
Febre Amarela IgG/IgM ECO Teste - TR.0040C

Febre Amarela ECO Teste é um teste rápido imunocromatográ�co para detecção e 
diferenciação simultânea dos anticorpos IgG e IgM anti-febre amarela vírus, em 
amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. É destinado para triagem no 
auxílio do diagnóstico de infecções pelo vírus da Febre Amarela. 

O vírus da febre amarela é um vírus de RNA que pertence à família Flaviviridae. O 
"amarelo" no nome refere-se à icterícia causada pelo envolvimento do fígado que 
afeta alguns pacientes.

A febre amarela é uma doença zoonótica hemorrágica viral aguda transmitida 
entre humanos e de macacos para humanos por mosquitos, principalmente por 
Aedes aegypti e Haemagogus, em 1 de 3 ciclos: febre amarela urbana, febre 
amarela silvestre e febre amarela intermediária (savana). Mais de 900 milhões de 
habitantes e viajantes estão em risco nos 44 países endêmicos da América Latina 
e da África.

O período de incubação é geralmente de 3 a 6 dias desde a infecção até a doença. 
Muitas pessoas não desenvolvem sintomas, mas quando estes ocorrem, os mais 
comuns são uma fase febril aguda com mialgia, dor de cabeça, dor nas costas, 
anorexia, náuseas e, por vezes, vômitos. Os sintomas normalmente se resolvem 
dentro de uma semana. Pequenas proporções de pacientes entram em uma 
segunda fase, mais tóxica dentro de 24 horas de recuperação dos sintomas 
iniciais, e desenvolvem sintomas graves como febre alta, icterícia, sangramento e 
danos nos rins. Metade dos pacientes que entram nesta fase tóxica morrem, devido 
a não existência atual de nenhum fármaco anti-viral especí�co. Embora, cuidados 
especí�cos para tratar a desidratação, insu�ciência hepática e renal e febre 
melhorem os sintomas. Portanto, a vacinação e o controle do mosquito são os 
meios mais importantes para prevenir a febre amarela.

A febre amarela é difícil de diagnosticar, especialmente nos estágios iniciais. Pode 
ser confundida com malária severa, leptospirose, hepatite viral (especialmente as 
formas fulminantes de hepatite B e D), outras febres hemorrágicas, infecção com 
outros �avivírus (Dengue, Zika e vírus do Nilo Ocidental) e intoxicação. 

O Febre Amarela ECO Teste é um teste rápido imunocromatográ�co para detecção 
e diferenciação simultânea dos anticorpos IgG e IgM anti-febre amarela vírus.

Sumário e Explicação do Teste

Febre Amarela IgG/IgM ECO Teste é um teste rápido imunocromatográ�co de �uxo lateral, 
que detecta anticorpos anti-febre amarela. 

IgM anti-humana monoclonal e IgG anti-humano monoclonal são imobilizadas em duas 
linhas de teste individuais respectivamente (linha IgM / IgG) e IgG de cabra anti-rato é 
imobilizada na linha de controle na membrana de nitrocelulose. A linha IgM na janela de 
resultado está mais próxima da cavidade da amostra e seguida pela linha IgG. IgM e IgG 
anti-febre amarela se presentes na amostra dos pacientes migram e reagem com IgM e 
IgG anti-humanos monoclonais respectivamente na membrana.

Princípio do Teste
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de biossegurança deverão ser seguidos no manuseio das amostras.

Plasma:
• Coletar amostra de sangue em um tubo coletor de tampa azul ou verde a vácuo 
(contendo EDTA, citrato ou heparina, respectivamente) por punção venosa.
• Separar o plasma por centrifugação.
• Cuidadosamente retirar o plasma de dentro do tubo coletor e colocá-lo em um 
novo tubo.

Soro:
• Coletar amostra de sangue em um tubo coletor de tampa vermelha a vácuo 
(sem anticoagulantes) por punção venosa.
• Permitir coagulação do sangue.
• Cuidadosamente retirar o soro de dentro do tubo coletor e colocá-lo em um novo 
tubo.

Sangue total:
• Coletar a amostra de sangue por punção na ponta de dedo ou por punção 
venosa.
• Coletar a amostra de sangue em tudo a vácuo com tampa roxa, azul ou verde 
(contendo EDTA, Citrato ou Heparina respectivamente).
• Não use sangue hemolisado para o teste.

Testar as amostras assim que possível após a coleta.
Se não realizar o teste imediatamente, as amostras de soro ou plasma devem ser 
armazenadas entre 2° e 8°C por até 5 dias. As amostras deverão ser congeladas 
a -20°C para longo período de armazenamento.
Se não realizar o teste imediatamente, as amostras de sangue total devem ser 
armazenadas em refrigeração (2 - 8°C). As amostras devem ser testadas no 
prazo de 24 horas após a coleta.
Evitar múltiplos ciclos de congelamento e descongelamento. Antes de realizar o 
teste, leve as amostras congeladas ou refrigeradas para a temperatura 
ambiente e homogeneizar. Amostras contendo partículas visíveis deverão estar 
límpidas por centrifugação antes do teste. Não usar amostras com aparência 
lipêmica, com hemólise ou turbidez para evitar interferência na interpretação do 
resultado. 

Coleta e Manuseio das Amostras

Deve-se tomar cuidado para proteger os componentes do kit de contaminação. 
Não usar o kit se tiver evidência de contaminação microbiológica ou precipitação. 
Contaminação biológica de pipetas, coletores ou reagentes podem levar a falsos 
resultados.

O vírus febre amarela inativado e o complexo anti-febre amarela ouro monoclonal 
são liberados pela adição tampão diluente e reagem com anti-febre amarela IgM 
ou IgG. Se houver IgG ou IgM anti-febre amarela presentes na amostra do 
paciente, irá ocorrer a formação da linha teste IgM e/ou IgG, respectivamente, o 
que signi�ca resultados de teste reagentes. A linha vermelha na região de 
controle deve sempre aparecer se o teste tiver sido realizado corretamente.

1. Cada dispositivo selado individualmente e contém:
a) 1 dispositivo teste.
b) 1 sachê dessecante com sílica gel.
2. Pipeta capilar de 10μL.
3. Tampão diluente.
4. Instrução de uso. 

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos
1. Cronômetro.
2. Recipiente para coleta de amostra.
3. Centrífuga.

Reagentes e Materiais Necessários

Uso para Diagnóstico in vitro
1. A instrução de uso deverá ser lida antes da execução do teste.
2. Não use os componentes do kit após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver dani�cada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos.
6. Evite contaminação cruzada de amostras utilizando um novo coletor de 
amostra para cada amostra obtida.
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseadas.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
9. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado 
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas 
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
11. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencial-
mente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras dos pacientes 
sejam tratadas de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de 
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.

Atenções e Precauções

Armazenar os dispositivos testes em temperatura entre 2 e 30°C até a data de 
validade indicada na embalagem de alumínio selada. O teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em 
temperatura superior a 30°C. 

Instrução de Armazenamento e Estabilidade

Procedimento

1° Passo: Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura 
ambiente se refrigerados ou congelados.
Uma vez que amostra estiver descongelada, homogeneizar antes da realização do 
teste.
2° Passo: Abrir a embalagem e remover o dispositivo teste. Coloque o dispositivo 
teste em uma superfície limpa e plana. Rotular o dispositivo teste com o número 
de identi�cação da amostra.
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Resultado IgM Reagente: Em adição à linha C, se a linha M aparecer, o teste 
indica presença de IgM anti-febre amarela. A presença da linha M, mesmo em 
coloração fraca, indica um resultado reagente para IgM anti-febre amarela.

Resultado IgM e IgG Reagentes: A presença das linhas M e G, mesmo em 
coloração fraca, indicam um resultado reagente para IgM e IgG anti-febre amarela.

Inválido: Se a linha C não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento 
das linhas G e M. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for 
realizado adequadamente. Repetir o teste com um novo dispositivo.

Resultado IgG Reagente: Em adição à linha C, se a linha G aparecer, o teste indica 
a presença de IgG anti-febre amarela na amostra. A presença da linha G, mesmo 
em coloração fraca, indica um resultado positivo para IgG anti-febre amarela.

Foram usadas 107 amostras biológicas. Os resultados foram comparados, com a 
metodologia imuno�uorescência. A comparação entre os resultados segue abaixo:

Desempenho Clínico 1. J. Liu et al. Development of a TaqMan Array Card for Acute-Febrile-Illness Outbreak 
Investigation and Surveillance of Emerging Pathogens, Including Ebola Virus. Journal 
of Clinical Microbiology 2016; 54(1): 49-58.
2.  A.G. Fernandes-Monteiro et al. New approaches for the standardization and 
validation of a real-time qPCR assay using TaqMan probes for quanti�cation of yellow 
fever virus on clinical samples with high quality parameters. Human Vaccines & 
Immunotherapeutics 2015; 11(7): 1865-1871 
3. World Health Organization. Yellow fever. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/ 
4. World Health Organization. Emergencies preparedness, response. Yellow fever. 
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en
5. Centers for Disease Control and Prevention. Yellow fever. 
https://www.cdc.gov/yellowfever/ 

Referências

1. Não seguir o correto procedimento do teste pode levar a resultados não 
precisos.
2. O teste Febre Amarela IgG/IgM ECO Teste é limitado qualitativamente na 
detecção de anticorpos contra o vírus da febre amarela em soro, plasma e sangue 
total. A intensidade da linha teste não possui correlação linear com o título de 
anticorpos nas amostras.
3. Um resultado não reagente indica ausência de anticorpos detectáveis para o 
vírus da febre amarela.
4. Entretanto, um teste com resultado não reagente não previne a possibilidade 
de exposição ou infecção pelo vírus da febre amarela.
5. Um resultado não reagente pode ocorrer se a quantidade de anticorpos contra 
o vírus da febre amarela presente na amostra estiver abaixo do limite de detecção 
do teste ou os anticorpos que são detectados não estiverem presentes durante o 
estágio da doença em cada uma das amostras coletadas.
6. Se os sintomas persistirem, por mais que o do resultado teste seja não 
reagente, recomenda-se realizar um novo teste após poucas semanas ou usar 
uma metodologia alternativa.
7. Algumas amostras contendo altos títulos de anticorpos heterótrofos ou fator 
reumatoide podem afetar os resultados esperados.
8. Os resultados obtidos com o teste devem ser interpretados em conjunto com 
outros procedimentos e descobertas clínicas.

Limitações do Teste
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Resultado

3° Passo: Encher a pipeta capilar com a amostra (10μL). Segurar a pipeta capilar 
verticalmente e dispensar toda a amostra na cavidade da amostra do dispositivo 
teste. Certi�que- se que não existem bolhas de ar. Adicione 3 gotas (90ul) do 
tampão diluente no local de aplicação do diluente.
4° Passo: Cronometrar o tempo
5° Passo: Ler o resultado do teste em 15 minutos.
Não ler o resultado depois de 30 minutos. Para evitar confusões, descartar o 
dispositivo teste após interpretar os resultados.

Resultado Não Reagente: Se somente a linha C aparecer, a ausência de coloração 
nas linhas G e M indicam que nenhum anticorpo anti-febre amarela vírus foi 
detectado. O resultado é não reagente. 

Interpretação do Resultado

Controle Interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha C. A linha 
C desenvolve uma coloração VERMELHA após a adição da amostra e do diluente 
da amostra. Se a linha C não aparecer, reveja todo o procedimento e repita o teste 
com um novo dispositivo teste.

Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas 
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não 
reagentes, para con�rmar o procedimento do teste e para veri�car o desempenho 
apropriado.

Controle de Qualidade
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Sensibilidade: 99,5% Especi�cidade: 98%

Método Método de referência - imuno�uorescência
Resultado Final: 

Febre Amarela
IgG/IgM 

ECO Teste

Resultados Positivo Negativo

Positivo 17 1 18

Negativo 2 87 89
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Outro estudo de desempenho clínico foi realizado em fevereiro/2018 no 
Laboratório de Vírus, localizado na Universidade Federal de Minas Gerais em Belo 
Horizonte.  Todas as amostras de soro utilizadas neste estudo eram sabidamente 
positivas para Febre Amarela, algumas delas coletadas com apenas 3 dias após 
o início dos sintomas e con�rmadas pelo método de referência RT PCR. Segue 
abaixo os resutlados:    

Sensibilidade: 96%

Método Método de referência -  RT PCR
Resultado Final: 

Febre Amarela
IgG/IgM 

ECO Teste

Resultados Positivo Negativo

Positivo 24 1 25
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