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AVALIAÇÃO DE PROTOCOLO MOLECULAR EM AMOSTRAS ALTERNATIVAS E MÉTODOS 

SOROLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO ZIKA 

 

RESUMO 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM MEDICINA TROPICAL 

 

Aline da Silva Santos 

 

 Em 2015, foi relatada a primeira transmissão autóctone do vírus Zika no Brasil. O 

vírus foi detectado através do método de RT-PCR e confirmado por sequenciamento do DNA. 

O diagnóstico laboratorial é um fator desafiante por conta da baixa viremia e reatividade 

cruzada com outros flavivirus. A utilidade de um diagnóstico correto e diferencial entre Zika, 

dengue, chikungunya e febre amarela contribui para o prognóstico dos pacientes, melhorando 

a vigilância do ZIKV e de outras arboviroses circulantes no país. O diagnóstico laboratorial na 

fase aguda é fundamental, pelo fato de que as manifestações são semelhantes clinicamente 

entre os vírus. O uso de urina e fluido oral como amostras alternativas ao soro são de  fácil 

obtenção e que podem auxiliar os programas de vigilância na confirmação da infecção por 

Zika. Determinamos sensibilidade e especificidade dessas amostras comparadas ao soro no 

protocolo de qRT-PCR para detecção de ZIKV, considerando os dias de doença e 

encontramos maior sensibilidade na detecção do vírus entre o terceiro e quinto dia para urina 

e saliva. No diagnóstico sorológico avaliamos sensibilidade e especificidade do método in 

house MAC-ELISA versus o comercial da marca Euroimmun anti-IgM ZIKV e a 

concordância entre eles. Nossos resultados apontaram o teste MAC-ELISA como mais  

sensível e o Euroimmun mais específico. Avaliamos as reações cruzadas em testes de dengue 

(NS1 e IgM) e anti-IgM e IgG de Zika, e suas correlações com os dias de doença. Nas 

análises para NS1, observamos que o teste da marca Focus apresentou maior reatividade 

cruzada do que o da marca Platelia. O teste da marca Panbio para IgM de dengue também 

apresentou reatividade cruzada para Zika, assim como os testes anti-IgG Euroimmun de Zika 

frente ao dengue (sorotipos 1,2,3 e 4), febre amarela e malária (P.falciparum). Concluímos 

que  urina e fluido oral se mostraram eficientes na detecção do ZIKV e que podem ser uma 

opção complementar ao diagnóstico do ZIKV, porque aumenta a possibilidade de detecção do 

vírus em períodos diferenciados do curso da doença quando utilizados com o soro.  
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INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
 

EVALUATION OF MOLECULAR PROTOCOL IN ALTERNATIVE SAMPLES AND SOROLOGICAL 
METHODS IN THE LABORATORY DIAGNOSIS OF ZIKA 

 

ABSTRACT 

 

MASTER DISSERTATION THESIS IN TROPICAL MEDICINE 

 

Aline da Silva Santos 

 

In 2015, the first autochthonous transmission of the Zika virus in Brazil was reported. 

The virus was detected by the RT-PCR method and confirmed by DNA sequencing. 

Laboratory diagnosis is a challenge because of low viremia and cross reactivity with other 

flaviviruses. The usefulness of a correct and differential diagnosis between Zika, dengue, 

chikungunya and yellow fever contributes to the prognosis of patients, improving the 

surveillance of ZIKV and other arboviruses circulating in the country. The laboratory 

diagnosis in the acute phase is fundamental, because the manifestations are similar clinically 

between the viruses. The use of urine and oral fluid as alternative serum samples are easy to 

obtain and may assist surveillance programs in confirming the infection by Zika. We 

determined sensitivity and specificity of these samples compared to serum in the qRT-PCR 

protocol for ZIKV detection, considering the days of disease and found greater sensitivity in 

the detection of the virus between the third and fifth day for urine and saliva. In the 

serological diagnosis we evaluated the sensitivity and specificity of the in-house MAC-

ELISA method versus the commercial brand Euroimmun anti-IgM ZIKV and the agreement 

between them. Our results pointed to the MAC-ELISA test as more sensitive and the 

Euroimmun more specific. We evaluated cross-reactions in dengue (NS1 and IgM) and anti-

IgM and IgG tests of Zika, and their correlations with disease days. In the analyzes for NS1, 

we observed that the Focus brand test showed greater cross reactivity than the Platelia brand. 

The test of the Panbio brand for dengue IgM also showed cross reactivity for Zika, as well as 

Zika's antiimmunoglobulin IgG tests against dengue (serotypes 1,2,3 and 4), yellow fever and 

malaria (P. falciparum). We concluded that urine and oral fluid were efficient in the detection 

of ZIKV and may be a complementary option to the diagnosis of ZIKV, because it increases 

the possibility of detecting the virus at different periods of the course of the disease when 

used with the serum. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1. HISTÓRICO E EPIDEMIOLOGIA DO VÍRUS ZIKA  

       O primeiro isolamento do vírus Zika (ZIKV) foi num macaco Rhesus febril 

participante de um grupo sentinela que estudava imunidade de febre amarela entre os 

macacos, na Floresta de Zika. Esse evento ocorreu em 1947, perto do Lago Victoria, na 

periferia de Entebbe (atual Kampala), em Uganda, (1). O nome da floresta onde ocorreu o 

primeiro isolamento foi dado ao vírus. Os primeiros casos humanos de infecção pelo vírus 

Zika foram descritos na África, na década de 1960 e em seguida, no sudeste da Ásia  (2). Por 

meio século, menos de 20 infecções humanas foram documentadas (2) e a maioria dos dados 

resultaram de inquéritos sorológicos do vírus da febre amarela (YFV). ZIKV foi isolado a 

partir de várias espécies de mosquitos recolhidos durante estudos de arbovírus na África e de 

síndrome febril na Ásia (1) (3) (4). Em 2007 foi registrada a primeira epidemia de febre do 

Zika, nas ilhas Yap, Micronésia (5). Após essa epidemia, infecções por ZIKV permaneceram 

limitadas a casos esporádicos ou epidemias de pequena escala. Durante a epidemia em Yap, 

em 2007, estima-se que três quartos da população local tenha sido infectada. A área de 

distribuição e expansão do vírus Zika faz dele causador de doença emergente confirmada pela 

epidemia que atingiu posteriormente a Polinésia Francesa em 2013/2014 e a Nova Caledônia 

em 2014 (6), (7). Essas epidemias foram seguidas por surtos menores nas Ilhas Cook (8), e 

Ilha de Páscoa (9) e em 2015 em Vanuatu (10), as Ilhas Salomão (11), Samoa (12) e Fiji 

(11). No Brasil, os primeiros casos suspeitos foram reportados no final de março de 2015 nas 

cidades de Camaçari, Bahia e na cidade de Natal, Rio Grande do Norte (13)  (14). Um surto 

foi relatado na África Ocidental (Cabo Verde) em novembro (15). A partir do final de Janeiro 

de 2016, a circulação autóctone de ZIKV foi relatada em mais de 20 países nas Américas do 

Sul, Central e do Norte, e também no Caribe (11) (16). A disseminação de ZIKV nos 

continentes foi associada com a descrição de manifestações neurológicas incluindo a 

síndrome de Guillain-Barré (SGB) em adultos na Polinésia Francesa (17) e no Brasil (18) e 

microcefalia em recém-nascidos no Brasil (19). 

A circulação concomitante de ZIKV com o vírus da dengue (DENV) e com o vírus 

chikungunya (CHIKV) foi relatada na Polinésia Francesa (6) e no Brasil (13), mas 

provavelmente também ocorre em todas as Américas, Ásia, várias ilhas do Pacífico e África, 

onde DENV e CHIKV são endêmicas. É evidente que ZIKV está seguindo a mesma trajetória 
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de DENV e CHIKV, espalhando-se para todos os países infestados com Aedes 

aegypti e Aedes albopictus, mosquitos vetores do vírus (20). 

Países como Filipinas (21) e Tailândia (22), têm relatado casos de Zika. Casos 

importados (sem transmissão autóctone) foram relatados no Japão (23) (24), Austrália (25) 

(26), Itália (27), Alemanha (28), Noruega (29), Canadá (30), Estados Unidos (31) (32) (33) e 

Reino Unido (34). 

           De acordo com dados da OPAS (36) a transmissão autóctone de Zika ocorre em 40 

países das Américas, incluindo a Colômbia (16.419 casos relatados, 798 casos confirmados 

laboratorialmente); Guatemala (17 casos suspeitos); México (transmissão local 

confirmada); Panamá (três casos); Paraguai (seis casos confirmados 

laboratorialmente); Venezuela (quatro casos confirmados laboratorialmente, 15 casos 

SGB); El Salvador (240 casos, 46 casos de SGB, 54% do sexo masculino e dois 

óbitos); Honduras e Martinica. Bolívia, Guiana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Porto Rico, 

Barbados, San Martin e Haiti relataram transmissão ocasional após a introdução (35).   

 

1.1.1 Zika no Brasil 

No Brasil, os primeiros casos suspeitos foram reportados no final de março de 2015 

nas cidades de Camaçari, Bahia e na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Os pacientes 

apresentavam sintomas que incluíam erupções pruriginosas maculopapular, cefaleia, artralgia 

associada ou não a edema de extremidades, febre baixa ou ausente, dor retro-orbitrária, 

mialgia e manifestações digestivas (13) (14). A infecção por ZIKV foi confirmada em 

amostras de soro de pacientes dos dois estados, através da detecção do RNA do vírus pelo 

método de RT-PCR em tempo real. 

           No mesmo ano, foram confirmados laboratorialmente três óbitos por vírus Zika no 

país: em São Luís/MA (1), Benevides/PA (1) e Serrinha/RN (1) (36). A mediana de idade 

desses óbitos foi de 20 anos. Em 2016, foram confirmados laboratorialmente oito óbitos por 

vírus Zika: quatro no Rio de Janeiro e dois no Espírito Santo, um no Maranhão e um na 

Paraíba, ocorridos entre os meses de janeiro e agosto (36). 

         Em relação às gestantes, foram registrados 16.923 casos prováveis, sendo 10.820 

confirmados por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial, segundo dados do SINAN-

NET (dados não apresentados em tabelas). 
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         Na Figura 1.1 é possível observar, no mapa do Brasil, a distribuição da incidência dos 

casos prováveis pelo vírus Zika, até a semana epidemiológica 52, que termina em 17 de 

dezembro de 2016, segundo município de residência, foram registrados 215.319 casos 

prováveis de febre pelo vírus Zika no país (taxa de incidência de 105,3 casos/100 mil hab.), 

distribuídos em 2.306 municípios, tendo sido confirmados 130.701 (60,7%) dos casos. A 

análise da taxa de incidência de casos prováveis (/100 mil hab.), segundo regiões geográficas, 

demonstra que a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência: 222,0 casos/100 

mil hab. Entre as UFs, destacam-se Mato Grosso (671,0 casos/100 mil hab.), Rio de Janeiro 

(414,2 casos/100 mil hab) e Bahia (340,5 casos/100 mil hab.). 

 

Figura 1.1 - Incidência (/100 mil hab.) de febre pelo vírus Zika por município de residência, 

até a Semana Epidemiológica 52. Brasil, 2016. 

O Brasil foi o primeiro país a relatar óbitos confirmados causados pelo vírus da Zika 

(36). Uma das hipóteses levantadas para explicar esses óbitos seria a mutação da cepa 

circulante no Brasil para uma mais virulenta. Associando os óbitos e os casos de microcefalia 

relatados durante a epidemia no Brasil, alguns estudos relataram que as mutações no gene que 

codifica o envelope viral de outros membros da família Flaviviridae aumentaram a sua 

virulência e a sua capacidade de danificar o sistema nervoso central (37), sendo essa uma 

possível explicação para o que aconteceu no Brasil. Em relação às gestantes, foram 
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registrados 17.000 casos prováveis, sendo 11.052 confirmados por critério clínico-

epidemiológico ou laboratorial, segundo dados do SINAM-NET (dados não divulgados). 

1.2 AGENTE ETIOLÓGICO 

1.2.1 Classificação de ZIKV 

O vírus Zika é um arbovírus transmitido por um vetor artrópode mantido na natureza 

através da transmissão biológica do vetor ao hospedeiro vertebrado suscetível. O artrópode 

hematófago é do gênero Aedes. Pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus 

(38). Os arbovírus são transmitidos e mantidos na natureza por ciclos selvagens, em que 

várias espécies de artrópodes sugadores de sangue atuam como vetores e vertebrados 

selvagens como hospedeiros reservatórios (39). As pessoas mais comumente afetadas são 

aquelas que mantêm contato com esses ambientes, onde existem os nichos ecológicos de 

arbovírus (39).  

Alguns arbovírus circulam regularmente em áreas urbanas, tais como o vírus da 

dengue e o vírus Oropouche (VORO), ou em zonas peri-urbanas, como exemplo o vírus 

Mayaro (MAYV) e o da Febre Amarela, causadores de doenças febris, exantemáticas e às 

vezes, hemorrágicas. Alguns arbovírus podem causar meningite e doenças do sistema nervoso 

central, como visto em infecções por vírus da encefalite de Saint Louis (SLEV), o vírus Rocio 

(ROCV), vírus da encefalite equina do Leste (EEEV) e o vírus da encefalite equina ocidental 

(WEEV) (39).  

Arbovírus eram inicialmente classificados de acordo com critérios sorológicos (de 

classificação antigênica) (40). A nova base usada para taxonomia agora é a molecular. O 

gênero é classificado em grupos, espécies e clados. (41). As cinco famílias principais de 

arbovirus, de acordo com as suas propriedades antigênicas e características físico-químicas 

são: Bunyaviridae, Flaviviridae, Reoviridae, Togaviridae e Rhabdoviridae (39). A família 

Flaviviridae é composta pelos seguintes gêneros: Flavivirus, Hepacivirus e Pestivirus. 

Possuem no seu genoma RNA de polaridade positiva, cadeia simples com 9,6 a 12.3 

quilobases de comprimento. As partículas virais são envelopadas e esféricas, com cerca de 40 

a 60 nanómetros de diâmetro. O envelope contendo lipídios possui uma glicoproteína de 

superfície que medeia ligação, fusão e penetração, e uma proteína de matriz interna. O 

nucleocapsídio contém a proteína do capsídeo e o RNA. (42). Os Flavivírus variam 

amplamente no seu potencial patogênico e nos mecanismos para a produção de doenças 

humanas. No entanto, é útil considerá-los em três categorias principais: os associados 



25 

principalmente à síndrome da encefalite (protótipo: encefalite de Saint Louis), com febre-

artralgia-erupção cutânea (protótipo: dengue) ou com febre hemorrágica (protótipo: febre 

amarela). 

Durante o processo de cultivos celulares com os Flavivírus, duas formas virais podem 

ser distinguidas: a madura, encontrada fora das células e que possui duas glicoproteínas 

associadas ao envelope viral, E M; e a imatura, exclusiva do meio intracelular, apresentando o 

precursor da proteína M (PrM), o qual é clivado durante o processo de maturação (43); 

(Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 - Formas das partículas virais dos flavivírus: (A) partícula viral imatura; 

(B) partícula viral madura; (C) esquema das formas madura e imatura. Fonte: (A) 

http://www.purdue.edu/uns/x/2007b/071019CelHockmeyer.html; (B) Lindenbach et al., 2007; 

(C) adaptado de Heinz & Allison, 2003.  

1.2.2 Morfologia 

A partícula do vírus Zika possui a mesma estrutura geral que outras espécies de 

Flavivirus (44). É esférica, com 40 a 50 nm de diâmetro (45). Seu invólucro é formado por 

uma bicamada lipídica incorporada em 180 unidades de glicoproteínas E e M para ligação a 

uma variedade de receptores celulares (46). A glicoproteína E tem uma estrutura típica de três 
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domínios, como no vírus dengue-2, a diferença principal é que tem apenas um local de 

glicosilação (Asn154) que aparece como uma pequena protrusão na superfície viral. (47) 

(Figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3 Estrutura do Zika Vírus: 3 proteínas estruturais (capsídeo, proteína de membrana e 

do envelope) e o genoma (RNA) (Adaptado de Sagar Aryal, 2015). 

1.2.3 Estrutura do genoma 

O vírus Zika é envelopado e possui um capsídeo icosaédrico, característica comum a 

todos os flavivírus (48). Possui um genoma de RNA, fita simples e polaridade positiva com 

10.794 nucleotídeos de tamanho. O genoma contém uma região 5´ e 3´ não traduzida 

flanqueando uma região codificadora que sintetiza 3 proteínas estruturais (do capsídeo, pré-

membrana/membrana e do envelope) e 7 proteínas não-estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, 

NS4A, NS4B e NS5) (49) (Figura 1.4). 
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Figura 1.4 – Genoma e estrutura do vírus Zika. Zika possui polaridade positiva com 7 genes 

não-estruturais e três genes estruturais. (Adaptado de Singh et al, 2016).  
 

O nucleocapsídeo do vírus Zika é formado pela proteína C associada a uma molécula de RNA 

viral de cadeia simples (51). O vírus se replica nas membranas do retículo endoplasmático 

rugoso, como demonstrado em células cerebrais in vivo (45) e em neurosferas in vitro (52).  

 

    1.2.4 Variabilidade genética 

O vírus Zika foi classificado juntamente com Spondweni (SPOV) no mesmo cluster 

com base no sequenciamento da região de codificação completa do gene da proteína não-

estrutural 5 (NS5) (53). O genoma completo do vírus (estirpe do protótipo ZIKV MR 766 – 

macaco Rhesus 766) foi completamente sequenciado pela primeira vez em 2007 (49). As 

sequências completas de outras cepas do vírus Zika do Brasil, Camboja, República Centro-

Africana, Polinésia Francesa, Guatemala, Malásia, Nigéria, Porto Rico, Senegal, Tailândia e 

Estado Yap estão disponíveis no GenBank (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov / GenBank /)  (53) 

(54) (55)  

Após o surto de Yap, na Micronésia, Lanciotti e colaboradores conduziram o primeiro 

estudo filogenético do vírus Zika (53). O sequenciamento completo do gene que codifica NS5 
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revelou três linhagens ou subclados diferentes do vírus: linhagem da África Oriental 

(protótipo de Uganda), linhagem da África Ocidental (cepas do Senegal) e a linhagem asiática 

(estirpe de Yap ZIKV 2007). A linhagem asiática divergiu de um ancestral comum que se 

expandiu no Sudeste da Ásia e Pacífico (53). 

Com base em sequências genômicas completas, Haddow e colaboradores descreveram 

duas linhagens principais do vírus Zika: estirpe africana (Uganda, Senegal e Nigéria) e a 

estirpe asiática (Malásia 1966, Yap 2007 e Camboja 2010). Desta forma, o ZIKV que foi 

introduzido no estado Yap parece o do sudeste asiático (56) e que sua circulação nesta região 

se deu pelo menos, desde a década de 1960. 

O percentual de identidade de toda a região de codificação da estirpe de Yap com a do 

protótipo ZIKM MR 766 foi de 88,9% (96,5% ao nível de aminoácidos) (53). De acordo com 

o sequenciamento parcial do gene que codifica M/E (membrana e envelope), a estirpe da 

Polinésia francesa teve mais proximidade da linhagem isolada no Camboja em 2010 do que a 

linhagem de Yap (6), ambas na linhagem asiática (12). As análises de sequenciamento por 

semicondutor de íons foram realizadas em dois isolados provenientes do surto da Polinésia 

Francesa e evidenciaram a microevolução genômica durante a epidemia (54). 

 Nas Américas, os isolados disponíveis sequenciados geraram as sequencias do vírus 

Zika no Brasil, Colômbia, Porto Rico e Guatemala. (13) (55) (57). Todos apresentaram mais 

de 99% de identidade nucleotídica com as estirpes da Polinésia Francesa (55). Estas cepas 

podem constituir um grupo do Hemisfério Ocidental, dentro do genótipo asiático (55). O gene 

que codifica a NS5 da estirpe isolada na Ilha de Páscoa também apresentou 99,8% de 

similaridade ao nível de nucleotídeos com a estirpe da Polinésia Francesa (58). 

 Baseado em dados epidemiológicos e nas sequências, suporta-se a hipótese de que as 

cepas epidêmicas de vírus Zika emergiram por meio de mudança genética no vírus da 

linhagem asiática. Provavelmente, dois eventos ocorreram, um em Yap e outro na Polinésia 

Francesa. A última cepa apresentou maior virulência e foi introduzida no Brasil em 2015 

dispersando para outros países americanos (59). Uma hipótese alternativa a esta é que o 

surgimento de doença grave associada ao vírus Zika foi uma função da incidência, ou seja, 

eventos de baixa frequência, como a síndrome de Guillain-Barré e microcefalia, só podem ser 

reconhecidos durante uma epidemia com grande número de casos, como os observados na 

Polinésia Francesa (> 30.000 casos) e Brasil (> 1.000.000 de casos). Assim, com apenas 14 

casos humanos reconhecidos antes da epidemia do Estado de Yap, não se pode excluir a 

possibilidade de que as cepas ancestrais de ZIKV fossem capazes de causar complicações 

graves que não foram reconhecidas porque o número de casos humanos era muito pequeno. 
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Interessante observar que a sequência parcial do gene codificador de NS5 da linhagem 

isolada de um viajante retornando das Maldivas em junho de 2015 foi idêntica àquelas das 

linhagens da Polinésia Francesa, Brasil e Ilha de Páscoa (60), sugerindo uma provável 

introdução no Pacífico ou no Brasil. Uma árvore filogenética baseada na sequência parcial 

dos genes que codificam E do vírus Zika e outros flavivírus é mostrada na Figura 1.5. 

 

 

 

Figura 1.5 - Árvore filogenética de ZIKV mostrando as linhagens africana e asiática, 

incluindo as cepas que emergiram recentemente no Pacífico e no Brasil (59). 

 

1.3 Vetor 

 O vírus Zika foi isolado pela primeira vez a partir de Aedes africanus em 1948 

(1). Isolados subsequentes do vírus nesta espécie incluíram duas cepas da Floresta Lunyo (62) 

e 12 cepas da Floresta Zika de Uganda (63). Outros arbovírus (vírus Ntaya, vírus da febre 

amarela, vírus da febre do vale Rift, e chikungunya) também foram isolados a partir 

de Aedes africanus (64).  Estes mosquitos preferem fazer o repasto em macacos do que em 

seres humanos (65), mas também se alimenta de roedores, aves, répteis e espécies (63). 

 O primeiro isolado do vírus Zika na Ásia foi obtido a partir de Aedes aegypti, na 

Malásia em 1966; foi o primeiro isolamento do vírus a partir de um mosquito que não 
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o Aedes africanus (3). O vírus Zika também foi isolado a partir de um mosquito macho Aedes 

furcifer (66), sugerindo a possibilidade de transmissão vertical, que pode ser um importante 

mecanismo de manutenção do vírus Zika na natureza. A distribuição sazonal da taxa de 

infecção do vírus em mosquitos no Senegal mostrou dois picos de amplificação, em junho e 

entre setembro e dezembro (66). 

O isolamento de um vírus em mosquito não é evidência de que ele seja um vetor desse 

vírus. Para demonstrar que um mosquito é um vetor, ele deve mostrar sua capacidade de 

transmissão (67). O primeiro estudo de competência vetorial a partir do Aedes aegypti para 

transmissão do vírus zika foi realizado em 1956 (68). 

O período de incubação extrínseco do vírus zika (o tempo entre a infecção do vetor e 

quando ele se torna capaz de transmitir o vírus) foi de cerca de 15 dias (4). Em uma 

comparação de competência entre o vetor de febre amarela e zika, o período de incubação 

extrínseco foi menor e a transmissão do vírus Zika foi mais eficiente (4). Os autores 

sugeriram que esses dados poderiam explicar, em parte, a menor frequência de epizootias de 

febre amarela observada no leste do Senegal. 

 De acordo com relatos acontecidos no Pacífico durante surtos por vírus Zika, 

confirmou-se que o vírus pode ser transmitido por diferentes vetores durante surtos. Nas Ilhas 

Yap transmitido por Aedes hensilii, em Nova Caledonia por Aedes aegypti, na Polinésia 

Francesa por Aedes aegypti e/ou Aedes polynesiensis. No Gabão, Aedes albopictus foi o vetor 

do vírus pelo fato de que os níveis de Aedes aegypti eram baixos para transmissão (69). Em 

conjunto, estes dados indicam que, não há um padrão de preferência por espécies animais 

pelos vetores e nem uma preferência do vírus Zika para uma determinada espécie de mosquito 

vetor (2(2). A competência de espécies americanas de Aedes aegypti e Aedes albopictus para 

transmitir o vírus Zika é desconhecida, mas estudos epidemiológicos e experimentais têm 

demonstrado que ambas as espécies são bem adaptadas para transmitir dengue e chikungunya 

(70). 

1.4 Transmissão 

O meio de transmissão que se conhecia no passado para o vírus Zika era unicamente a picada 

de mosquitos do gênero Aedes (subgênero Stegomyia). Algumas espécies do gênero Aedes 

podem espalhar o vírus em regiões geográficas diferenciadas, tanto naturais quanto urbanas 

(2) (71), no entanto, o potencial como vetor é variável e apenas 20-50% das fêmeas infectadas 
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possuem partículas virais na saliva com capacidade de transmissão em algumas espécies (72) 

(73). 

           Fluidos corporais como saliva e a urina foram estudados como possíveis veículos para 

a transmissão do vírus Zika, uma vez que partículas viáveis do vírus foram isoladas da saliva 

e urina de dois pacientes na fase aguda no Brasil. O vírus foi cultivado em células Vero, 

induzindo efeitos citopáticos típicos (74). Não podemos afirmar que esses fluidos possam ser 

infectantes a ponto de transmitir o vírus a partir de um paciente infectado com um não-imune 

do hospedeiro humano. A carga viral nestes fluidos pode não ser suficiente para transmissão 

do vírus.  Um relato na literatura sobre a transmissão do vírus Zika por mordida de macaco 

em um turista australiano voltando da Indonésia, foi descartada como improvável no 

momento (25). 

A presença de partículas viáveis do vírus Zika em bolsas de sangue pode ter um 

impacto muito grande sobre as transfusões de sangue (59). Outros Flavivirus também 

apresentaram partículas de vírus em bolsas de sangue, relatados na literatura (75) (76). A 

circulação simultânea de dois ou mais arbovírus (73) em muitos países destaca a necessidade 

do monitoramento adequado de amostras de sangue para esses vírus. O material genético de 

três vírus diferentes tem sido detectado em amostras de um único paciente na América Latina 

(7) (77) e o RNA do vírus Zika e partículas viáveis foram detectados em amostras de sangue 

de doadores assintomáticos na Polinésia (78). No Brasil, o RNA viral foi detectado em um 

paciente que recebeu transfusão sanguínea de um doador assintomático que desenvolveu a 

doença alguns dias mais tarde (79). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

recomendou que doadores de sangue com infecções laboratoriais ou clinicamente 

confirmados de vírus Zika deve ser elegível para doações de sangue somente depois de 30 

dias após a recuperação clínica completa, e que os bancos de sangue devem ser notificados se 

os doadores desenvolverem quaisquer sintomas em uma semana após a doação de sangue 

(80). A luz ultravioleta e amotosaleno têm sido propostos como um método eficiente de 

inativar arbovírus nas amostras de sangue (81).  

O vírus Zika também pode ser transmitido sexualmente. A evidência inicial foi 

confirmada a partir de dois pesquisadores norte-americanos do sexo masculino que foram 

para uma área endêmica no Senegal para coletar amostras de mosquitos. Um deles relatou 

hematospermia e sua esposa, que não tinha viajado, permanecendo em seu lugar de residência 

(Colorado), apresentou artralgia, exantema e úlcera oral, semelhante aos sintomas 

apresentados pelo marido. O título de anticorpos de Zika e febre amarela apresentaram 
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considerável elevação em ambos os homens, mas as tentativas para a cultura do vírus foram 

infrutíferas. Pode-se supor que durante a fase aguda e virêmica da infecção, o dano ao 

endotélio vascular resulte em células sanguíneas e partículas de vírus Zika sendo liberados no 

sêmen, favorecendo a transmissão (33). 

Cópias de RNA do vírus Zika (2,9 x 10 7/ml) foram detectadas no sêmen de um 

paciente durante um tempo prolongado e a carga viral manteve-se elevada (1,1 x 10 7/ml). A 

cultura realizada a partir do sêmen e urina desse paciente foi positiva, evidenciando uma 

grande possibilidade de que esses fluidos possam ser vias de transmissão do vírus (82). A 

carga viral no sêmen se apresentou 100.000 vezes mais elevada do que no soro e na urina, 

podendo ser explicado pelo privilégio imunitário dos órgãos reprodutores masculinos (83). O 

RNA viral foi detectado no sêmen até 188 dias após o início dos sintomas e o vírus infeccioso 

foi isolado no sêmen até 69 dias após a infecção, evidenciando a transmissão sexual em 

relações sem usos de preservativo como uma forte via de dispersão do vírus (84). 

A transmissão vertical do vírus Zika tornou-se um sério risco para a gravidez e 

desenvolvimento fetal, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a considerar a 

doença uma emergência de saúde pública de importância internacional em 01 de fevereiro de 

2016 (PHEIC) (85). Besnard e colaboradores descreveram dois casos de transmissão perinatal 

do vírus na Polinésia Francesa (86). O RNA viral foi detectado no sangue, saliva, urina e 

amostras de mães e recém-nascidos, bem como no leite materno (até 250 × 10 4 cópias de 

ARN / ml) a partir de ambas as mães, mas as culturas foram negativas no leite materno. As 

dúvidas sobre a segurança do aleitamento materno por mães infectadas com o vírus Zika 

também foram levantadas quando uma mulher com 35.000 cópias de RNA / mL de ZIKV no 

sangue no terceiro dia pós-parto teve seu leite analisado, no quarto dia foi encontrado 850.000 

cópias / mL nessa amostra. As partículas replicaram em cultura de células Vero, atingindo 

30.000.000 cópias / mL. Os resultados da amostra de sangue recém-nascido foram ambíguos e 

não é claro se a criança desenvolveu a doença (87). 

Outro trabalho sugerindo transmissão vertical do vírus Zika ocorreu após a descoberta 

do RNA do vírus em amostras de líquido amniótico de duas gestantes do estado da Paraíba 

cujos fetos foram diagnosticados com microcefalia. As amostras foram obtidas por 

amniocentese transabdominal guiada por ultrassonografia às 28 semanas de gestação 

(88). Este achado sugeriu que o vírus pode atravessar a barreira placentária, ter tropismo por 

células neuronais fetais, alterar a neurogênese e induzir danos neurológicos. (45) (88). 
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O RNA viral também foi detectado em tecidos cerebrais de dois recém-nascidos que 

não sobreviveram depois do nascimento, no Brasil. Antígenos virais foram detectados em 

células mononucleares no tecido cerebral de um destes recém-nascidos, um resultado que 

também sugere invasão viral das células imunitárias do hospedeiro (89).  

1.5 Patogênese 

Os dados sobre a patogênese do vírus Zika são escassos. A transmissão mediada pelo 

vetor do vírus é iniciada quando um mosquito fêmea de Aedes se alimenta de sangue e injeta o 

vírus na pele do seu hospedeiro mamífero, seguido pela infecção de células permissivas 

através de receptores específicos. Na verdade, as células imunitárias da pele, incluindo 

fibroblastos dérmicos, queratinócitos epidérmicos e células dendríticas imaturas, foram todas 

consideradas permissivas para a infecção pelo vírus Zika. Os resultados também mostram um 

papel principal para o receptor de fosfatidilserina AXL como um receptor de entrada do vírus 

e para autofagia celular no aumento da replicação de ZIKV em células permissivas. A 

replicação do vírus Zika leva à ativação de uma resposta imune inata antiviral e a produção de 

interferon do tipo I em células infectadas. As células T são ativadas durante a fase aguda da 

febre Zika (Th1, Th2, Th9 e Th17) (61). 

 

1.6 Manifestações clínicas 

As infecções pelo ZIKV geralmente são assintomáticas, mas quando sintomáticas, 

apresenta um quadro clínico manifestando-se principalmente por febre baixa, exantema 

maculopapular, geralmente pruriginoso, hiperemia conjuntival e artrite ou artralgia. Outros 

sinais e sintomas como cefaleia, dor retro-orbital, mialgia, edema das extremidades e vômitos 

podem aparecer (5) (88) (90) (91) (92). Normalmente a infecção pelo vírus é autolimitada, no 

entanto o aparecimento de síndromes neurológicas e autoimunes já foram associadas à 

infecção por ZIKV (17) (93). 

 

1.6.1 Complicações neurológicas 

Infecções por arbovírus e flavivirus, algumas vezes podem levar a quadros agudos 

auto-imune como a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e polirradiculoneuropatia. A SGB 

caracteriza-se por parestesia de membros superior / inferior, ascendente fraqueza muscular e 

paralisia, que pode evoluir para doenças respiratórias, dificuldades de deglutição e morte. Os 

déficits sensório-motor são simétricos e bilaterais (17). A SGB é complexa, envolvendo os 

receptores do tipo Toll, a produção de citocinas pró-inflamatórias, com atividade 
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mielinotóxica, as respostas imunes mediadas por células com a ativação de células T 

citotóxicas, produção de auto-anticorpos e ativação do complemento (94). 

O primeiro relato da associação entre a infecção pelo vírus Zika e SGB foi relatado na 

Polinésia Francesa, em 2013 (17) em uma mulher que tinha febre, erupção cutânea e 

conjuntivite sete dias antes de evoluir para o quadro de desordem desmielinizante difusa 

levando a internação e confirmação da síndrome. Antígenos virais não foram detectados, nem 

anticorpos neutralizantes, mas imunoglobulina M (IgM) e imunoglobulina G (IgG) contra 

DENV e ZIKV estavam presentes o que pode ser uma das causas desta síndrome (95). 

 Um aumento na incidência de SGB foi observado à medida que o surto de infecção 

pelo vírus Zika na Polinésia progrediu, com uma incidência estimada de 0,24 casos / 1.000 

infecções. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (74%), com idades entre 36-56 

anos, com sintomas neurológicos em rápido progresso a partir do sexto dia. Foram detectados 

IgM ou IgG anti-Zika e anticorpos neutralizantes contra o vírus Zika em 98% e 100% dos 

pacientes, respectivamente. Nenhum dos pacientes com a síndrome tinha presença de RNA do 

vírus detectados por reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa (RT-PCR), 

enfatizando não só o curto período de viremia da infecção, mas também a natureza auto-

imune de SGB (96) (97). 

Em julho de 2015, 4 meses após a confirmação da circulação do ZIKV no Brasil, o 

diagnóstico de SGB foi confirmado em 42 (55%) de 76 pacientes do Estado da Bahia, com 26 

(62%) pacientes declarando ter tido os sintomas da doença (18). Segundo a OMS, até o final 

2016, o aumento da incidência de SGB esteve presente em 13 países com circulação de vírus 

Zika nas Américas (18). No Brasil, foram relatados 1.708 casos de janeiro a novembro de 

2015, com uma alta incidência registrada em Alagoas (516,7%), Bahia (196,1%), Rio Grande 

do Norte (108,7%), Piauí (108,3%), Espírito Santo (78,6%) e Rio de Janeiro (60,9%). Na 

América Latina, não se pode afirmar que as infecções por ZIKV foram responsáveis pela 

maioria dos casos de SGB, pois muitos deles não foram confirmados laboratorialmente, e 

deve-se lembrar de que muitos desses países estão experimentando a circulação simultânea de 

outras arboviroses que também podem causar SGB (13) (18) (73) (98) (99). 

Nas Américas, um aumento da SGB tem sido relatado em três países (93). Em El 

Salvador, de 22 casos investigados em dezembro de 2015, 54% também apresentaram 

sintomas compatíveis com a febre Zika anterior a SGB. Na Venezuela, foi registrado um 

aumento de 2 a 3 vezes em relação à média anual nacional. Finalmente, um primeiro caso de 
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SGB possivelmente associado à infecção por ZIKV foi relatado pelo Ministério da Saúde 

francês na Martinica (93). Coletivamente, esses dados epidemiológicos reforçam a hipótese de 

uma relação entre ZIKV e GBS.  

Além disso, foi relatado um caso de mielite transversa em um adolescente mexicano 

nove dias após o início dos sintomas da infecção (101).  Foi detectado na urina, soro e fluido 

cerebrospinal do paciente um elevado número de cópias de RNA do vírus Zika. Observações 

semelhantes foram feitas em pacientes com febre de dengue no Brasil (102). 

 

1.6.2 Microcefalia e síndrome congênita    

Após a confirmação dos primeiros casos de ZIKV no Brasil, em maio de 2015, 

inicialmente no Nordeste, houve uma rápida disseminação do vírus a outras regiões do país, 

seguido pelo aumento significativo de notificações de recém-nascidos com microcefalia no 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Brasil (SINASC), resultando em 141 casos 

suspeitos de microcefalia, em novembro de 2015, no estado de Pernambuco. Posteriormente, 

um número excessivo de casos em outros estados do Nordeste (Paraíba e Rio Grande do 

Norte) foi detectado, além de registros de abortos e natimortos. Confrontado com este novo 

cenário, o Ministério da Saúde do Brasil declarou o evento como uma emergência de saúde 

pública de preocupação nacional em 11 de novembro de 2015 em resposta às crescentes 

preocupações sobre a possível associação entre o ZIKV e a microcefalia do recém-nato (16). 

Outros três alertas foram emitidos, um pela OPAS dias depois, em 17 de novembro, pelo 

ECDC em 24 de novembro (103) e um novo, no dia 1º de dezembro, pela OPAS (PAHO, 

2015-Epidemiologic alert). O aumento no número de casos foi 20 vezes maior do que o 

número esperado, com 1248 casos relatados (59). No Brasil, no final de janeiro de 2016, 

3.893 casos de microcefalia já tinham sido relatados desde outubro de 2015 (104). Os casos 

relatados têm origem em 21 estados e 724 municípios do país  (93). Em fevereiro de 2016, a 

OMS declarou uma emergência de saúde global (105). 

Após estudo retrospectivo na Polinésia Francesa, autoridades de saúde relataram 17 

casos de malformações do sistema nervoso central (SNC), incluindo microcefalia, em recém-

natos coincidentes com o período de surto de ZIKV na Polinésia. Até a realização do estudo, 

o número médio anual de casos de malformação em SNC neste país era de apenas um caso. 

(93) (103) (106). 

A relação virológica e dados epidemiológicos favoreceram a hipótese de causa e efeito 

entre ZIKV e microcefalia. RNA do vírus foi detectado no líquido amniótico de duas 
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gestantes da Paraíba com histórico de doença exantemática e fetos com microcefalia 

detectados na ultrassonografia fetal (107). A partir desse relato, estudos adicionais foram 

feitos, possibilitando o sequenciamento completo do vírus isolado do líquido amniótico. A 

análise filogenética revelou que o vírus compartilha 97-100% da sua identidade genômica 

com a linhagem asiática isolada no surto da Polinésia Francesa e que a presença do genoma 

viral nos pacientes por algumas semanas após a fase aguda sugere que a carga viral 

intrauterina resulta da replicação persistente (88). Soma-se a essas evidências a identificação 

do genoma do ZIKV em células da placenta em um aborto na 8ª semana, por meio de técnicas 

de RT-PCR em tempo real, o que reforça o potencial da transmissão placentária (106). 

Um estudo realizado por Mlakar e colaboradores demonstrou o neurotropismo do 

ZIKV e a sua detecção no tecido cerebral (45). Um estudo envolvendo dois abortos e dois 

recém-natos microcéfalos no Brasil, com alterações histopatológicas limitadas ao cérebro 

apresentaram resultados semelhantes reforçando o neurotropismo do vírus. A presença do 

vírus no tecido cerebral foi confirmada por RT-PCR e imunohistoquímica (89). 

 Outras evidências estão sendo observadas sobre outros órgãos, além do cérebro, 

sendo alvo do vírus Zika. A presença de alterações oculares em bebês com microcefalia como 

atrofia macular (108), lesões maculares e perimaculares com atrofia do nervo óptico durante o 

surto de ZIKV em Salvador, Bahia (109) e recentemente danos graves na retina de recém-

nascidos em São Paulo, com síndrome congênita de Zika levaram à cegueira desses bebês 

(110). 

Não podemos ignorar a possibilidade de que a microcefalia seja apenas a primeira 

evidência relacionada com a infecção pelo ZIKV e que outras complicações, graves ou não, 

possam acometer outros órgãos que não apenas o cérebro pelo fato de terem sido reladas 

complicações oftalmológicas e auditivas em recém-nascidos afetados pelo vírus (108) (111). 

Microcefalia não é uma doença propriamente dita, mas sim um alerta de destruição ou 

déficit do crescimento cerebral, podendo ser classificada como primária (de origem genética, 

cromossômica ou ambiental, incluindo infecções) ou secundária, quando resultante de evento 

danoso que atingiu o cérebro em crescimento, no fim da gestação ou no período peri e pós-

natal. As sequelas da microcefalia vão depender da sua etiologia e da idade em que ocorreu o 

evento, sendo que, quanto mais precoce a afecção, mais graves serão as anomalias do sistema 

nervoso central (112). No caso da síndrome da Zika congênita, parecem ocorrer alterações 

cerebrais também nos segundo e terceiro trimestres da gestação (113) (114). A microcefalia 
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congênita pode desenvolver diversas alterações, sendo as mais frequentes a deficiência 

intelectual, paralisia cerebral, epilepsia, dificuldade de deglutição, anomalias dos sistemas 

visual e auditivo, além de distúrbio do comportamento (TDAH e autismo) (115). Apesar de 

ainda serem escassos os conhecimentos sobre a evolução natural da doença e sua patogenia, 

as evidências atuais são fortes o suficiente para estabelecermos a relação causal entre a 

infecção pelo ZIKV durante a gravidez, em especial no primeiro trimestre e não 

necessariamente sintomática, e o aumento da frequência de abortos, natimortos e mortalidade 

precoce, além da microcefalia (45) (88) (107) (116) (117). Um estudo de coorte realizado em 

1501 bebês no Brasil demonstrou que as mães de alguns desses bebês tiveram sinais clínicos 

consistentes com a infecção por vírus Zika durante a gravidez, mas a maioria não fez teste 

diagnóstico para comprovar a infecção (118). 

 Ao exame físico dos recém-nascidos com síndrome da infecção congênita pelo ZIKV, 

chama atenção a microcefalia, geralmente grave, com importante desproporção craniofacial. 

Outras dismorfias, como acentuada protuberância óssea occipital, fontanelas fechadas ao 

nascer, excesso de pele e/ou dobras de pele no escalpo, além de hérnia umbilical são 

frequentemente observadas (119). 

Entre as anormalidades neurológicas observadas destacam-se a hipertonia global grave 

com hiperreflexia, irritabilidade, hiperexcitabilidade, choro excessivo, distúrbio de deglutição, 

além de respostas auditivas e visuais comprometidas. Algumas crianças apresentam crises 

convulsivas já no período neonatal, e observou-se um aumento da frequência destas crises 

durante o seguimento, sendo a ocorrência de crises epilépticas mais evidentes a partir dos três 

meses de idade e os espasmos epilépticos o tipo mais comum (119). 

Ainda são escassos os conhecimentos sobre essa nova síndrome, tanto sobre sua 

evolução natural, como dos seus fatores de risco ou associados. Desconhecemos a frequência 

de abortos e morte fetal ou neonatal, assim como todo o espectro de comprometimento das 

crianças afetadas e o grau de gravidade prognóstica das mesmas. Pela complexidade dos 

casos, a assistência desses bebês deve ser realizada por equipe multidisciplinar. Diante do 

impacto familiar, é recomendável apoio psicológico e social a essas famílias. Garantir essa 

assistência no Sistema Único de Saúde (SUS) é o desafio do momento. 

         1.7 Resposta Humoral a Flavivirus 
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Nos casos de Dengue, a viremia atinge seu pico logo após o aparecimento dos 

primeiros sintomas, muitas vezes antes mesmo do paciente buscar atendimento nos serviços 

de saúde. Vírus circulantes permanecem, no entanto, detectáveis geralmente até o quinto dia 

de doença, coincidindo com o período em que os níveis de anticorpos começam a elevar-se 

(120). 

O isotipo dominante de imunoglobulina em uma infecção primária é a IgM. Cerca de 

8% dos pacientes apresentam níveis detectáveis de IgM já nos primeiros dias de doença 

(principalmente no segundo dia de doença), enquanto a maioria encontra-se presente no sexto 

dia após o aparecimento dos primeiros sintomas (121). Os níveis de IgM aumentam 

rapidamente e atingem seu pico por volta de duas semanas, permanecendo detectáveis por 2 a 

3 meses, sendo considerado como indicador de infecções recentes (121) (122). 

Em uma resposta primária, anticorpos IgG começam a aparecer a partir do quinto dia 

de doença. Os títulos de IgG aumentam lentamente a partir da primeira semana de infecção e 

permanecem detectáveis por toda a vida.  

Uma população com imunidade prévia ao DENV desenvolve uma resposta secundária 

caracterizada pelo rápido aumento no título de IgG após o início dos sintomas e pelo alto grau 

de reação cruzada, mesmo contra outros Flavivirus, apresentado por esses anticorpos (123). 

Os níveis de IgM na resposta secundária são consideravelmente mais baixos do que na 

resposta primária. A relação entre os títulos de IgM e IgG e a especificidade dos anticorpos 

pode ser, portanto, usados na caracterização de respostas primárias e secundárias para DENV 

(124). 

No esquema abaixo um esquema da cinética da resposta de ZIKV, que ainda não é 

bem conhecida mas pela experiência diagnóstica, se parece um pouco com a resposta dos 

flavivirus onde na infecção primaria a viremia é alta nos primeiros 5 dias de doença (detecção 

de RNA) e anticorpos IgM aparecem a partir do 5ºdia. O IgG aparece mais tardiamente (15º). 

Na infecção secundaria, a viremia nao muda muito, mas a resposta de IgG é alta logo nos 

primeiros dias. O IgM se apresenta em níveis mais baixos e mais tardiamente (Figura 1.6). 

 



39 

 

Figura 1.6 - Esquema da cinética da resposta imune a Flavivirus: A) Resposta primária com 

aparecimento precoce de IgM e tardio de IgG e B) Resposta secundária com aparecimento 

precoce de IgG e tardio de IgM. 

 

1.8 Diagnóstico Laboratorial 

 O diagnóstico laboratorial é de grande importância porque permite a detecção precoce 

da instalação de surtos da doença e do agente infeccioso, permitindo a condução de 

investigações epidemiológicas pertinentes, minimizando desta forma, a expansão de doenças. 

Existe atualmente um esforço científico global para obter uma melhor compreensão do vírus 

Zika, seus vetores, modos de transmissão e história natural da doença. A chave para este 

esforço é ter um diagnóstico preciso da infecção pelo vírus Zika; entretanto, os testes 

disponíveis são limitados por vários fatores (125). Além dos aspectos clínicos inespecíficos 

da infecção por ZIKV, o diagnóstico laboratorial é um fator desafiante por conta da baixa 

viremia e reatividade cruzada de anticorpos anti-ZIKV com outros flavivírus (53).  

          É importante salientar que a infecção pelo vírus Zika pode provocar sinais e 

sintomas semelhantes aos observados em doentes com outro vírus transmitidos por artrópodes 

(arbovírus), incluindo vírus da dengue, um flavivírus relacionado, e vírus Chikungunya, um 

alfavírus não relacionado. É também importante notar que um resultado positivo para um 

destes vírus não se opõe a infecção com os outros. Co-infecção com o vírus Zika e vírus da 

dengue ou chikungunya é raro, mas possível (77) (126) (127). As características clínicas da 

infecção por zika, dengue e chikungunya são bastante parecidas, assim a intensidade de cada 
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sinal e/ou sintoma pode ajudar a diferenciá-las. Devido à amplitude do diagnóstico 

diferencial, os dados epidemiológicos também favorecem o levantamento das hipóteses 

diagnósticas (31). A dengue, pela abrangência no território nacional, é um dos principais 

diagnósticos diferenciais a ser realizado. Por apresentarem geralmente quadros de febre, 

mialgias e cefaleia mais intensos que nas infecções por ZIKV, as infecções por dengue 

também podem ser associadas a quadros hemorrágicos. Ao contrário da infecção por ZIKV, a 

infecção por dengue tipicamente não está associada à conjuntivite e edema de extremidades. 

Os quadros de exantema nas infecções por ZIKV normalmente são mais exacerbados. Além 

disso, as infecções por chikungunya normalmente se apresentam com dor nas articulações 

relativamente intensa (podem ser até incapacitantes) afetando as mãos, pés, joelhos e costas, 

ao contrário do observado em ZIKV. Hepatomegalia normalmente só é observada nas 

infecções por chikungunya (91) (128). Outras doenças exantemáticas devem ser consideradas 

dependendo da clínica e da procedência geográfica do paciente. Os métodos moleculares e 

imunológicos são importantes na questão da especificidade do diagnóstico. A seguir alguns 

métodos de detecção do vírus Zika e de outros flavivirus associados. 

 

 

 

1.8.1 Isolamento Viral 

O isolamento viral é considerado o “padrão ouro” para comparação com outros 

métodos, uma vez que é a evidência direta da infecção viral, capaz de diagnosticar o vírus 

durante a fase aguda da doença, quando os títulos de anticorpos ainda não atingiram níveis 

detectáveis. 

Isolamento de ZIKV a partir de amostras de soro de macaco e Aedes africanus foi 

realizado pela inoculação em cérebro de rato (1). Os métodos de isolamento subsequentes 

utilizados incluem inoculação em embrião de galinha, sacos alantóicos e membrana 

corioalantóide, bem como culturas de células (129) (130). 

A inoculação do soro, coletado na fase aguda, em linhagens celulares de mosquito, tais 

como Aedes albopictus (C6/36), Aedes pseudoscutellaris (AP61) é comumente empregada 

para o isolamento do vírus dengue (131). Atualmente, o isolamento viral com linhagem de 

células C6/36 de Aedes albopictus tem sido o método de escolha, por sua facilidade de 

manutenção e sensibilidade (132) (133). 

O isolamento pode ser observado pela presença do efeito citopático (ECP), no entanto 

algumas amostras podem produzir discreto ou nenhum ECP, sendo por isso indicada a 

confirmação da presença do vírus através do teste de imunofluorescência que, no caso de 
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dengue, também é utilizado para identificar o sorotipo utilizando-se anticorpos monoclonais 

sorotipo-específicos (DENV-1 a 4) (134) (135). 

 O ZIKV foi então isolado por inoculação intratorácica nos mosquitos Toxorhynchites 

splendens e posteriormente em células C6/36 com soro do doente (21). ZIKV foi cultivado 

com sucesso a partir de sangue humano (6), sêmen (82) e urina (30). Embora não tenha sido 

isolado no leite materno, foi detectado por RT-PCR (86). O isolamento de vírus é de 

particular importância para determinar os caracteres fenotípicos do vírus (136). Se não 

estiverem disponíveis vírus infecciosos, não é possível realizar alguns testes sorológicos, tais 

como ensaios de neutralização cruzada ou testes de competência de vetor. 

 

1.8.2 Detecção molecular 

A amplificação de flavivirus é uma técnica realizada em dois passos pelo fato desses 

vírus serem de RNA. A transcrição reversa de RNA genômico em DNA de cadeia de simples 

(DNA complementar) seguido pela conversão em DNA de cadeia dupla e amplificação 

podem ser executados em uma mesma reação (137).  

A PCR em tempo real renovou o conceito de amplificação por PCR tornando a técnica 

muito mais rápida e eficiente do que a PCR convencional. Esta técnica combina a 

amplificação por PCR com uma sonda fluorescente e a detecção do produto amplificado no 

mesmo ensaio (138). Utiliza primers e sondas específicas para o vírus em uma região 

conservada do genoma. O uso da fluorescência, na sonda, permite a detecção dos produtos, 

conforme eles são produzidos, ou seja, em tempo real, sem a necessidade da eletroforese 

(139). 

Na detecção molecular de ZIKV podem ser utilizadas duas estratégias: a detecção de 

RNA de flavivirus, que requer testes adicionais para identificação de qual flavivirus foi 

amplificado e a detecção específica de RNA de ZIKV.  

Os ensaios de RT-PCR com primers e sondas permitem a detecção de novos flavivírus 

ou variantes de flavivírus conhecidos, mas por vezes carecem de sensibilidade. Por 

exemplo, o RT-PCR de flavivirus não amplificou o RNA de ZIKV a partir de soro de um 

paciente doente. Quando utilizado o primer específico de ZIKV, o RNA foi detectado (29). 

Em geral, os protocolos de detecção molecular utilizam a parte terminal do gene que codifica 

NS5 ou a porção 3’ do genoma dos flavivirus por conta dessa região ser altamente conservada 

no genoma (140). 

ZIKV foi detectado com sucesso em ensaios de RT-PCR para flavivirus utilizando o 

gene que codifica a proteína E (141), o gene que codifica a proteína não-estrutural NS1 (142), 

a proteína não-estrutural NS3 (143) e a proteína não-estrutural NS5 (144) (145).  
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 Após a detecção de RNA de Flavivirus, a identificação ao nível de espécie requer 

testes adicionais. Vários métodos podem ser utilizados, incluindo RT-PCR com primers 

específicos para cada espécie. Além dos primers são necessários conjuntos específicos de 

sondas e controles positivos para todos os flavivírus predominantes na região (141); ELISA 

(teste imunoenzimático) para detecção de amplificado, o DNA digoxigenina-modificada 

(146); hibridação (147) e sequenciamento de ácidos nucléicos. O sequenciamento é agora o 

método de escolha para identificação ao nível da espécie, porque está disponível na prática 

rotineira na maioria dos laboratórios moleculares.  Protocolos de RT-PCR utilizando primers 

e sondas específicos para ZIKV têm sido desenvolvidos utilizando como alvo o gene que 

codifica o envelope (148), a junção da membrana do invólucro (codifica-E do gene M), o 

envelope parcial (PE) gene codificante  e o gene que codifica NS5 (149) (150). O protocolo 

desenvolvido por Lanciotti e colaboradores foi projetado para detectar a cepa Yap ZIKV 

2007. Mesmo que RT-PCR seja muito sensível, resultados falso-negativos em comparação 

com os de cultura têm sido relatados (149). Além disso, ZIKV RT-PCR não é capaz de 

detectar a diversidade genética e distribuição geográfica de todas as estirpes ZIKV 

(149). Como os primers e sondas disponíveis foram criados com base apenas em algumas 

sequências do genoma, as novas sequências ZIKV disponíveis devem ser rapidamente 

depositadas no GenBank para assegurar que o protocolo possa detectar a estirpe circulante. Os 

kits comerciais para ZIKV RT-PCR já estão disponíveis, mas principalmente para uso em 

pesquisa.  

 

1.8.3 Diagnóstico em fluidos corporais 

 

Convencionalmente, o diagnóstico da grande maioria dos arbovírus é realizado em 

amostras de soro ou plasma. A utilização de sangue venoso é fundamental para a realização 

de praticamente todos os ensaios de diagnóstico para vírus. Embora relativamente simples, em 

se tratando de um ambiente clínico, a coleta de material clínico exige profissionais treinados, 

insumos e equipamentos, processamento e armazenamento, representando um problema para 

locais mais remotos e com pouca infraestrutura. A flebotomia é invasiva, dolorosa e pode 

representar um desafio a mais para o Programa de Vigilância e os serviços de saúde pública. 

Neste contexto, a coleta de amostras como saliva e urina por serem menos invasivos e mais 

fáceis de coletar, pode ser uma alternativa mais satisfatória e conveniente à coleta de sangue 

venoso, principalmente em determinadas populações, como recém-nascidos, crianças, idosos, 

indivíduos febris ou ainda, em estudos epidemiológicos de vigilância em voluntários 

saudáveis por permitir acesso fácil a populações fora do ambiente clínico (151).   
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 Relatos na literatura demonstram a utilização da urina como uma fonte de detecção de 

RNA viral de ZIKV por mais de 15 dias após o início da doença pela técnica de RT-PCR em 

tempo real (152). Outros flavivirus como DENV e Oeste do Nilo (WNV) também foram 

detectados em urina (153) (154). De acordo com a literatura, pode se detectar RNA do vírus 

Zika em urina de viajantes retornando a seus países, tais como Nova Caledônia (152), 

Polinésia Francesa (86) (20), Japão (24) e Finlândia (60). ZIKV foi isolado a partir da urina 

após a viremia diminuir para níveis indetectáveis. Fluidos orais contêm saliva pura, 

proveniente das glândulas salivares, e fluido crevicular, que é um transudado do plasma 

derivado do leito capilar abaixo da margem dente-gengiva (155). A obtenção da saliva é 

simples, indolor, não invasiva e tem sido usada para detectar anticorpos e ácidos nucleicos 

específicos de patógenos em uma série de infecções virais, como Sarampo, Rubéola, 

Parvovírus B19 e Hepatites A e B (Nokes et al, 2001). Um estudo de incidência de DENV em 

uma comunidade comparando saliva com o plasma descreve uma sensibilidade e 

especificidade de 82% e 81% para saliva em comparação com o plasma (156). Amostras de 

sangue e saliva foram coletadas simultaneamente de pacientes durante o surto na Polinésia 

Francesa (20). O ZIKV foi mais frequentemente detectado na saliva em comparação com o 

sangue. Entre 182 pacientes que tiveram ambas as amostras coletadas o ZIKV foi detectado 

na saliva em 35 (19,2%) e não detectável no sangue enquanto que em e em16 (8,8%) foi 

detectado somente no sangue e não detectado na saliva. A diferença no tempo mediano após o 

início dos sintomas (três dias) e a frequência dos sintomas em pacientes positivos apenas pelo 

sangue ou pela saliva não foi significativo (20). O uso de uma amostra de saliva 

complementar a do soro aumentou a taxa de detecção molecular de ZIKV na fase aguda da 

doença, mas não ampliou a janela de detecção de RNA do vírus, nem foi relacionada com as 

manifestações clínicas dos pacientes. A saliva foi interessante quando o sangue era difícil de 

coletar, especialmente em crianças e recém-natos. 

O diagnóstico de Zika geralmente depende da detecção de RNA do vírus no sangue 

durante os primeiros dias após o início dos sintomas. Entre as amostras de 748 soros colhidas 

durante o surto da Polinésia Francesa (20), o tempo médio entre o início dos sintomas para 

um exame de sangue positivo foi de três dias. Os doentes podem ser virêmicos até 10 dias 

antes do início dos sintomas, como relato de um estudo de doadores de sangue assintomáticos 

(78). A carga viral no sangue de pacientes sintomáticos variou em alguns estudos de 7,28 X 

106 para 9,3 X 108 cópias/mL (53) (86) e de 2,5 X 103 para 8 X 106 (média de 7,2 X 105) 

cópias/mL em doadores de sangue assintomáticos (157).  

No sêmen, a carga viral de Zika variou de 1,1 X 107 a 2,9 X 107 cópias/mL (20). No 

leite materno variou de 2,9 X 104 a 2 X 106 cópias/mL (86). 
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Amostras de leite materno de duas mães foram inoculadas em células Vero para 

detectar replicação de ZIKV e também foram testadas por RT-PCR durante surto na Polinésia 

Francesa. As amostras deram resultados positivos por RT-PCR, mas não foram detectadas 

partículas de ZIKV replicativas em cultura de células (86). 

No líquido amniótico também foi detectado o genoma do Zika de duas gestantes. O 

vírus não foi detectado nem na urina nem no soro dessas gestantes (88). 

 

1.8.4   Diagnóstico sorológico 

A sorologia de ZIKV é normalmente realizada por meio de ELISA com confirmação 

por teste de neutralização por redução de placas (PRNT) de acordo com protocolos padrão 

(158) (159). Testes imunoenzimáticos são muito utilizados para o diagnóstico de flavivirus, 

devido a praticidade, especificidade e sensibilidade. Detectam anticorpos da classe IgM e IgG 

e antígenos NS1.  Atualmente já existem três testes sorológicos comerciais em processo de 

validação para ZIKV nas agências reguladoras FDA EUA (United States Food and Drug 

Administration Emergency Use Authorization), CE/IVD (Conformité Européene/in Vitro 

Diagnostic) e aprovado pela ANVISA (106).  O PRNT é o "padrão ouro" para diferenciação 

de anticorpos anti- flavivirus (160), porque é relativamente específico em infecções primárias 

de flavivirus (sem infecção prévia com outro Flavivirus) (161). O PRNT, no entanto, é feito 

apenas em laboratório altamente especializado, é caro e pode exigir laboratórios 

regulamentados devido à manipulação de vírus vivos. Novos protocolos que utilizam vírus 

recombinantes (162) ou partículas de vírus recombinantes (159) foram desenvolvidos, mas 

ainda não estão disponíveis para ZIKV. Os inquéritos sorológicos arbovirais realizados na 

Polinésia Francesa foram feitas por ELISA indireto com antígenos recombinantes (163) (164). 

A maior experiência do diagnóstico de infecções pelo ZIKV por sorologia foi o ensaio 

de amostras de soro colhidas durante o surto de ZIKV no Estado de Yap (53). Análises 

sorológicas de pacientes infectados foram realizadas com ELISA anti-IgG e anti- IgM para 

ZIKV para diferenciar infecção primária e secundária. A confirmação foi feita pela técnica de 

PRNT para ZIKV, DENV, YFV, vírus da encefalite japonesa, vírus da encefalite do Murray 

Valley, WNV, e vírus da encefalite de St. Louis (53). Anticorpos anti-IgM contra ZIKV 

(ELISA) reagiram de forma cruzada com outros flavivírus, mas não com alfavírus, tais como 

o vírus Ross River ou CHIKV (5). Em infecções primárias por Flavivirus, a resposta de 

anticorpos IgM foi específica para ZIKV, mesmo sendo observado um grau limitado de 

reação cruzada com outros flavivírus, mas com PRNT altamente específica. Em contraste, na 

infecção secundária foi observado um elevado grau de reação cruzada com outros flavivírus 

tanto com anticorpos anti-IgM (ELISA) e pela técnica de PRNT (53). Critérios sorológicos 
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para confirmar a infecção por vírus Zika durante o surto nas ilhas Yap incluíram um exame 

positivo anti-IgM para ZIKV (ELISA), títulos ≥ 20 por PRNT e proporção ≥4   entre 

ZIKV/DENV também por PRNT (5). 

Em caso de suspeita de Zika em uma população onde outros flavivírus são endêmicos, 

o diagnóstico sorológico é difícil de interpretar porque o alto grau de reações cruzadas nos 

ensaios IgM e IgG pode levar a resultados falso-positivos. Durante o surto na Polinésia 

Francesa, o diagnóstico sorológico de Zika não foi implementado por estar ocorrendo 

simultaneamente um surto de DENV-1 e DENV-3 e mais de 80% da população adulta tinham 

anticorpos para, pelo menos, um sorotipo dos DENV (157) (164). Se o risco de reações 

cruzadas com outros flavivírus é alto na população adulta com provável infecção anterior 

por flavivirus, o risco pode ser baixo para os novos imigrantes de áreas onde Zika não é 

endêmica, para os turistas e para as crianças. Todos os resultados sorológicos devem ser 

interpretados em relação ao estado do paciente.  Theiler e Casals demonstraram que uma 

infecção por flavivirus resultou em um aumento dos anticorpos heterólogos a outros vírus do 

mesmo grupo (165).  A imunização com a vacina de febre amarela não produz anticorpos 

contra ZIKV (166). Estes resultados realçam a necessidade de confirmação de pelo menos 

alguns casos durante os surtos por isolamento molecular e / ou viral. 

 

 

1.8.5 Detecção em tecidos pós-mortem 

 

 A análise imunohistoquímica com anticorpos monoclonais (167) e RT-PCR (168) 

podem ser utilizadas para detectar o antígeno do ZIKV em tecidos de autópsia. Esta pode ser 

de grande utilidade para a detecção do ZIKV em tecidos provenientes de casos de óbitos. 

Baseia-se na conjugação de marcadores, como moléculas de imunoglobulina, que com auxílio 

de um substrato específico localiza o antígeno tecidual. Atualmente há disponibilidade de 

grande número de anticorpos para uso em tecidos fixados em formol e incluídos em blocos 

parafina, permitindo o estudo de blocos arquivados por longos períodos, principalmente em 

casos fatais (169). O diagnóstico de fase aguda da dengue pode ser realizado pela detecção de 

NS1 no sangue (170), mas este teste ainda não está disponível para ZIKV. 

 

 

1.9   Prevenção e Controle  

Ainda não existe um tratamento específico para combater o vírus. O tratamento 

sintomático é essencial porque as dores, como a artralgia e cefaleia, constantemente relatadas 
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pelos pacientes, representam um incômodo bastante presente. É recomendado então que esses 

sintomas sejam tratados com o uso de paracetamol. Diante de exantema maculopapular, é 

orientada a administração de medicamentos anti-histamínicos (171). O uso de ácido 

acetilsalicílico não é recomendado devido ao risco de desenvolvimento da síndrome de Reye 

em crianças e da possibilidade de ocorrência de complicações hemorrágicas. Os pacientes 

devem ser aconselhados a beber bastante água, principalmente aqueles que estiverem 

vomitando (171) (172).  

Não há vacina para ZIKV, embora vários estejam em fase de desenvolvimento com a 

tecnologia da vacina contra a dengue, portanto, são de extrema importância ações que 

promovam o controle do vetor, evitando sua proliferação. Tais ações são dificultadas por 

conta das características urbanas e domiciliares do Aedes aegyptis, de grande importância 

epidemiológica no Brasil por ter distribuição geográfica principalmente nas regiões tropicais. 

O cuidado deve ser adicional nas primeiras horas da manhã e ao final da tarde, período que 

corresponde ao de maior ocorrência da atividade do mosquito (31). Esses cuidados envolvem 

o uso constante de repelentes que contenham DEET, IR3535 ou icaridina, o uso de roupas 

longas e claras, além do uso de mosquiteiros (91). Utilizar telas de proteção é considerada 

uma medida importante.  

A redução da densidade do vetor é essencial para diminuir a possibilidade de 

transmissão da doença. As ações com esse fim necessitam da adesão tanto das instâncias 

governamentais e órgãos competentes, quanto da população em geral. Em contrapartida, a 

sociedade também precisa se mobilizar e eliminar os possíveis focos de Aedes presentes nas 

suas residências (172). Vale ressaltar que devido à possibilidade de transmissão do vírus por 

outras formas que não através dos vetores (mãe para filho, sexual, transfusão de sangue, 

transplante e outras sob investigação) é recomendado também implementar medidas de 

controle e prevenção que considerem estas formas de transmissão (173). A infecção pelo 

ZIKV passou a ser de notificação compulsória em 2016 devido ao aumento do número de 

casos e a associação com microcefalia no feto.  
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2. Justificativa 

O diagnóstico da grande maioria dos arbovírus é realizado em amostras de soro ou 

plasma. A utilização de sangue venoso é fundamental para a realização de praticamente todos 

os ensaios de diagnóstico para vírus. Embora relativamente simples, em se tratando de um 

ambiente clínico, a coleta de material clínico exige profissionais treinados, insumos e 

equipamentos, processamento e armazenamento, representando um problema para locais mais 

remotos e com pouca infraestrutura. A flebotomia é invasiva, dolorosa e pode representar um 

desafio a mais para o Programa de Vigilância e os serviços de saúde pública. Neste contexto, 

a coleta de amostras como saliva e urina por serem menos invasivas e mais fáceis de coletar, 

pode ser uma alternativa mais satisfatória e conveniente à coleta de sangue venoso, 

principalmente em determinadas populações, como recém-nascidos, crianças, idosos, 

indivíduos febris ou ainda, em estudos epidemiológicos de vigilância em voluntários 

saudáveis por permitir acesso fácil a populações fora do ambiente clínico. 

O diagnóstico laboratorial tem sido uma ferramenta importante para o manejo clínico 

do paciente e para a vigilância epidemiológica e, a disponibilidade de diagnóstico rápido, 

sensível e específico aplicado em amostras de fácil coleta e transporte, pode aprimorar o 

tratamento do paciente assim como identificar outras doenças que não o ZIKV, melhorarando 

a exatidao nos dados de vigilância. 

Considerando a gravidade da situação, especialmente por conta do estado imunológico 

da população e o risco de propagação da doença em virtude da grande mobilidade 

populacional e da co-circulação de dois flavivirus estruturalmente semelhantes, DENV e 

ZIKV, e a ocorrência de reação cruzada entre ambos nos métodos sorológicos, justifica a 

avaliação da sensibilidade dos testes disponíveis no diagnóstico sorológico para ZIKV e 

DENV. 

Propomos avaliar a sensibilidade do teste molecular utilizando amostras alternativas 

como urina e fluido oral comparado ao resultado apresentado utilizando o soro. No 

diagnóstico sorológico, propomos utilizar o teste in house MAC-ELISA CDC e Euroimmun 

para pesquisa de IgM anti-ZIKV, avaliando sensibilidade entre os testes. Sugerimos também 

determinar se existe reação cruzada nos testes de diagnóstico para dengue utilizando amostras 

positivas para Zika, melhorarando a precisão dos resultados e recomendando ao Ministério da 

Saúde o melhor teste diagnóstico a ser utilizado frente a nova situação epidemiológica no 

país. Ainda no âmbito das reações cruzadas, propomos avaliar o teste comercial disponível 

para anti-ZIKV IgM e IgG com amostras sabidamente confirmadas para os flavivirus 

circulantes no Brasil e Malária. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

➢ Avaliar o uso de fluido oral e urina e de métodos sorológicos no diagnóstico 

laboratorial de vírus Zika 

3.2 Objetivos Específicos 

➢ Aplicar o protocolo de RT-PCR em tempo real para detecção de RNA de 

ZIKV descrito por Lanciotti e colaboradores (53), em amostras de fluido oral, 

urina e soro do mesmo paciente, avaliando sensibilidade das amostras 

alternativas comparadas ao soro;  

➢ Comparar sensibilidade do teste in house MAC-ELISA CDC e o teste 

comercial Euroimmun utilizados na pesquisa de IgM anti-ZIKV e sua 

concordância; 

➢ Verificar a reatividade de duas marcas de testes comerciais anti-NS1 para 

DENV contra amostras ZIKV positivas confirmadas por RT-PCR em tempo 

real; 

➢ Avaliar percentual de reação cruzada do teste IgM anti-DENV da marca 

Panbio em amostras positivas para ZIKV confirmadas por RT-PCR em tempo 

real; 

➢  Avaliar o desempenho do teste comercial Euroimmun para pesquisa de 

anticorpos IgM e IgG de ZIKV frente a soros de pacientes confirmados para 

dengue, febre amarela e malária; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Considerações Éticas 

As amostras de urina e saliva utilizadas neste estudo provêm da demanda espontânea do 

Laboratório de Flavivírus, IOC/FIOCRUZ, Referência Regional para Dengue, Febre Amarela, 

Chikungunya e Zika, armazenadas a -70°C, sem qualquer procedimento adicional para o 

paciente. O estudo encontra-se dentro dos objetivos aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP 027/07) da Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde.  

 

4.2 Amostragem 

As amostras de urina, saliva e soro utilizadas neste estudo são provenientes do banco de 

amostras do Laboratório de Flavivírus, oriundas de pacientes com suspeita de Zika atendidos no 

Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz (INI/FIOCRUZ) no período de maio de 2015 a 

março de 2016. As amostras foram coletadas de acordo com o protocolo de coleta do INI e 

selecionadas de acordo com os dias de doença para cada grupo estudado. Amostras de fase 

aguda (do primeiro dia de doença até o quinto dia) e fase convalescente (acima de cinco dias de 

doença).  

 

4.3 Coleta de amostras de urina e fluido oral 

As amostras de urina chegaram ao Laboratório acondicionadas em potes plásticos 

estéreis, mantidas sob refrigeração. Duas alíquotas de 2 mL de urina foram distribuídas em tubos 

eppendorf e armazenadas em freezer -70ºC.    

As amostras de fluido oral foram coletadas pela equipe do INI, utilizando o dispositivo 

de coleta da OraSure® (originalmente fornecido como um dispositivo de coleta oral para testes 

de HIV) (Epitopo, Inc.,Beaverton, EUA). O procedimento de coleta nesse dispositivo consiste 

numa almofada de algodão pré-tratada com 800 µL de conservantes e reagentes estabilizadores 

suportados por uma haste plástica. A almofada é colocada contra a lateral da gengiva e mantem 

a mesma pressionada por dois minutos. O fluido é concentrado no fundo do tubo de plástico e 

levado ao laboratório. Processamos este material sob centrifugação 1300 xg a 25º C durante 10 

minutos e armazenado a -70º C (174). 
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4.4 Classificação das amostras por grupos   

Dividimos as amostras por grupo, de acordo com o tipo e o teste diagnóstico a ser 

utilizado. 

✓ Grupo I – Análise molecular: pacientes com coletas concomitantes ou não, de soro, 

fluido oral e urina; 

✓ Grupo II -  Análise molecular: pacientes com coletas concomitantes ou não de soro e 

urina; 

✓ Grupo III -  Análise sorológica: soros suspeitos de Zika testados por PCR em tempo real.  

✓ Grupo IV – soros positivos para ZIKV confirmados por PCR em tempo real e coletados 

até o terceiro dia de doença para testar especificidade dos testes de NS1 de dengue e 

soros confirmados de ZIKV, independente do dia de doença para testar  também a 

especificidade do teste Panbio anti-IgM de dengue;  

✓ Grupo V - soros confirmados por diagnóstico molecular para DENV-1,2,3,4; por 

diagnóstico sorológico para Febre amarela e diagnóstico de gota espessa para Malária.  

 

Em relação ao número amostral, cada grupo apresentou um valor, sendo os de análise 

molecular previamente calculado no programa OpenEpi. Nas figuras 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 

estão representados esses dados conforme a análise proposta para cada objetivo:  

 

 

 

Figura 1.7 - Distribuição das amostras alternativas utilizando a análise molecular (Grupos I e 

II). 
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Figura 1.8 - Grupo III - Distribuição das amostras da análise sorológica confirmadas para  

ZIKV por PCR em tempo real. Somente as de fase aguda foram utilizadas para estabelecer 

sensibilidade e especificidade do teste ELISA Anti-IgM de ZIKV. 

 

 

Figura 1.9 - Grupo IV - Distribuição das amostras para análise da especificidade dos testes 

sorológicos de Dengue. Para pesquisa de antígeno NS1 utilizamos 84 amostras. Na de 

anticorpos IgM partimos de 91 amostras testadas por PCR para ZIKV e DENV e 

selecionamos apenas 18 amostras para o nosso estudo. 
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Figura 1.10 - Grupo V- Distribuição das amostras para análise da especificidade do teste 

sorológico anti-IgM e anti-IgG de ZIKV frente a outros flavivírus e ao Plasmodium. 

 

Critérios utilizados para a inclusão e exclusão das amostras 

Inclusão 

• Fichas epidemiológicas sugestivas de infecção por ZIKV para os grupos I, II, III e IV; 

• Amostras de urina e fluido oral pareadas com soro recebidas para diagnóstico de 

ZIKV colhidas até o 20º dia de doença para o grupo I e II; 

• Soros suspeitos de ZIKV na fase aguda e convalescente para o grupo III; 

• Soros positivos para ZIKV até o terceiro dia de doença confirmado por RT-PCR; 

• Soros positivos para Dengue, Febre amarela e Malária para o grupo IV; 

 

Exclusão 

• Amostras com a ficha epidemiológica sem data de início de sintomas e coleta para 

todos os grupos analisados; 

• Amostras negativas para Dengue, Febre amarela e Malária no grupo V; 

• Amostras negativas para ZIKV no grupo IV. 
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4.5 Desenho do estudo 

 

Este estudo é do tipo analítico, transversal e observacional.  

4.6 Metodologias Utilizadas 

4.6.1 Extração do RNA viral 

Os RNAs das amostras de urina, fluido oral e soro foram extraídos através do QIAmp 

Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, EUA), de acordo com o protocolo descrito pelo 

fabricante.  

4.6.1.a) Procedimento 

Em um tubo tipo eppendorf de 1,5 mL foram adicionados 560 µL de tampão de lise 

AVL mais 5,6µL de Carrier/AVE com 140µL da amostra clínica. A suspensão foi 

homogeneizada e incubada por 10 minutos a temperatura ambiente. Foram adicionados 

560µL de álcool etílico PA a 100% e a suspensão foi homogeneizada. Um volume de 630µL 

da mistura foi transferido para uma coluna previamente identificada. Após centrifugação por 1 

minuto a 8000 RPM, o eluído do tubo coletor foi desprezado. Novo tubo coletor foi utilizado 

na coluna e os 630µL restantes da mistura foram transferidos para a coluna. Após nova 

centrifugação por 1 minuto a 8000 RPM, o novo eluído foi descartado e a coluna foi 

transferida para novo tubo coletor. Adicionou-se 500µL do tampão de lavagem AW1 e após 

centrifugação por 1 minuto a 8000 RPM o eluído foi descartado. Adicionou-se 500µL do 

tampão de lavagem AW2 e após centrifugação por 3 minutos a 1400 RPM o eluído foi 

descartado. A coluna foi transferida para um tubo eppendorf de 1,5 mL previamente 

identificado. Adicionou-se 60µL de tampão de eluição AVE e após centrifugação por 1 

minuto a 8000 RPM a coluna é descartada e o RNA armazenado a -70º C. 

 

4.6.2 Transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase em tempo 

real utilizando sonda Taqman (RT-PCR) (Lanciotti et al., 2008). 

 

A reação foi realizada conforme protocolo descrito por Lanciotti e colaboradores em 

2008, com concentrações ideais dos iniciadores e sonda determinadas por ensaios de 

otimização. A sequência e posição dos iniciadores e da sonda do protocolo utilizado esta 

apresentada na Tabela 1.  
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Tabela 4.1: Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados na síntese de cdna 

para amplificação dos fragmentos do gene do envelope do ZIKV. 

 

Primer         Posição no genoma          Sequëncia (5→3) 

ZIKV1086        1086-1102          CCGCTGCCCAACACAAG 

 

 

ZIKV1162c        1162-1139         CCACTAACGTTCTTTTGCAGACAT 

 

ZIKV1107-

FAM 

       1107-1137          AGCCTACCTTGACAAGCAGTCAGACACATCAA 

Lanciotti et al., 2008. 

 Numa microplaca óptica (PE Applied Biosystems – Foster City, California, EUA), de 

96 micropoços, foram adicionados 20l da mistura e reagentes conforme a tabela 2 em cada 

poço. Logo após, foram acrescentados 5l do RNA extraído, obtendo assim um volume final 

de 25l/ reação. Cada amostra e controles foram aplicados em duplicatas. Após a montagem 

da placa, coloca-se o filme, do inglês “Optical Adhesive Cover”, (PE Applied Biosystems – 

Foster City, California, EUA), na parte superior para selagem, logo em seguida é levada em 

centrífuga de placa, colocando na opção de “spin”, e posteriormente colocada no equipamento 

LinerGene 9660, para a reação de RT-PCR em tempo real, seguindo os parâmetros de 

ciclagem disponíveis na tabela 3 e posterior coleta de dados e análise dos resultados. 

 

Tabela 4.2: Reagentes utilizados para a reação de RT-PCR em tempo real. 

REAGENTES CONCENTRAÇÃO L/TUBO 

2X Go Taq Probe Master Mix          1X   10 

20X Prime Time Mini qPCR assay kit 

(500nM primers 1086-1162c + 250nM sonda 

1107FAM) 

0,5 µM primer F 

0,5 µM primer R 

0,25 µM sonda 

    1 

50X GoScript RT Mix             ---   0,4 

H2O (Promega)             ---   3,6 
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Tabela 4.3: Parâmetros de ciclagem RT-PCR em tempo real. 

ETAPAS TEMPERATURA TEMPO CICLO 

RT 45o C 15 min 1 ciclo 

Ativação da DNA 

polimerase 
95o C 2 min 1 ciclo 

Desnaturação da dupla fita 95o C 15 seg 

45 ciclos 
Anelamento (FAM) 60°C 1 min 

    

 

 

   4.6.3 Ensaios Imunoenzimáticos para o diagnóstico de ZIKV 

 

        

       4.6.3.a) ELISA de captura de anticorpos (MAC-ELISA) IgM anti-ZIKV (Protocolo 

CDC/EUA) 

 

       Princípio da técnica 

       O ensaio baseia-se na captura de anticorpos IgM humanos em uma placa de microtitulação 

com o anticorpo anti-IgM humana-seguido pela adição de antígeno específico de vírus Zika. Os 

antígenos utilizados para este ensaio são derivados da proteína de envelope do vírus. 

     

       Procedimento 

      A primeira etapa do ensaio consiste na sensibilização da placa com anticorpo anti-IgM 

humana, diluída a 1/500, previamente testada, em solução tampão carbonato/ bicarbonato pH 9,6 

e incubamos na temperatura de 4ºC “overnight”. Na próxima etapa, desprezamos a solução 

presente na placa e seguimos com a fase de bloqueio, na qual utilizamos 150µL de tampão de 

bloqueio (Leite Gloria/Piracanjuba 5%  em PBS Tween 0,5% pH=7,4) e incubamos a placa em 

câmara úmida por 30 minutos à 37ºC. Posteriormente, fazemos a lavagem da placa 5 vezes com 

tampão de lavagem (PBS Tween 0,5 pH=7,2). Próxima etapa se dá com a adição de 50µL das 

amostras de soro do paciente e amostras de soro controle positivo e negativo para anti-IgM 

ZIKV (previamente titulados) diluídos a 1/400 em solução tampão de lavagem. Aplicamos as 
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amostras em quadriplicata onde uma duplicata testaremos o antígeno viral (ZIKV) e na outra o 

antígeno normal. Colocamos a placa em câmara úmida e incubamos na temperatura de 37ºC por 

60 minutos. Repetimos o processo de lavagem e demos continuidade com a adição do antígeno: 

acrescentamos 50µL/ poço do antígeno viral na diluição ótima, em solução tampão de lavagem e 

do antígeno normal na mesma diluição do antígeno viral. Colocamos a placa na câmara úmida e 

incubamos na temperatura de 4ºC “overnight”. Prosseguimos com outra lavagem e a adição do 

conjugado antiflavivírus (6B6C-1) na diluição 1/60, testada previamente, em solução tampão de 

bloqueio. Colocamos a placa na câmara úmida e incubamos a 37ºC por 60 minutos. A última 

etapa de lavagem é feita 10 vezes. Logo em seguida, colocamos o substrato TMB 

(tetrametilbenzindina) e protegemos a placa imediatamente da luz. Colocamos a placa em 

câmara úmida e incubamos por 15 minutos à temperatura ambiente. O desenvolvimento de uma 

coloração azul intensa caracterizou os poços com reação positiva. Para bloquear a reação, 

utilizamos uma solução de parada (ácido sulfúrico) onde os poços que desenvolveram a cor azul 

mudaram para amarela. Após esse procedimento, deixamos a placa por 1 minuto à temperatura 

ambiente e depois realizamos a leitura no leitor de microplacas de ELISA com filtro de 450 nm. 

A leitura da densidade óptica (DO) foi comparada com a leitura visual para evitar que problemas 

no leitor passe despercebidos.  

         A interpretação dos resultados se dá da seguinte maneira: os controles positivo e negativo 

são soros humanos selecionados previamente de acordo com seus resultados no próprio teste. 

(No caso, utilizamos um soro controle cedido pelo Instituto Evandro Chagas). A média da 

densidade óptica do controle positivo viral dividido pela média do controle negativo viral deve 

ser maior que 2,0. O ELISA IgM ZIKV será considerado válido quando a razão entre o controle 

positivo e o negativo apresentarem densidade óptica dentro do padrão esperado. Para 

interpretação das DO das amostras: as que apresentarem valores de DO maior do que 3,0 serão 

consideradas positivas. As que apresentarem valores de DO entre 2,0 e 3,0 são consideradas 

inconclusivas e as que apresentarem DO menor do 2,0 são consideradas negativas. 

 

4.6.3.b) Ensaio imunoenzimático (ELISA) de captura para detecção de anticorpos da 

classe IgM anti-ZIKV utilizando o kit Zika vírus IgM® Euroimmun 

 

Princípio da técnica 

Os anticorpos IgM foram detectados pela técnica imunoenzimática de captura de IgM, 

utilizando-se o kit Zika Vírus IgM® (Euroimmun). Microplacas de poliestireno cobertas com 

antígenos puros (proteínas não-estruturais recombinantes do vírus Zika) são usadas na fase 
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sólida. Se a amostra for positiva, anticorpos específicos no soro diluído se ligam aos antígenos 

da fase sólida. 

 

         Procedimento 

 O procedimento foi realizado de acordo com a instrução do fabricante. Diluímos as 

amostras com diluente próprio do kit (1:101), os controles não são diluídos. Antes de começar 

o procedimento, aguardar 10 minutos com a amostra já diluída por conta da presença no soro 

de fatores reumatoides que são absorvidos pelo complexo IgG/IgG anti-humana interferindo 

no resultado do teste. Colocamos 100 µL das amostras diluídas e dos controles sem diluir. 

Incubamos a 37ºC por 60 minutos. Após incubação, lavamos a placa com tampão de lavagem 

disponível no kit e posteriormente acrescentamos 100 µL de conjugado, onde os anticorpos 

ligados são detectados utilizando anticorpos marcados com peroxidase e incubamos por 30 

minutos em temperatura ambiente. Lavamos a placa conforme descrito pelo fabricante e 

adicionamos o cromógeno, que vão tornar os anticorpos visíveis, proporcionando uma reação 

de cor. A intensidade da cor produzida é proporcional à concentração de anticorpos na 

amostra de soro. A medição fotométrica da intensidade da cor deve ser feita no comprimento 

de onda de 450 nm (nanômetros) e um comprimento de onda de referência entre 620 nm e 630 

nm dentro de 30 minutos após a adição da solução de paragem. Para validação do teste, é 

necessário que o calibrador resulte numa densidade óptica maior que 0.140 e o controle 

negativo fique abaixo de 0.070. O cálculo da densidade óptica da amostra é feito dividindo o 

valor dado na leitura pelo valor do calibrador. Se o resultado for menor que 0.8, a amostra é 

negativa. Se for maior ou igual a 0.8 até 1.1, a amostra é inconclusiva. Se for maior que 1.1, a 

amostra é positiva. 

 

4.6.3.c) Ensaio imunoenzimático (ELISA) de captura para detecção de anticorpos da classe 

IgG anti-ZIKV utilizando o Kit Zika vírus IgG® Euroimmun. 

  

Princípio da técnica 

Os anticorpos IgG foram detectados pela técnica imunoenzimática de captura de IgG, 

utilizando-se o kit Zika Vírus IgG® (Euroimmun). Esta análise é semiquantitativa. 

Microplacas de poliestireno cobertas com antígenos puros (proteínas não-estruturais 

recombinantes do vírus Zika) são usadas na fase sólida. Se a amostra for positiva, anticorpos 

específicos no soro diluído se ligam aos antígenos da fase sólida. 
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Procedimento 

 O procedimento foi realizado de acordo com a instrução do fabricante. Diluímos as 

amostras com diluente próprio do kit (1:101), os controles não são diluídos e são utilizados . 

Colocamos 100µL das amostras diluídas e dos controles sem diluir nos poços da placa. 

Incubamos a 37ºC por 60 minutos. Após incubação, lavamos a placa com tampão de lavagem 

disponível no kit e posteriormente acrescentamos 100µL de conjugado, onde os anticorpos 

ligados são detectados utilizando anticorpos marcados com peroxidase e incubamos por 30 

minutos com temperatura ambiente. Lavamos a placa conforme descrito pelo fabricante e 

adicionamos o cromógeno, que vão tornar os anticorpos visíveis, proporcionando uma reação 

de cor. A intensidade da cor produzida é proporcional à concentração de anticorpos na 

amostra de soro. A medição fotométrica da intensidade da cor deve ser feita no comprimento 

de onda de 450 nm (nanômetros) e um comprimento de onda de referência entre 620 nm e 630 

nm dentro de 30 minutos após a adição da solução de interrupção da reação. Para validação do 

teste, é necessário que o calibrador resulte numa densidade óptica maior que 0.140 e o 

controle negativo fique abaixo de 0,070. O cálculo da densidade óptica da amostra é feito 

dividindo o valor dado na leitura pelo valor do calibrador. Se o resultado for menor que 0.8, a 

amostra é negativa. Se o resultado estiver entre 0.8 e 1.1, a amostra é inconclusiva. Se for 

maior que 1.1, a amostra é positiva. 

 

    

 4.6.4) Captura de antígeno NS1 de Dengue     

 

    4.6.4.a) Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para detecção da proteína não-estrutural NS1 

do vírus Dengue utilizando o kit  NS1 Antigen DX Select™ Focus Diagnostics  

     

    Princípio da técnica 

    O ensaio Dengue NS1 é altamente sensível. Ele utiliza um imunoensaio do tipo sanduíche, de 

duas fases, amplificado por enzimas para detectar níveis baixos de NS1 no soro. 

 

    Procedimento 

    O procedimento foi realizado de acordo com a instrução do fabricante. Para diluir as 

amostras, controles e calibradores utilizamos 60µL de diluente para as amostras, controles e 

calibradores e igual volume dos mesmos. Utilizamos os controles negativo, positivos e  

calibradores em duplicata no teste. Depois colocamos 100µL de amostras, controles e 
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calibradores pré-diluídos nas cavidades. Cobrimos a placa e incubamos na estufa à 37ºC por 60 

minutos, em câmara úmida. Após incubação, lavamos a placa 6 vezes com tampão de lavagem. 

   Adição de conjugado: colocamos 100µL de solução conjugada em todas as cavidades. 

Cobrimos a placa e incubamos à 37ºC por 30 minutos, em câmara úmida. 

   Lavagem: lavamos a placa 6 vezes com tampão de lavagem. 

   Adição de substrato: colocamos 100µL de substrato TMB em todas as cavidades. Incubamos 

por 20 minutos, à temperatura ambiente, no escuro. 

   Solução de bloqueio: colocamos 50µL de solução de bloqueio em todas as cavidades. 

Deixamos a placa descansar por 1 minuto. Secamos o fundo da placa e procedemos a leitura da 

absorbância em comprimento de onda de 450 nm. 

   Controle de qualidade do teste: para validação do teste, a média da duplicata do controle 

positivo deverá ser maior ou igual a 0,500. A do controle negativo menor do que 0,200. A do 

calibrador tem que ser maior que o controle negativo. A razão entre o controle positivo e o 

negativo deverá ser maior ou igual a 8,0. Se o calibrador ou os controles não estiverem dentro 

dos parâmetros, os resultados devem ser considerados inválidos e o ensaio repetido.  

    Interpretação dos resultados: Calculamos os limites com a média dos calibradores. 

Acrescentamos 10% desse valor para definir o limite superior e diminuímos 10% desse valor 

para definir o limite inferior. O que estiver acima do limite superior é considerado reagente, o 

que estiver abaixo do limite inferior é considerado negativo e o que tiver entre esses valores será 

considerado inconclusivo. 

   

  4.6.4.b) Ensaio Platelia™ Dengue NS1 Ag (Bio-Rad) 

      

     Princípio da técnica 

      Método imunoenzimático em uma fase realizado conforme recomendações do fabricante. Do 

tipo sanduiche, em formato de microplaca, o teste detecta o antígeno NS1 do vírus da dengue no 

soro ou plasma humano. O teste utiliza anticorpos monoclonais (AcM) para a captura e a 

revelação. 

       Procedimento 

       O procedimento foi realizado de acordo com a instrução do fabricante. As 

amostras dos pacientes e os controles foram incubados diretamente e em simultâneo com o 

conjugado, por 90 minutos a 37°C, nos poços da microplaca sensibilizada pelos AcM. Em 

presença do antígeno NS1 na amostra, forma-se um complexo imune AcM - NS1 - 

AcM/peroxidase. Após as lavagens (6X) praticadas no final da incubação, a presença do 

complexo imune é revelada por adição de uma solução enzimática (TMB) que resulta em 
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coloração. Após 30 minutos de incubação à temperatura ambiente, a reação foi parada por 

adição de uma solução de ácido sulfúrico. A densidade óptica obtida a 450/620 nm é 

proporcional à quantidade de antígeno NS1 presente na amostra testada. A presença do 

antígeno NS1 numa amostra individual é determinada por comparação entre a DO da amostra 

com a DO do controle. 

O valor de corte corresponde ao valor médio das densidades ópticas das duplicatas de 

calibradores. Os resultados são expressos sob a seguinte forma, divide-se o valor da densidade 

óptica da amostra pelo valor da média dos calibradores. Os valores calculados e com 

resultados <0.5, 0.5 – 1.0, e ≥ 1.0 são definidos como negativo, inconclusivo e positivo, 

respectivamente.  

 

4.6.5 Ensaios Imunoenzimáticos para detecção de anticorpos IgM anti -DENV 

 

 4.6.5.a) Ensaio imunoenzimático (ELISA) de captura para detecção de anticorpos da 

classe IgM anti-DENV Panbio ®. 

 

Princípio da técnica 

Os anticorpos IgM foram detectados pela técnica imunoenzimática de captura de IgM, 

utilizando-se o kit ELISA-IgM anti-dengue PanBio ®, Pty., Ltd., Brisbane, Austrália. Quando 

presentes, os anticorpos séricos da classe IgM se combinam com anticorpos anti-IgM ligados 

à superfície de poliestireno dos micropoços das tiras do teste. 

 

            Procedimento 

      

          O procedimento foi realizado de acordo com a instrução do fabricante.  As amostras e os 

controles foram diluídos num diluente próprio e incubadas por 1 hora a 37ºC em estufa. 

Posteriormente, lavamos a placa para a remoção do soro residual com tampão de lavagem 

(salina tamponada com fosfato 7,2 a 7,6, Tween20 e conservante). Utilizamos um concentrado 

de antígenos dos sorotipos DENV 1-4 diluído num diluente próprio. Esses antígenos são 

produzidos por meio de um sistema de expressão da célula do inseto e imunopurificação por 

anticorpo monoclonal específico. Adicionamos ao antígeno diluído parte igual de anticorpo 

monoclonal (Mab) conjugado HRP, que permitiu a formação de complexos antígeno-Mab. Essa 

mistura foi incubada por 1 hora a 37ºC. Após incubação, os micropoços foram lavados e 

adicionamos um sistema de substrato incolor (tetrametilbenzidina/peróxido de hidrogênio – 

cromógeno TMB). O substrato é hidrolisado pela enzima e o cromógeno adquire cor azul. Para 
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interromper a reação utilizamos uma solução de ácido fosfórico 1M. O desenvolvimento da cor 

é indicativo da presença de anticorpos IgM anti-dengue na amostra sob teste. Procedimento 

realizado conforme orientações do fabricante. Para validação do teste, os ensaios possuem um 

fator de calibração que deve ser aplicado à absorbância do calibrador para determinar o valor do 

cut – off (ponto de corte do teste). É importante verificar a cada diferente lote o novo fator de 

calibração através da folha de especificações que acompanha o kit. O cálculo feito para definir 

os pontos de corte é a média da triplicata dos calibradores multiplicado pelo fator de calibração. 

O outro ponto é calculado com essa média multiplicado por 1,1. Para interpretação os resultados 

classificamos o ponto de corte 1 aquele que utilizou o fator de calibração e o outro ponto de 

corte 2. Se amostra tiver densidade óptica maior ou igual que o ponto de corte 1 é considerada 

positiva. Se for inferior ao ponto de corte 2, é negativa. Se tiver entre os pontos, é considerada 

duvidosa.  

 

   

4.7 Características de desempenho dos testes de diagnósticos 

 

Utilizamos a análise de eficiência de testes apresentando os percentuais de sensibilidade 

e especificidade em nosso estudo. Sensibilidade é medida pela capacidade que um teste 

diagnóstico tem de detectar os indivíduos verdadeiramente positivos, ou seja, de diagnosticar 

corretamente os doentes. Especificidade é medida pela capacidade desse mesmo teste 

diagnóstico detectar os indivíduos verdadeiramente negativos, ou seja, diagnosticar os 

indivíduos sadios. Na avaliação de um teste diagnóstico existem quatro interpretações possíveis 

para o resultado do teste: duas em que o teste está correto e duas em que está incorreto. O teste 

está correto quando ele é positivo na presença da doença (resultados verdadeiros positivos), ou 

negativo na ausência da doença (resultados verdadeiros negativos). Por outro lado, o teste está 

incorreto quando ele é positivo na ausência da doença (falso positivo), ou negativo quando a 

doença está presente (falso negativo). Os melhores testes diagnósticos são aqueles com poucos 

resultados falso-positivos e falso-negativos. A figura 4.1 mostra as relações entre os resultados 

de um teste e o diagnóstico verdadeiro. 
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              Figura 4.1  Tabela de validação de um teste diagnóstico 

As seguintes proposições/indicadores podem ser calculadas da comparação dos 

resultados da tabela: 

Sensibilidade: a / (a + c)    Especifidade: d / (b + d)    Prevalência (real): (a + c) / N 

Prevalência estimada (teste): (a + b) / N       Valor preditivo positivo: a / (a + b) 

Valor preditivo negativo: d / (c + d)    Classificação correta (acurácia): (a + d) / N 

 Classificação incorreta: (b + c) / N 

Nosso estudo obteve esses resultados através do software R versão 3.2.2. libraries RCurl, 

RJSONIO, ggmap and ggplot2 (175). O intervalo de confiança foi de 95% em todas as análises. 

A análise de sensibilidade e especificidade foi utilizada nas análises moleculares dos 

grupos I e II e nas sorológicas com as amostras do grupo III.  

Para descrevermos a intensidade da concordância entre os testes MAC-ELISA e 

Euroimmun anti-IgM de Zika utilizamos a medida Kappa que é baseada no número de respostas 

concordantes, ou seja, no número de casos cujo resultado é o mesmo entre os dois testes. A 

interpretação do grau de intensidade da concordância do referido coeficiente é: o valor < 0 

apresentou-se sem concordância; 0,0 - 0,20, leve; 0,21 - 0,40, moderada; 0,41 - 0,60, forte; 0,61 

- 0,80, muito forte; 0,81 - 0,99, quase perfeita; e 1,0, perfeita. (176). 

Para avaliar reação cruzada nos testes de dengue com amostras positivas para Zika 

utilizamos o cálculo do percentual de falsos positivos. Utilizamos essa medida também no teste 

Euroimmun anti-IgM de Zika em amostras positivas para outros flavivirus e malária. Todas 

essas análises foram realizadas usando o software R versão 3.2.2.com intervalo de confiança de 

95%. 
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5. RESULTADOS 

 

Avaliamos a aplicabilidade da urina e fluido oral frente ao soro na pesquisa de RNA 

de ZIKV utilizando 2 grupos de pacientes divididos de acordo com as amostras obtidas: 

Grupo I – 20 pacientes com amostras de soro, urina e fluido oral coletados em dias 

diferentes e 23 pacientes com amostras pareadas (mesmo dia de doença) para os três 

espécimes clínicos. 

Grupo II - 200 pacientes com coletas de soro e urina. O soro coletado de zero a cinco 

dias de doença foi definido como amostra de referência para nossa análise. 

            Nos testes sorológicos de pesquisa de IgM anti-ZIKV utilizamos amostras do grupo 

III. Foram testadas 101 amostras de soro pelo método de MAC-ELISA e pelo teste comercial 

Euroimmun, onde avaliamos sensibilidade e especificidade do teste utilizando o resultado do 

PCR neste mesmo soro, até o quinto dia de doença, como referência.  Avaliamos também a 

concordância entre o MAC-ELISA e o teste comercial Euroimunn utilizando as mesmas 

amostras.  

           Verificamos a possibilidade de reação cruzada entre os testes comercias de NS1 e IgM 

anti-DENV com amostras positivas para ZIKV, utilizando 84 e 91 amostras de soro 

respectivamente pertencentes ao grupo IV.  

             As amostras do grupo V foram usadas na avaliação do percentual de reação cruzada 

(especificidade) do teste comercial Euroimunn IgM anti-ZIKV frente aos flavivirus 

circulantes no Brasil e malária. Foram testadas 97 amostras de soro.  

 

5.1 Avaliação das diferentes metodologias nos casos estudados 

5.5.1 Análise molecular - Grupo I 

        O RNA viral foi detectado pelo método de RT-PCR em tempo real em todas as amostras 

dos pacientes testados no grupo I. Do total de 43 amostras de soro, urina e fluido oral, foram 

positivos 37,20% (16/43) no soro, 37,20% (16/43) na urina e 30,23% (13/43) no fluido oral 

(Figura 5.1).  As idades variaram de 7 a 72 anos e em relação ao sexo, 67,44% (29/43) eram 

mulheres e 30,23% (13/43) homens.   
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Figura 5.1 - Percentual de detecção de RNA de ZIKV em cada espécime do grupo I. 

           

   No grupo I, analisamos amostras coletadas simultaneamente e no mesmo dia de doença 

como amostras que foram coletadas em dias diferente de doença. Representamos nas figuras 

5.2 e 5.3 a detecção de ZIKV nos dois grupos de amostras, concomitantes e não-

concomitantes. 

 

Figura 5.2 – Resultado da detecção de ZIKV nas amostras de soro, urina e fluido oral 

coletadas no mesmo momento.   
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Figura 5.3 - Resultado da detecção de ZIKV nas amostras de soro, urina e fluido oral 

coletadas em momentos diferentes. 

    

      Relacionamos também a detecção de ZIKV com a combinação de fluidos, sem considerar 

dias de doença. Os três fluidos coletados de um mesmo paciente apresentaram um percentual 

de 12,50% (2/16) de positivos. Urina e fluido oral 18,75% (3/16), soro e urina 25% (4/16) e 

soro e fluido oral 43,75% (7/16) (Figura 5.4).  

  

Figura 5.4 – Combinação entre os fluidos e a positividade de ZIKV. 

 

        A detecção de ZIKV nos três espécimes variou conforme os dias. Nesta análise 

utilizamos as 23 amostras coletadas no mesmo dia de doença na fase aguda. Observamos que 

no fluido oral houve detecção de ZIKV no dia zero. No soro, no primeiro dia de doença e na 

urina a partir do segundo dia. O pico de detecção dos três espécimes é no terceiro dia de 

doença (Figura 5.5).  
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Figura 5.5 – Relação entre o tempo de coleta de cada espécime clínica e a detecção de ZIKV. 

    

     Nosso objetivo principal no grupo I (N=43) foi avaliar a sensibilidade e especificidade do 

teste utilizando urina e fluido oral comparadas ao soro por intervalos de dias de doença. Os 

intervalos foram de 0 a 2 dias, de 3 a 5 dias e maior que 5 dias de doença. A comparação entre 

urina e soro apresentou uma sensibilidade melhor no intervalo de 3 a 5 dias, de 44%, IC95 = 

[14-79].  A especificidade foi superior no intervalo de 0 a 2 dias, de 70%, IC95 = [35-93] 

(Tabela 5.1). Quando comparamos fluido oral com o soro, o intervalo de 3 a 5 dias também 

apresentou melhor sensibilidade, de 60% IC95 = [26-88]. A especificidade máxima foi 

observada no intervalo maior que 5 dias, 100% IC95 = [09-100] (Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.1: Comparação da urina com o soro nos intervalos de dias de doença. 

Dias de doença      Nº amostras  Sensibilidade Especificidade 

0 A 2 DIAS               N=14 00% [00-72] 70% [35-93]  

            3 A 5 DIAS               N=22 44% [14-79] 38% [14-68] 

>5 DIAS                   N=03 00% [00-91] 00% [00-99] 

 

Tabela 5.2: Comparação do fluido oral com o soro nos intervalos de dias de doença. 

Dias de doença      Nº amostras Sensibilidade Especificidade 

0 A 2 DIAS               N=12 33% [01-91] 56% [21-86]  

            3 A 5 DIAS               N=23 60% [26-88] 38% [14-68] 

>5 DIAS                   N=04 00% [09-100]  100% [09-100] 

 

 



67 

5.5.2 Análise molecular - Grupo II 

     Buscamos neste grupo fazer a detecção de ZIKV e avaliar sensibilidade e especificidade da 

urina comparado ao soro e o tempo de detecção desses espécimes ao longo dos dias de 

doença. Realizamos a qRT-PCR em 200 amostras de soro e urina coletados do mesmo 

paciente. O percentual de positivos para ZIKV no soro foi de 39% (78/200) e na urina 51,50% 

(103/200). Dessas 200 amostras, 114 foram concomitantes (coletadas no mesmo dia de 

doença) e 86 não concomitantes. O percentual de detecção em amostras concomitantes foi de 

38,60% (44/114) no soro e 52,64% (60/114). Nas amostras não concomitantes, 39,53% 

(34/86) foram positivas no soro e 50 % (43/86) na urina (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 – Resultados das amostras de soro e urina no qRT-PCR de ZIKV  

 

Nas figuras 5.6 e 5.7 apresentamos o percentual de positivos em cada espécime clínico 

relacionando com os dias de doença. O soro obteve melhor percentual de detecção no 

intervalo de 0 a 2 dias de doença e a urina de 3 a 5 dias. 
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Figura 5.6 – Percentual de detecção de ZIKV no soro por intervalos de dias de doença. 

 

 

Figura 5.7 – Percentual de detecção de ZIKV na urina por intervalos de dias de doença. 

 

 A análise de sensibilidade e especificidade para cada espécime clínico também foi 

feita nesse grupo, sempre utilizando o soro como amostra padrão de escolha. Os intervalos de 

dias de doença nesse grupo foram classificados de modo diferente: 0 a 2 dias, 3 a 5 dias, 5 a 

N=67                                  N=101 N=27 N=5 
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10 dias e 10 a 15 dias de doença. A comparação entre os dois fluidos nesse grupo apresentou 

máxima sensibilidade e especificidade no intervalo de 10 a 15 dias de doença, 100%, IC95 = 

[01-100] e de 100%, IC95 = [19-100] respectivamente (Tabela 5.4). 

 

Tabela 5.4: Sensibilidade e especificidade da urina comparada ao soro nos intervalos de dias 

de doença. 

Dias de doença      Nº amostras    Sensibilidade   Especificidade 

0 A 2 DIAS                 N=45                  57% [34-77]    59% [36-79]  

            3 A 5 DIAS                 N=94   79% [62-91]    48% [35-62] 

5 A 10 DIAS               N=30 

10 A 15 DIAS             N=04 

  73% [45-92] 

100% [01-100] 

   60% [32-84] 

 100% [19-100] 

 

5.5.3 Análise sorológica Grupo III 

            Nosso objetivo no grupo III foi avaliar a sensibilidade do IgM anti-ZIKV MAC-

ELISA/CDC e do teste comercial Euroimmun e estabelecer se existe concordância entre as 

duas metodologias. Um total de 101 amostras de soro foram testadas nos métodos. Em relação 

a positividade nos testes e os dias de doença, 48,51% (49/101) foi positivo no MAC-ELISA e 

19,80% (20/101) no Euroimmun. Na figura 5.8 e 5.9 podemos observar o percentual de 

positivos por teste, estratificados por dias de doença.  
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Figura 5.8 – Percentual de amostras positivas no MAC-ELISA estratificado por dias de 

doença. 

 

 

Figura 5.9 – Percentual de amostras positivas no Euroimmun estratificado por dias de 

doença. 

 

Das 101 amostras, utilizamos na análise de sensibilidade e especificidade somente aquelas 

que tinham resultado para PCR de ZIKV e que estivesse até o quinto dia de doença (70/101) 

considerado o nosso padrão neste grupo. Na tabela 5.5 e 5.6 observa-se o percentual de 

sensibilidade e especificidade de cada método estratificado por dias de doença: 

Tabela 5.5: Análise de sensibilidade e especificidade do MAC-ELISA. 

Dias de doença     Nºamostras Sensibilidade Especificidade 

0 A 2 DIAS                N=24 17% [04-41] 100% [42-100]  

            3 A 5 DIAS                N=26 36% [11-69]   67% [38-88] 

>5 DIAS                    N=20 75% [43-95]    12% [00-53] 

 

Tabela 5.6: Análise da sensibilidade e especificidade do Euroimmun. 

Dias de doença     Nºamostras Sensibilidade Especificidade 

0 A 2 DIAS              N=25 17% [04-41] 86% [42-100]  

            3 A 5 DIAS              N=25 00% [00-41] 93% [68-100] 

>5 DIAS                  N=20 18% [09-100]  56% [09-100] 
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   Ainda neste grupo de amostras, realizamos uma análise de concordância de resultados entre 

os dois testes, MAC-ELISA e Euroimmun. A comparação desses resultados é apresentada 

pelo índice de kappa, medida que expressa o índice de confiabilidade de um teste. Assim, 

analisando a concordância do MAC-ELISA com Euroimmun, foi obtida apenas uma leve 

concordância (k = 0,101; p = 0,185; IC = 95% [-0,034-0,24]. 

5.5.4 Especificidade dos testes de Dengue e Zika 

                Em função do elevado grau de reatividade cruzada de anticorpos observado entre 

flavivirus, descrito na literatura, principalmente em infecções de Zika com dengue, realizamos 

análises com amostras do grupo IV em testes comerciais utilizados na rotina diagnóstica de 

dengue com amostras positivas de Zika observando o percentual de reação cruzada 

apresentado. Avaliamos também o teste anti-IgM e anti-IgG para Zika em amostras 

sabidamente positivas para os quatro sorotipos de dengue, febre amarela e malária, 

pertencentes ao grupo V do nosso estudo. 

           Analisamos 84 amostras positivas para ZIKV pelo método de PCR nos testes 

Platelia™ Dengue NS1 Ag (Bio-Rad) e Dengue NS1 Antigen DX Select™ Focus Diagnostics 

com objetivo de comparar o percentual de reação cruzada nos dois testes. Essas amostras 

foram estratificadas por dias de doença. No dia zero, analisamos 20 amostras, no dia um e no 

dia dois, 21 amostras e no dia três, 22 amostras para cada teste. O percentual de positivos no 

Platelia foi de apenas 1,19% (1/84). No Focus, 13,09% (11/84) testaram inconclusivo e 

13,09% (11/84) testaram positivo (Figura 5.10). O teste Platelia apresentou o menor 

percentual de reação cruzada nos quatro intervalos analisados (Tabela 5.7). 
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Figura 5.10 – Amostras agudas positivas para ZIKV testadas nos kits Platelia e Focus. 

 
 

Tabela 5.7: Percentual de reação cruzada nos testes de NS1 para dengue com amostras 

positivas para ZIKV. 

 Dias de doença         Nºamostras Platelia Focus 

0                          N=20 0% 35% 

1                          N=21  0% 20% 

2                          N=21 5% 15% 

3                          N=22 0% 11% 

 

Testamos a reação cruzada no teste anti-IgM de dengue da Panbio, utilizando 91 

amostras previamente testadas no PCR de ZIKV e de DENV. Apenas 19,78% (18/91) foram 

utilizadas nesta análise, pois apresentaram PCR de ZIKV positivo e de DENV negativo. O 

percentual de reatividade foi de 16% IC95 = [04-42], caracterizados como falso-positivos 

para dengue. Tentamos fazer a análise inversa, ou seja, avaliar os falso-positivos para Zika, 

que são positivos para dengue. Isso não foi possível pois a única amostra positiva para dengue 

foi negativa para Zika. 

 

Analisamos as amostras do grupo V, num total de 97 amostras, sabidamente positivas 

para os DENV1 (n=20), DENV2 (n=17), DENV3 (n=20) e DENV4 (n=18), febre amarela 

(n=12), Plasmodium vivax (n=7) e P.falciparum (n=3) nos testes anti-IgM e anti-IgG ZIKV 

da Euroimmun. Não foi observada reação cruzada no teste anti-IgM ZIKV. O mesmo não 

reproduziu falso-positivos nessas amostras (0% IC95 = [0-0,43]). Já o teste anti-IgG ZIKV 

apresentou reação cruzada para todos os agravos testados, exceto Plasmodium vivax. DENV-3 

foi o que apresentou maior percentual 55% IC95 = [03-38] (Tabela 5.8). 

 

Tabela 5.8: Percentual de reação cruzada nos testes Anti-IgM e Anti-IgG de Zika da 

Euroimmun com amostras positivas para dengue, febre amarela e malária. 

     Agravos     Nº amostras Anti-IgM Zika  Anti-IgG Zika 

DENV 1            N=20 0%  15% IC95 = [03-38] 

DENV 2            N=17 0% 29% IC95 = [11-55] 

DENV 3            N=20 0% 55% IC95 = [32-76] 

DENV 4            N=18 0% 27% IC95 = [10-53] 

Febre Amarela  N=12 0% 33% IC95 = [11-64] 

      P.falciparum    N=3 0% 33% IC95 = [01-87] 

     P.vivax              N=7 0%   0% IC95 = [00-43] 
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6. DISCUSSÃO 

Um dos objetivos do nosso estudo foi avaliar a utilização de amostras alternativas 

(urina e fluido oral) no diagnóstico molecular de Zika comparado ao soro, que é uma amostra 

clínica, amplamente utilizada no diagnóstico. Observar que as amostras alternativas foram 

uma opção complementar ao diagnóstico do ZIKV, aumentando a possibilidade de detecção 

do vírus num período bem definido no curso da doença. 

O uso de espécimes alternativos como urina e saliva para diagnóstico molecular na 

fase aguda de infecções por flavivirus foi relatado em pacientes com vírus Oeste do Nilo 

(154) e dengue (156). O diagnóstico em amostras de urina e saliva também foi relatado para 

outras infecções por vírus, como o da imunodeficiência humana (HIV), hepatite A, B e C e 

rubéola (177). O WNV foi detectado mais tempo na urina do que no soro (154) e pode ser 

isolado nesse espécime (178). Alguns estudos também sugerem que, como o WNV, o DENV 

pode ser detectado por mais tempo na urina do que na saliva ou soro (153) (179). Detecção de 

dengue também foi observado na saliva (180).  

 Relatos na literatura sugerem o uso da urina (152) (181) (182) (183) e saliva (20) 

(181) como espécimes clínicas de importância para o diagnóstico de infecção por ZIKV. 

Detecção do vírus na saliva também foi relatado em um recém-nascido e sua mãe, 

respectivamente, nos dias 2 e 3 pós-parto (86). Na Nova Caledônia, RNA de ZIKV foi 

detectado na urina de 6 pacientes até 20 dias após viremia (152). 

   Em nosso estudo com amostras do grupo I, podemos observar um percentual 

semelhante de positividade na urina em relação ao soro (37,2%) (Figura 5.1). Esse número 

demonstrou que a taxa de detecção na urina se aproximou da taxa do soro em amostras tanto 

coletadas simultaneamente quanto as que não foram concomitantes. Gourinat e colaboradores 

(152) também descreveram a detecção em urina, sugerindo a utilidade diagnóstica de outro 

fluido corporal para aumentar a janela de detecção diagnóstica. Observamos também que 

quando pareamos os três espécimes, soro e urina apresentaram melhor detecção do que o 

fluido oral (Figura 5.2). Nas amostras não concomitantes, os três espécimes apresentaram 

detecção parecida (Figura 5.3). Analisando a combinação dos fluidos, independente do dia de 

doença em que foram coletados, observamos que associar o soro com o fluido oral agregou 

valor ao diagnóstico de ZIKV (Figura 5.4). A combinação de soro e fluido oral no diagnóstico 

de ZIKV já foi relatada na literatura sugerindo uma melhora na capacidade de detecção do 

vírus (20). Embora nossos resultados necessitem ser confirmados em coortes maiores, eles 

sugerem que amostras alternativas podem ser utilizadas na detecção e rastreio do ZIKV em 
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investigações de grande escala ou outros contextos epidemiológicos, como por exemplo, o 

retorno de viajantes de áreas endêmicas.    

Nosso estudo também demonstrou que o RNA de ZIKV na urina pode ser detectado a 

partir do segundo dia de doença (Figura 5.5). Na análise de sensibilidade, o intervalo que 

apresentou melhor detecção foi de três a cinco dias (44%). A especificidade foi melhor no 

intervalo de zero a dois dias (70%) (Tabela 5.1), sugerindo que nesse período a capacidade de 

detectar os negativos é bem próxima do que se considera o ideal. Esses dados sugerem a 

relevância deste fluido como opção diagnóstica na fase aguda da doença como relatado na 

literatura (184).  

Em outra análise com amostras de urina comparado ao soro, utilizando um número 

maior de espécimes, foi observado percentual maior de positividade na urina em relação ao 

soro tanto em amostras pareadas ou não-pareadas (Tabela 5.1). Analisando os espécimes 

separadamente, de acordo com o intervalo de dias de doença, observamos melhor detecção de 

ZIKV no soro entre zero e dois dias de doença e na urina de três a cinco dias (Figuras 5.6 e 

5.7). A sensibilidade e especificidade foram máximas na detecção do ZIKV no intervalo de 10 

a 15 dias (Tabela 5.4), este achado corrobora a outro já relatado na literatura (183). Estudos 

sugerem que ZIKV pode ser detectado por um período mais longo na urina do que no soro 

(152). Esse dado sugere que o vírus é excretado na urina, sendo o trato-geniturinário um 

potencial reservatório com atividade de replicação (182).  Alguns resultados demonstraram 

positividade fora do período normalmente descrito na literatura de maior detecção do vírus, o 

que nos faz pensar que a data de início de sintomas pode ser de difícil confirmação, 

particularmente nos sintomas inicias quase imperceptíveis. Sendo assim, a data de início dos 

sintomas e a data de coleta são informações indispensáveis no desfecho dos dias de doença e 

na escolha do melhor espécime a ser utilizado no diagnóstico. 

Outra amostra alternativa investigada no nosso estudo foi o fluido oral. O material é 

facilmente coletado com uso de swab oral, que é um dispositivo de coleta de amostra não-

invasivo e de interesse particular quando as amostras de sangue são difíceis de coletar. Tem 

como vantagem também ser utilizado em lugares remotos onde as unidades de saúde não 

possuem estrutura para coleta, armazenamento e processamento adequado das amostras de 

soro. Um relato na literatura sugere baixa detecção de ZIKV em fluido oral (184), o que não 

foi observado em nosso estudo, que demonstrou um percentual de 30,23% de detecção de 

vírus neste espécime (Figura 5.1). Os resultados discrepantes, na maioria das vezes, podem 

ser explicados por diferenças na população estudada e no tamanho amostral. Observamos 

nesta análise que a detecção de RNA viral foi maior no 3º dia de doença (Figura 5.5). 

Resultado semelhante também foi observado por Musso e colaboradores (20) onde o melhor 
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período de detecção também foi entre o 3º e o 5º dia. A sensibilidade observada nesse 

intervalo em nosso estudo foi de 60% (Tabela 5.2), a melhor dos três intervalos avaliados. A 

utilização do fluido oral aumentou a capacidade de detecção do RNA de ZIKV dentro da 

primeira semana do início de sintomas, mas não aumentou a janela de detecção como visto na 

urina.  

   Um ensaio imunoabsorvente ligado a enzima (ELISA) pode ser utilizado para 

detecção de anticorpos IgM anti-vírus Zika no soro ou fluido cerebrospinal. No entanto, o 

método pode proporcionar resultados falsos positivos devido a reações cruzadas contra outros 

flavivírus relacionados devido ao alto grau de homologia estrutural (53) ou reatividade não 

específica, que pode acontecer em qualquer amostra, inclusive de indivíduos sadios, devido a 

resposta de anticorpos naturais ou substâncias metabólicas circulantes (185).  O CDC sugere, 

nos casos positivos, a realização do teste de PRNT (teste de neutralização por redução de 

placas) para confirmação da infecção (186). O teste mede os anticorpos neutralizantes 

específicos do vírus. Assim, um anticorpo gerado contra uma das moléculas pode reagir com 

a outra, ainda que sua afinidade seja baixa. Em caso de regiões endêmicas para Zika e outros 

flavivirus, o PRNT nem sempre é capaz de fornecer um resultado definitivo e específico de 

flavivirus causando uma infecção recente, particularmente em pessoas com história prévia de 

infecção por flavivírus. Por esta razão, a confirmação PRNT não está recomendada de rotina 

em áreas onde o vírus da dengue é endêmico e a reatividade cruzada é provável que ocorra na 

maioria dos casos. A reatividade cruzada sorológica a outros flavivírus pode ser observada 

com a infecção primária de flavivírus, mas os títulos para o vírus infectante são geralmente 

mais elevados. Em contraste, quando a infecção com flavivírus ou vacinação anterior ocorreu, 

a resposta anamnésica pode produzir títulos elevados ou superiores ao vírus anterior, levando 

a resultados não interpretáveis ou confusos (187). Nosso estudo analisou amostras nos testes 

de captura de anticorpo IgM de Zika MAC-ELISA e Euroimmun e os resultados 

demonstraram um percentual maior de positivos confirmados no teste MAC-ELISA do que no 

Euroimmun, 48,51% e 19,80%, respectivamente. Ao longo dos dias de doença, o MAC-

ELISA mostrou máxima eficiência entre o quinto e o vigésimo dia (Figura 5.8). O 

Euroimmun apresentou melhor eficiência no intervalo de 10 a 20 dias de doença (Figura 5.9). 

A análise de sensibilidade e especificidade também foi realizada nessas amostras e mais uma 

vez o teste MAC-ELISA apresentou percentual maior no intervalo acima de cinco dias de 

sintomas (75%) (Tabela 5.5). A falta de sensibilidade foi observada no intervalo de zero a 

dois dias de doença sugerindo que não se deve utilizar o teste neste intervalo, onde a detecção 

de negativos é alta e a presença de anticorpos não é observada. O teste Euroimmun apresentou 

baixa sensibilidade em todos os intervalos estudados enquanto que a especificidade foi 
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próxima do ideal nos cinco primeiros dias de doença (Tabela 5.6). Os dados apresentados 

sugerem que o método de MAC-ELISA é mais sensível do que o Euroimmun, entretanto a 

possibilidade de reação cruzada nos resultados pode ser maior, sendo o teste Euroimmun mais 

específico.  

 Completando a análise desse grupo de amostras, realizamos um teste de concordância 

entre os métodos para avaliar a confiabilidade dos testes. O índice kappa foi aplicado aos 

resultados e apresentou uma leve concordância (k = 0,101), demonstrando que é necessária 

uma avaliação com um número maior de amostras para conclusão da sua utilização na rotina 

diagnóstica. Achados de outros estudos sobre detecção de anticorpos ZIKV pelo método de 

MAC-ELISA em uma região com epidemia de dengue encontrou resultados reativos para 

ZIKV, inclusive confirmados por PRNT, na ausência de infecção atual de ZIKV ou anterior 

(188). Como ZIKV está circulando em países com transmissão de vírus da dengue e também 

onde a vacina para febre amarela é comumente administrada, a incapacidade de diferenciar de 

forma confiável as respostas de anticorpo de flavivirus é um sério impedimento para um 

diagnóstico e vigilância precisos. Para os pacientes com suspeita de infecção por ZIKV, um 

resultado positivo por RT-PCR em tempo real confirma infecção pelo vírus, mas um resultado 

negativo não exclui a infecção. Nestes casos, o teste de anticorpos pode identificar recentes 

infecções adicionais por ZIKV. Se os testes de pesquisa de anticorpos IgM resultam positivos, 

equívocos, ou inconclusivos, um teste de neutralização por redução de placas (PRNT) pode 

ser utilizado para complementar a confirmação do diagnóstico. Estudos epidemiológicos 

baseados em métodos de laboratório eficazes e precisos são necessários. Em suma, 

ferramentas diagnósticas confiáveis são instrumentos para melhor a detecção da carga global 

de ZIKV e para alcançar uma resposta de saúde pública eficaz. 

Diante de um novo cenário epidemiológico, com a circulação de ZIKV, CHIKV, 

DENV, se faz necessário a utilização de ferramentas de diagnóstico capaz de reconhecer esses 

vírus com rapidez e eficiência. A semelhança nas manifestações clínicas, ciclos de 

transmissão, distribuição geográfica e reatividade cruzada em ensaios sorológicos para esses 

vírus é comum. Frente a esta situação, nosso estudo analisou as reações cruzadas tanto em 

testes de dengue como de Zika, avaliando o quanto de confundimento essas reações trariam 

no diagnóstico e na conclusão dos casos. 

 Utilizamos amostras sabidamente positivas, confirmadas por RT-PCR em tempo real 

de ZIKV, frente a kits comerciais para diagnóstico de antígeno NS1 de dengue e anticorpos 

IgM de dengue. Um relato na literatura descreveu um caso importado de ZIKV para Suíça 

onde testes de captura de NS1 para dengue foram positivos (189). Na análise com os testes 

para NS1 de dengue, o teste Focus obteve positividade em 13,09% (Figura 5.10) das amostras 
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agudas analisadas sugerindo a reatividade cruzada com ZIKV, que pode impedir a 

identificação do vírus infectante específico, especialmente quando o paciente apresenta 

histórico de vacinação ou infecção prévia por um flavivírus relacionado. O teste Platelia se 

mostrou mais eficiente frente às amostras positivas para ZIKV com apenas 1,19% de 

positividade. Analisamos o percentual de reação cruzada dos testes nos dias de doença na fase 

aguda (de 0 a 3 dias) e podemos observar novamente que o teste Platelia apresentou um 

percentual de reação cruzada (5%) em apenas um dia de doença (2ºdia), enquanto que o teste 

da Focus apresentou reação cruzada em todos os dias de doença (35% - dia 0) (20% - dia 1) 

(15% - dia 2) (11% - dia 3) (Tabela 5.7). Observamos uma queda nesse percentual de acordo 

com o passar dos dias de doença. Isso se explica pela viremia, que no Zika e em outros 

flavivirus, é alta no início da doença, mas de curta duração (185). Durante a fase aguda, a NS1 

pode ser secretada ou estar associada à membrana e ambas as formas são apresentadas como 

imunogênicas (40) (190) (191). Nível elevado de NS1 circulante, foi demonstrado na fase 

aguda da dengue por ELISA de captura de antígenos encontrado no soro de pacientes com 

infecções DENV primário e secundário, até ao nono dia após o início dos sintomas (192) 

(193). A proteína NS1 de ZIKV induz uma resposta de anticorpos não neutralizante, 

específica do vírus, se mostrando um alvo de diagnóstico confiável (194). Nossos achados 

sugerem a capacidade dos testes de dengue em reconhecer a NS1 de Zika e seu potencial de 

reação cruzada, sendo esta uma informação importante para vigilância epidemiológica na 

escolha do melhor teste para diagnóstico de dengue e Zika.  

  Nossos dados sorológicos na análise de reação cruzada no teste anti-IgM de dengue 

indicam que os pacientes infectados com ZIKV podem ser positivos em um ensaio de IgM 

para DENVs. O percentual de reação cruzada foi de 16%, entretanto, nosso número amostral 

foi pequeno, mas suficiente para demonstrar a capacidade do teste em detectar falsos-

positivos, particularmente se ZIKV é uma infecção secundária por flavivírus. Se ZIKV for o 

primeiro flavivírus encontrado, dados da literatura indicam que a reatividade cruzada é 

mínima (53). Se a infecção por ZIKV ocorrer após uma infecção por flavivírus, indica que a 

extensão da reatividade cruzada no ensaio de IgM é maior (53). Portanto, se as infecções por 

ZIKV ocorrerem em uma população com imunidade de base para DENV (ou outros 

flavivirus), nossos dados sugerem que pode ocorrer reatividade cruzada extensa no ensaio de 

IgM de dengue, podendo levar ao desfecho errado de que a dengue causou a epidemia. Nesse 

caso, o reteste e avaliação por outras técnicas de diagnóstico é necessária para fornecer uma 

resposta mais fidedigna.  Além disso, o uso de isolamento de vírus ou RT-PCR para o 

diagnóstico laboratorial de infecções por dengue também evitaria essa má 
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interpretação. Portanto, o uso de testes de detecção de vírus em epidemias de dengue e Zika 

deve ser um componente dos algoritmos de testes laboratoriais. 

              Uma abordagem com amostras sabidamente conhecidas de dengue (1, 2, 3 e 4) e 

febre amarela e malária (P.vivax e P.falciparum) no kit Euroimmun não apresentaram 

resultados falsos positivos no IgM (Tabela 5.8), demonstrando uma alta especificidade do 

teste anti IgM-ZIKV em relação a possibilidade de reação cruzada. Já o kit de IgG apresentou 

percentual de reação cruzada em todas as amostras de dengue (1,2,3 e 4), destacando o 

dengue 3 com maior percentual, 55% de falsos-positivo (Tabela 5.8). Amostras de febre 

amarela (33%) (Tabela 5.8) também reagiram no kit, sugerindo a reação cruzada com 

flavivirus demonstrada na literatura (53). Para avaliar melhor o desempenho do teste em áreas 

endêmicas, amostras de residentes endêmicos que sofreram múltiplas infecções por DENV (e 

outros flavivírus) devem ser incluídas em outras avaliações, uma vez que estas amostras têm 

potencial para aumentar a reatividade cruzada.  

     As amostras de Plasmodium falciparum reagiram na mesma proporção que as de febre 

amarela (33%). Nos casos de infecção por Plasmodium, a ativação policlonal de células B 

induzida pelo parasita, pode causar a produção de anticorpos potencialmente reativos (195). 

Entre os pacientes com infecção por Plasmodium atual, até 30% de reações falso-positivas ou 

limítrofes foram relatadas utilizando o ELISA baseado em NS1 (196), o que também foi 

observado nas nossas análises. As amostras de pacientes com malária devem, portanto, ser 

incluídas nos painéis utilizados para avaliar a especificidade dos ensaios, particularmente 

aqueles que detectam anticorpos contra doenças tropicais.   
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7. CONCLUSÕES 

➢  Amostras alternativas como urina e fluido oral se mostraram eficientes na detecção do 

vírus.  

➢ A utilização da urina pareada ao soro sugeriu que o RNA de ZIKV pode ser detectado 

por um tempo maior após o início da infecção em comparação com o soro, 

dependendo do dia de doença.  

➢ Amostras de urina devem sempre ser consideradas na escolha do material clínico para 

o diagnóstico molecular, pois aumenta a janela de detecção do vírus, 

consequentemente o número de casos confirmados. 

➢  O uso de fluido oral no diagnóstico molecular comparado ao soro e sua utilização 

agregou valor ao diagnóstico de infeção pelo ZIKV.  

➢  O fluido oral não pode substituir o soro como material clínico no diagnóstico de Zika. 

Sua coleta é de particular interesse quando amostras de sangue são difíceis de coletar, 

em locais remotos onde faltam instalações de saúde.  

➢ Na fase aguda da infecção por Zika, recomendamos a coleta de soro e fluido oral para 

aumentar a sensibilidade da detecção molecular e a amostra de urina para aumentar a 

janela de detecção na fase inicial e o diagnóstico mais tardio da doença. 

➢ Os testes anti-IgM de Zika MAC-ELISA e Euroimmun foram mais sensíveis e 

específicos, respectivamente. A reatividade cruzada com outros flavivirus dificulta a 

escolha de um teste eficaz na sorologia. A concordância entre eles não foi ideal. Neste 

caso, a utilização das duas metodologias pode ser uma alternativa para aumentar a 

sensibilidade e especificidade do diagnóstico associando com o diagnóstico para 

dengue na tentativa de melhorar a interpretação dos resultados. 

➢ A reação cruzada entre flavivirus pode produzir resultados falso-positivos na 

rotina diagnóstica. Esta reatividade cruzada é devida ao elevado grau de homologia 

estrutural entre Zika e outros flavivirus.  

➢ A avaliação de reação cruzada em testes de detecção de NS1 de dengue com 

amostras positivas para ZIKV apresentou percentual mínimo para o teste Platelia e um 

alto grau no teste Focus. Concluímos que a utilização do teste Platelia pode ser 

utilizado em áreas com circulação de dengue e zika. 

➢ O teste Euroimmun anti-IgM Zika não apresentou reação cruzada enquanto 

que o teste IgG apresentou com todos os flavivirus testados e com Plasmodium 

falciparum. Os testes disponíveis para o vírus Zika IgM e IgG não podem distinguir de 
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forma confiável o vírus Zika de outras infecções por flavivírus, como o vírus Dengue, 

devido à reatividade cruzada. Até que testes específicos estejam disponíveis, os testes 

positivos para o vírus Zika IgM/IgG ou IgM contra o vírus dengue devem ser 

considerados evidências de infecção recente por flavivirus.   

➢ Em relação a reação cruzada com Plasmodium falciparum, embora o risco de 

malária na América do Sul e Central seja limitado geograficamente, possíveis falsos 

positivos no ELISA Euroimmun de ZIKV não representam um grande problema nessa 

parte do mundo. A modelagem de distribuição de espécies mostrou adequabilidade 

ambiental para ZIKV em grande parte das regiões tropicais e subtropicais, onde a 

malária é endêmica. No entanto, acreditamos que os pacientes que forem 

diagnosticados pelo ZIKV ELISA devem estar cientes da possível interferência. 

 

A avaliação dos testes de ELISA foi realizada apenas para fins de pesquisa e os 

autores não têm interesse financeiro.  

➢  

 

 

 



81 

8. PERSPECTIVAS 

          O diagnóstico de infecção por ZIKV em amostra de urina e fluido oral é possível e 

melhora a capacidade de detecção do vírus. A atual situação epidemiológica do Brasil com a 

circulação de Zika, dengue, chikungunya e recentemente febre amarela nos leva a pensar num 

estudo com um número maior de amostras e utilizando outras metodologias na detecção 

molecular melhorando a vigilância desses arbovírus no país. 

Utilizar outros protocolos de RT-PCR na confirmação da infecção por ZIKV em urina 

e fluido oral e observar a dinâmica viral e a capacidade de transmissibilidade do vírus 

utilizando esses fluidos corporais como via de transmissão.  

           O diagnóstico sorológico das infecções por ZIKV tem sido desafiador devido a reações 

cruzadas com outros flavivirus, infecções secundárias e vacinas anteriores, o que complica a 

interpretação, levando às vezes a resultados não confiáveis ou falso-positivos. Uma 

abordagem com mais amostras e testes mais específicos resultariam numa avaliação mais 

fidedigna dos nossos resultados melhorando o diagnóstico mais tardio que implica 

diretamente na elucidação dos casos de gestantes e no monitoramento da possibilidade de 

síndrome congênita do Zika e microcefalia. 

           Estudos futuros devem abordar a comparação de reação cruzada em amostras      

agudas e convalescentes anti-DENV positivo, considerando que a extensão da reatividade 

cruzada pode ser influenciada pelos níveis de NS1-DENV circulantes ou ligados a anticorpo 

(197).   
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