadas 70 amostras clínicas, obtidas em laboratórios de análises 
clínicas, não reagentes para Zika porém, reagentes para outras doenças infecciosas como: 
Chikungunya, Dengue, Hepatite B, Sí�lis, HIV, Hepatite C, Wester Nile, Febre Amarela. As 
amostras foram testadas na metodologia PCR RT de referência e no kit Single Zika ECO Detect 
de forma a se con�rmar os resultados. As amostras foram consideradas reagentes, se o 
resultado do kit referência fosse reagente. Amostras foram consideradas não reagentes, se o 
resultado do kit referência fosse não reagente, ou seja, indicassem a ausência de anticorpos 
IgG e IgM na amostra. A comparação entre os resultados segue abaixo:

Desempenho Clínico

Single Zika ECO Detect

Método de referência
RT PCR Reagente Não Reagente Total

Reagente 65 0 65

Não Reagente 0 70 70

Total 65 70 135

Sensibilidade: >99,9% Especi�cidade: >99,9%

Tabela 3. Interpretação: +: curva de ampli�cação  -: sem curva de ampli�cação
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ANEXO 1:  Compatibilidade dos equipamentos mais comuns do PCR em tempo real

As tiras de per�l baixo podem ser usadas em todos os termocicladores de PCR equipados com 
bloco de baixo per�l, como sistemas listados na tabela A.1. Tiras de alto per�l podem ser 
usadas em todos os termocicladores de PCR equipados com bloco de alto per�l ou per�l 
regular, como os sistemas listados na tabela A.2. Se você não encontrar o seu termociclador 
na lista abaixo, entre em contato com o seu fornecedor.

Tabela A.2 TERMOCICLADOR DE ALTO PERFILTabela A.1 - TERMOCICLADOR DE BAIXO PERFIL

Fabricante Modelo Fabricante Modelo

Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR 
System Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System

Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time 
PCR System Applied Biosystems QuantStudio™ 12K Flex 

96-well

Applied Biosystems QuantStudio™ 12K Flex 
96-well Fast Applied Biosystems QuantStudio™ 6 Flex 

96-well

Applied Biosystems QuantStudio™ 6 Flex 
96-well Fast Applied Biosystems QuantStudio™ 7 Flex 

96-well

Applied Biosystems QuantStudio™ 7 Flex 
96-well Fast Applied Biosystems QuantStudio™ 5 Real-Time 

PCR System

Applied Biosystems QuantStudio™ 5 Real-Time 
PCR System Applied Biosystems ViiA™ 7 Real-Time PCR 

System

Applied Biosystems ViiA™ 7 Fast Real-Time 
PCR System Bio-Rad

CFX96 TouchTM Deep Well 
Real-Time PCR Detection 

System

Bio-Rad CFX96 TouchTM Real-Time 
PCR Detection System Bio-Rad iCycler  iQTM Real-Time PCR 

Detection System

Roche LightCycler ®480 Real-
Time PCR System Bio-Rad iCycler  iQTM5 Real-Time 

PCR Detection System

Roche LightCycler ®96 Real-Time 
PCR System

Eppendorf MastercyclerTMep realplex

Agilent 
Technologies

AriaMx Real-Time PCR 
System

Stratagene 
/ Agilent 

Technologies

Mx3000P™ Real Time PCR 
System

DNA-Technology DTlite Real-Time PCR 
System

Stratagene 
/ Agilent 

Technologies

Mx3005P™ Real Time PCR 
System

DNA-Technology DTprime Real-time 
Detection Thermal Cycler

Analytik Jena 
Biometra

TOptical

Qiagen Rotor-Gene® Q*
Analytik Jena 

Biometra qTOWER 2.0

Cepheid SmartCycler®* Abbott Abbott m2000 RealTime 
System

BIONEER Exicycler™ 96

DNA-Technology
DTlite Real-Time PCR 

System

DNA-Technology DTprime Real-time 
Detection Thermal Cycler

Qiagen Rotor-Gene® Q*

Cepheid SmartCycler®*
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