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RESUMO 

A Hantavirose humana é uma doença pulmonar grave causada pelo Hantavírus, 

patógeno que está relacionado, principalmente, com roedores selvagens, animais 

insetívoros e pequenos mamíferos (musaranhos, toupeiras e morcegos). Em 

humanos, a doença é denominada Síndrome Cardiopulmonar pelo Hantavírus 

(HCPS), a qual possui altos índices de mortalidade (~50%). No Brasil, foram 

confirmados 1.871 casos de HCPS, com 789 óbitos entre os anos de 1993 a 2016. Os 

sintomas em humanos são pouco característicos na fase inicial, semelhantes aos de 

doenças como a Dengue e Febre Amarela, o que dificulta o diagnóstico. Portanto, 

existe a necessidade de métodos de diagnóstico rápidos e precisos para Hantavirose. 

Para auxiliar no diagnóstico da Hantavirose, objetivamos desenvolver um teste 

rápido e simples, baseado em imunocromatografia. Neste trabalho são apresentados 

resultados obtidos com 3 protótipos de testes compostos por uma membrana de 

nitrocelulose (NC) com a proteína do nucleocapsídeo recombinante (rN) específica 

de Hantavírus impregnada na forma de uma linha, atuando como agente de captura 

dos anticorpos na amostra,  e outra linha paralela posterior à do antígeno com 

proteína A como controle da reação. Numa das extremidades da NC temos a zona 

receptora de amostra composta por fibra de celulose e uma fita de microfibra de 

vidro contendo os anticorpos anti-IgM e/ou anti-IgG humanas conjugados com ouro 

coloidal e, na outra extremidade por uma zona de absorção composta por fibra de 

celulose. Foram avaliadas 163 amostras, dentre elas, soros positivos para Hantavírus, 

Dengue, Mayaro, Oropouche, Febre Amarela, Malária (P. falciparum), Malária (P. 

vivax), Parvovírus B19, Rubéola, HIV, Chikungunya e soros de doadores de sangue 

sadios. Após diversas avaliações, o protótipo para detecção de IgM e IgG 

simultaneamente, com concentração C de proteína rN na linha teste, ponto de corte 1 

e tempo de leitura dos resultados de 10 minutos foi escolhido, apresentando 100% de 

sensibilidade, 99,3% de especificidade, 90,9% de VPP e 100% de VPN. Espera-se 

que o produto deste estudo auxilie no diagnóstico dos casos graves de Hantavirose 

melhorando o prognóstico dos pacientes e diminuindo os altos índices de fatalidade 

de HCPS, além disso, auxiliando na promoção à saúde, através da realização de 

estudos epidemiológicos promovendo assim a construção de estratégias de prevenção 

da infecção pelo Hantavírus. Palavras-chave: Hantavírus, teste rápido, diagnóstico. 
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ABSTRACT 

Human Hantavirosis is a serious lung disease caused by Hantavírus, pathogen that is 

related mainly with wild rodents, insectivorous animals and small mammals (shrews, 

moles and bats). In humans, the disease is called Hantavírus Cardiopulmonary 

Syndrome (HCPS), which has high mortality rates (~ 50%). In Brazil, 1,871 cases of 

HCPS have been confirmed, with 789 deaths between the years 1993 to 2016. The 

symptoms in humans are not very characteristic in the initial stage, and very similar 

to diseases such as Dengue and Yellow Fever, making it difficult to diagnose, with a 

need of fast and accurate diagnostic methods for Hantaviruses. To assist in the 

diagnosis of Hantavírus, we aim to develop a quick and simple test based on 

immunochromatography. This paper presents results obtained with 3 prototypes of 

tests compoused by a nitrocellulose membrane (NC) impregnated in the form of a 

line with the recombinant nucleocapsid protein (rN) Hantavírus-specific, as the 

capture agent and another parallel line impregnated with protein A, as reaction 

control. In the NC edges we have a sample zone composed of cellulose fiber and a 

glass microfiber tape containing the anti-IgM antibodies and / or anti-human IgG 

conjugated to colloidal gold and at the other end an absorption zone composed of 

cellulose fiber. We evaluated 163 samples, among them, positive serum for 

Hantavírus, Dengue, Mayaro, Oropouche, Yellow fever, Malaria (P. falciparum) 

Malaria (P. vivax), Parvovirus B19, Rubella, HIV, Chikungunya and samples from 

health donors. After several evaluations, the prototype for the detection of IgM and 

IgG simultaneously, using the C concentration of protein rN, cutoff point 1 and 

reading time of the results of 10 minutes was chosen, presenting 100% sensitivity, 

99, 3% specificity, 90.9% VPP and 100% VPN. It is expected that the product of this 

study helps in the diagnosis of severe cases of Hantavírus improving the prognosis of 

patients and reducing the high rates of HCPS fatality, moreover, helping to promote 

health by conducting epidemiological studies thereby promoting the construction of 

strategies to prevent Hantavírus infection. 

Keywords: Hantavírus, rapid test, diagnosis.  
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1.  Aspectos gerais da Hantavirose 

A Hantavirose é uma doença de caráter febril, agudo e de rápida evolução, 

considerada ameaça para a Saúde Pública. A transmissão do Hantavírus para os 

seres humanos acontece pelo contato direto com pequenos animais silvestres 

infectados (principalmente roedores da subfamília Sigmodontinae) através das 

secreções destes, como saliva, ou pela inalação de aerossóis aspergidos no ar de 

excretas (fezes e urina) contaminadas (BUTLER; PETERS, 1994). Porém, a 

transmissão de humano para humano já foi reportada na Argentina e Chile 

(MARTINEZ et al., 2005; WELLS et al., 1997).  

São considerados fatores de riscos para a infecção todas as atividades rurais 

e florestais ou em locais fechados, como celeiros ou dispensas, com a presença de  

pequenos roedores silvestres infectados. Portanto, o Ministério da Saúde recomenda 

cuidados ao realizar estas práticas (BRASIL, 2014). 

Os Hantavírus provocam doenças grave, com alta letalidade, em seres 

humanos, causando febre hemorrágica com síndrome renal (HFRS), mais comum 

nos continentes asiático e europeu, e a síndrome cardiopulmonar (HCPS), mais 

comum nas Américas. A HCPS evolui em quatro estágios: um estágio inicial febril, 

estágio cardiopulmonar, uma fase poliúrica e por fim a convalescença. Nas duas 

síndromes, o extravasamento de líquido intravascular para o interstício nos tecidos 

leva à falência renal, respiratória e ao choque séptico (JONSSON; FIGUEIREDO; 

VAPALAHTI, 2010). O vírus Araraquara (ARQV) causa os maiores índices de 

letalidade entre pacientes com HCPS (~50%). Foi relatado na maioria das regiões 

do Planalto Central e região sudeste do que em outras regiões do Brasil (costa 

sudeste e região Sul), sugerindo que ARQV é o mais virulento Hantavírus no Brasil 

(FIGUEIREDO et al., 2009b).  

O Cerrado tem sido largamente degradado para dar espaço às plantações de 

cana-de-açúcar, cereais e criações de gado (DE SOUSA et al., 2008; LIMONGI et 

al., 2013; SUZUKI et al., 2004) e provavelmente devido às transformações 

antrópicas de seus habitats, roedores passam a viver mais próximos aos humanos 

(DE SOUSA et al., 2008; FIGUEIREDO et al., 2010; MILLS, 2005; MILLS; 



 2 

CHILDS, 1998). Juntando estes fatores com o rápido crescimento urbano, a HCPS 

passou a ser um problema emergente de Saúde Pública na América do Sul 

(FIGUEIREDO et al., 2009b).   

No Brasil, onde a doença é geralmente sazonal, foram confirmados 1.871 

casos de HCPS, com 789 óbitos entre os anos de 1993 a 2016 (BRASIL, 2016). Nas 

regiões de Cerrado do Sudeste e no Planalto Central, HCPS é mais comum de abril 

a setembro durante o período de clima seco onde ocorre intensa atividade agrícola, 

além disso, acredita-se que a Hantavirose pode produzir quadros febris mais 

brandos ou até assintomáticos, podendo levar a um número maior de infecções 

subnotificadas. (AHLM et al., 1994).  

1.2.  O vírus 

O Hantavírus possui ciclo humano-silvestre, relacionado principalmente a 

roedores, animais insetívoros e pequenos mamíferos (musaranhos, toupeiras e 

morcegos) (BRASIL, 2014). Pertence ao gênero Hantavírus da família 

Bunyaviridae, é envelopado e possui três segmentos de cadeia única de RNA de 

sentido negativo (que para ser traduzido em uma proteína, primeiramente deve ser 

transcrito em RNA sentido positivo), definidos como segmento pequeno (S), que 

codifica as proteínas do nucleocapsídeo (N); segmento médio (M) que codifica 

duas glicoproteínas de envelope processadas de um precursor (Gn e Gc); segmento 

grande (L) que codifica a transcriptase viral. Os segmentos de RNA são cobertos 

por subunidades de proteína N, formando nucleocapsídeos individuais L, M e S 

(FIGUEIREDO et al., 2008; FIGUEIREDO et al., 2009; RABONI et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hantavírus: partículas, genes e proteínas. a) Representação 

esquemática do virion. b) Hantavírus visto por microscopia eletrônica. 

Fonte: VAHERI, et al. 2013, Nature Reviews Microbiology (Adaptado). 
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1.3.  Imunologia da Hantavirose  

A HCPS é consequência de efeitos diretos do vírus sobre o endotélio, 

associados à imunopatologia causada através da ativação das respostas imunes inata 

e adaptativa para combater o vírus durante o curso da infecção (PETERS; KHAN, 

2002; BI; FORMENTY; ROTH, 2008; KRUGER; SCHONRICH; KLEMPA, 

2011).  

As células endoteliais são responsáveis pela regulação da integridade capilar 

regulando edemas. Também, promovem reparação vascular, angiogênese, 

recrutamento de células do sistema imune, agregação de plaquetas entre outras 

funções. A resposta imune contra Hantavírus inicia-se no momento em que o vírus, 

após ser inalado, entra em contato com as células endoteliais presentes na mucosa 

do hospedeiro. Existem evidências de que o vírus possui a capacidade de alterar a 

permeabilidade destas células e as utilizam como primeiro local de instalação e 

replicação. Por isso estas células apresentam antígenos virais durante o 

desenvolvimento da infecção, indicando um possível meio de entrada até chegarem 

na microcirculação próxima ao local (KIM et al., 2007; MACKOW; 

GAVRILOVSKAYA, 2009).  

Para a infecção celular, o vírus liga-se aos domínios plexina, semaforina e 

integrina nas conformações inativas das subunidades da integrina β3, participantes  

de vários processos funcionais das células endoteliais. Esta ação do vírus é 

observada em musaranhos knockout para integrina β3 que apresentam 

hiperpermeabilidade diretamente proporcional ao aumento do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), em suas células endoteliais (KIM et al., 2007; 

MACKOW; GAVRILOVSKAYA, 2009). 

Elevados níveis de citocinas envolvidas no aumento da permeabilidade, 

como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interferon gama (IFN-γ), 

interleucinas 4 (IL-4), 6 (IL-6) e 8 (IL-8) são detectados durante a infecção pelo 

Hantavírus. A produção destas citocinas relaciona-se aos sinais e sintomas da 

infecção por Hantavírus. Citocinas são produzidas por diversas células, tais como 

as células endoteliais, monócitos, macrófagos e linfócitos, em resposta a sinais pró-

inflamatórios e participam na regulação da inflamação. Além das citocinas citadas 

anteriormente, as interleucinas 1 (IL-1) e 6, têm sido associadas à febre, ao choque 

séptico e à produção de proteínas de fase aguda, como a C reativa (PETERS; 

KHAN, 2002; OUTINEN et al., 2010; LI et al., 2012).  
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 Além disto, o VEGF, regulador intrínseco à permeabilidade vascular, 

encontra-se em níveis elevados na presença do vírus. (MACKOW; 

GAVRILOVSKAYA, 2009; LI et al., 2012)   

Os primeiros receptores pertencentes à imunidade inata, que ficam tanto na 

superfície quanto intracelularmente nestas células, são os receptores de 

reconhecimento padrão (PRRs). Dos PRRs, os receptores semelhantes à Toll 

(TLRs) são os responsáveis pelo reconhecimento dos padrões moleculares 

associados à patógenos (PAMPs) e consequente ativação inicial destas células após 

a interação com o vírus. Para vírus, os principais TLRs envolvidos na resposta 

imune são os TLRs 3, 7, 8 e 9 presentes no citoplasma celular e que reconhecem o 

RNA viral. Destes, o TLR-3 se destaca por estar envolvido diretamente na 

replicação viral, uma vez que, em células knockout para o TLR-3, o Hantavírus foi 

capaz de manter taxa de replicação aumentada. Tal efeito é explicado pela ação de 

importante proteína responsável pela lise de RNA viral, conhecida como MxA e 

que  tem sua produção mediada via TLR-3. Uma vez que a MxA é produzida, esta 

consegue se ligar aos promotores responsáveis pela replicação do vírus, impedindo 

e bloqueando esta reação, além de sinalizarem para proteínas proteolíticas agirem 

na degradação deste material genético (ZHANG et al. 2014; HANDKE et al., 

2009). 

A produção do interferon do tipo 1 (IFN-1), é induzida pela ligação de 

antígenos do Hantavírus aos TLRs 3,7 e 9, que estimulam  vias transducionais do 

fator associado ao receptor de TNF 3 (TRAF3) e ativador de ligação de kinase 1 do 

NF-kB (TBK-1). Estes, juntos, levam à fosforilação e translocação nuclear do 

IFR3, gerando ação antiviral nas células hospedeiras. O Hantavírus também 

aumenta a expressão do TLR-4 em superfície das células infectadas, através das 

suas proteínas Gc e Gn, estimulando a produção das citocinas de fase aguda da 

doença (JIANG et al., 2008; VILLINGER; RIZVANOV, 2015; HANDKE et al., 

2009). 

Outros tipos importantes de PRRs responsáveis pelo reconhecimento dos 

PAMPs do Hantavírus são os receptores do tipo RIG e NOD. Estes receptores 

contribuem significativamente para a detecção viral, levando à indução da produção 

de citocinas, quimiocinas e IFN-1. Os RIGs se ligam ao RNA viral, conduzindo a 

ativação das cascatas de sinalização que ativam os fatores de transcrição do IRF3 e 

NF-kB, gerando um estado antiviral no interior das células infectadas. Assim como 
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os RIGs, os receptores do tipo NOD também reconhecem e se ligam ao RNA viral, 

ativando os fatores de transcrição do IFR-3 e NF-kB, porém se destacam por ativar 

também a formação do inflamassoma, um complexo protéico responsável pela (1) 

ativação de processos inflamatórios, (2) indução  da pyroptose, um tipo de morte 

celular programada, (3) ativação de células natural killers (NK), (4) formação de 

poros nas células entre outros (KELL; GALE, 2015; SHIN et al., 2013; KOLLI; 

VELAYUTHAM; CASOLA, 2013).  

A infecção pelo Hantavírus nas células endoteliais da mucosa, portanto, 

contribui para a alteração da permeabilidade vascular que se relaciona à patogênese 

da doença. A entrada do vírus nestas células, segue por multiplicação e 

disseminação para os microvasos sanguíneos locais (MACKOW; 

GAVRILOVSKAYA, 2009; LI et al., 2012).   

Algumas quimiocinas são capazes de recrutar células do sistema imune 

visando conter a infecção, dentre elas, a CCL-5 e a CXCL-10, que são 

quimiotáticas para as células mononucleares fagocitárias, como monócitos, 

macrófagos e células dendríticas-DCs. Estas células são importantes fagócitos e 

células apresentadoras de antígenos (APCs) atraindo linfócitos para o local 

(VILLINGER; RIZVANOV, 2015; HANDKE et al., 2009). 

No local da infecção por Hantavírus, macrófagos ativados autocrinamente e 

paracrinamente a partir do IFN-γ, fagocitam as partículas virais e tentam eliminar o 

vírus com intermediários reativos de oxigênio, como o óxido nítrico (NO), peróxido 

de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (OH) entre outros, levando a stress 

oxidativo que degrada as partículas virais. No interior dessas células, além das 

células endoteliais, ocorre durante a internalização do Hantavírus o processamento 

dos antígenos virais, que são mediados pela via do complexo principal de 

histocompatibilidade do tipo 1 (MHC-1), onde os antígenos virais, principalmente a 

proteína N (pela quantidade exarcebada em relação às outras proteinas do 

Hantavírus), é expressa e apresentada aos linfócitos TCD8
+
, estabelecendo por fim 

a ponte inicial entre as células do sistema imune inato e adaptativo (BORGES et al., 

2008; MACKOW; GAVRILOVSKAYA, 2009; KRUGER; SCHONRICH; 

KLEMPA, 2011; VAHERI et al., 2013; VILLINGER; RIZVANOV, 2015).  

As células NK, linfócitos circulantes que atuam durante a resposta imune 

inata, possuem funções efetoras citotóxicas de granzimas e perforinas, capazes de 

abrir poros nas células infectadas e induzir a apoptose, além de produzirem IFN-γ e 
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TNF, desta forma participando na etapa inicial de defesa contra o Hantavírus. Em 

pacientes infectados, observa-se um aumento de células NK efetoras, ativadas 

fortemente (NK CD56
low

) via contato célula-célula, pela indução da produção de 

IL-15  e IL-15Rα nas células infectadas, processo semelhante ao que acontece entre 

DCs maduras que utilizam este tipo de interação para conferirem resistência aos 

efeitos citotóxicos das células NKs. A IL-15 também está associada à regulação da 

molécula anti-apoptótica Bcl-2, o que explica a permanência de células NKs 

ativadas em excesso circulantes, em estágios mais tardios da infecção (BRAUN et 

al., 2014; BJÖRKSTRÖM et al., 2010).  

O Hantavírus é capaz de gerar resistência à indução de apoptose e 

citotoxicidade mediada pelas células NK, aumentando a expressão de MHC-1 e 

inibindo a granzima B e a caspase 3. Tais ações são atribuídas à proteína N e 

contribuem para a sobrevivência viral nas células hospedeiras (BRAUN et al., 

2014; BJÖRKSTRÖM et al., 2010; ONTIVEROS; LI; JONSSON, 2010). 

Apesar de se evadir das funções efetoras das células NK, durante a resposta 

imune adaptativa, os linfócitos T CD8
+
 efetores conseguem reconhecer os 

antígenos virais apresentados via MHC-1, principalmente a proteína N, que estão 

sendo avidamente expressados pelas células infectadas. Estes linfócitos, quando 

ativados, tornam-se citotóxicos (CTLs), com funções efetoras por grânulos 

citotóxicos contendo granzimas e perforinas, da produção de TNF-α e da expressão 

do ligante do Fas, responsáveis por induzir apoptose. Curiosamente, o Hantavírus 

também é capaz de se evadir dos CTLs, mantendo-se nas células hospedeiras. 

Porém, por estimular uma resposta citotóxica exacerbada, células não infectadas 

podem ser afetadas, prejudicando o tecido local. Estudos ainda estão sendo feitos 

para explicar como o vírus evita a resposta direta pelos CTLs (EPPS; 

SCHMALJOHN; ENNIS, 1999; LINDGREN et al., 2011; TERAJIMA; ENNIS, 

2011; GUPTA et al., 2013; RASMUSON et al., 2016). 

 Em pacientes diagnosticados com Hantavirose, observa-se aumento 

gradativo de CTLs nos pulmões, à medida que a doença vai se agravando, enquanto 

que em modelos utilizando hamsters, esta correlação não ocorre, o que pode 

explicar a doença mais branda em modelos murinos, hospedeiros destes vírus. 

CTLs teriam um papel na progressão da doença humana que, também, é 

mimetizada em pesquisas realizadas com modelos símios. Infiltrado 

broncoaoveolar de CTLs é observado em pacientes com insuficiência respiratória e 
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esta resposta imune também associa-se a baixa pressão sanguínea sistólica, danos 

celulares, disfunção cardíaca, e processos hemorrágicos. Todo o quadro estaria 

relacionado às funções efetoras desencadeadas pelos CTLs e células NK fortemente 

ativadas e também, por mecanismos virais de sobrevivência nas células infectadas 

(GUPTA et al., 2013; LINDGREN et al., 2011; RASMUSON et al., 2016). 

Na resposta imune frente aos Hantavírus, os linfócitos T CD4
+
, apesar de 

menos frequentes que os TCD8
+
, quando estimulados por citocinas produzidas no 

local da infecção, se diferenciam em linfócitos T helpers 1 (Th1) e 2 (Th2). O perfil 

mais comum, que possui funções auxiliares efetoras contra Hantavírus é o Th1, 

caracterizado pela produção de IFN-γ e IL-12 por macrófagos e pelos próprios 

linfócitos, que induzem esta diferenciação. Citocinas Th1 auxiliam nas funções 

fagocitárias, citotóxicas e antivirais, sendo mais presentes na fase aguda da doença. 

Todavia, o perfil Th2 também é encontrado em pacientes com Hantavirose, 

identificada pela produção de IL-4, IL-5 e IL-10. As duas primeiras citocinas 

estimulam tanto a diferenciação para o perfil Th2, quanto induzem, em linfócitos B 

a produção de anticorpos. A IL-10, produzida por linfócitos T reguladores (Treg), 

inibe a diferenciação linfocitária LTh1. Tal resposta não é muito eficaz contra vírus 

e é mais voltada à defesa contra helmintos e patógenos extracelulares (BORGES et 

al., 2008; MA et al., 2015). 

Estudos realizados com pacientes em diferentes fases da HCPS 

demonstraram que o perfil de resposta imune Th1 não consegue controlar a 

infecção e contribui para o agravamento do quadro clínico por estimular citocinas 

pró-inflamatórias. Em modelos murinos infectados com o Hantavírus, nota-se a 

presença mais constante das respostas imunes citotóxicas, mediadas pelos L TCD8
+
 

do que em relação aos L TCD4
+
, sendo que mesmo não apresentando sintomas e 

sendo mais resistentes à infecção pelo Hantavírus, com exceção dos modelos 

utilizando hamsters, estudos histopatológicos apontam danos nos pulmões, presença 

de edema e danos tissulares nas mucosas destes animais, como resultado destes 

efeitos citotóxicos (BORGES et al., 2008; RANG et al., 2008; TERAJIMA; 

ENNIS, 2011; MA et al., 2015; KOBAK et al., 2015). 

As células T reguladoras (Treg), são responsáveis por regular e equilibrar as 

respostas efetoras das demais células do sistema imunológico. O equilíbrio entre 

aspectos da resposta efetora e das ações imunorreguladoras mediado por estas 

células pode variar segundo o estágio da infecção e as características do hospedeiro. 
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Porém, na Hantavirose, quanto mais intensa for a resposta regulatória, maior a 

gravidade da doença. Nestes casos, as Tregs diminuem a ativação e consequente 

liberação de linfócitos T efetores. O fator de transcrição responsável pela 

diferenciação e ativação em um linfócito TCD4+ em Treg é o FOXP3, que 

apresenta correlação diretamente proporcional entre seu nível de expressão e a 

carga viral do Hantavírus relacionada ao agravo da infecção (RANG et al., 2008; 

TERAJIMA; ENNIS, 2011; KOIVULA et al., 2014). 

Estudos utilizando modelos murinos para avaliar as funções efetoras 

demonstram que, no caso da Hantavirose, as células Treg são importantes por 

manterem a homeostase controlando respostas inflamatórias exarcebadas e, assim 

prevenindo lesões tissulares graves durante as respostas imunes antivirais. Por outro 

lado, a supressão da resposta imune antiviral do hospedeiro, também gerada por 

estas células, pode induzir a persistência viral no hospedeiro. A resposta pró ou 

anti-inflamatória na infecção por Hantavírus promove respectivamente a eliminação 

e a tolerância viral. (RANG et al., 2008; EASTERBROOK; KLEIN, 2008; 

GUIVIER et al., 2010; LI; KLEIN, 2012). 

Associada às respostas imunes celulares, a resposta imune humoral na 

Hantavirose também é ativada pela produção da IL-5 que induz a produção de IgM, 

IgA e IgG específicos contra antígenos do vírus. Pacientes infectados apresentam 

na fase aguda da doença altos títulos de IgM e IgA, e a medida que a infecção vai 

se mantendo, surgem níveis séricos detectáveis de IgG. A carga viral está 

diretamente associada aos títulos destes anticorpos, sendo que quanto menor o 

título, maior a carga viral. Esta correlação ocorre em pacientes com quadros 

moderados e graves da Hantavirose. Em contrapartida, pacientes com altos títulos 

de IgG tiveram resultados favoráveis no desfecho clínico da doença, indicando que 

um futuro tratamento utilizando imunização passiva poderia auxiliar na evolução 

destes pacientes (RANG  et al., 2008; PETTERSSON et al., 2013).  

Em estudos de imunização passiva por administração de anticorpos 

monoclonais neutralizantes em camundongos, ratos recém-nascidos e hamsters, 

observou-se resistência destes roedores à infecção letal por Hantavírus, e os 

principais antígenos que estimulam a produção destes anticorpos são as 

glicoproteínas do envelope viral Gc e Gn. Nos hospedeiros virais de vida selvagem, 

estes anticorpos suprimem a disseminação do vírus nas células e mantém a infecção 

persistente sem sinais indicativos de doença (RANG et al, 2008). 
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1.4.  Aspectos clínicos da infecção pelo Hantavírus 

A HCPS e a HFRS são infecções agudas que afetam principalmente os rins, 

coração e pulmões. No início, tem como sinais e sintomas mais comuns: febre alta, 

dor de cabeça, dores abdominais, dores nas costas e náuseas ou vômitos 

(JONSSON; FIGUEIREDO; VAPALAHTI, 2010; VAPALAHTI et al., 2003).  

A HFRS ocorre classicamente em cinco fases distintas: febril, hipotensora, 

oligúrica (fase aguda), poliúrica (fase crônica) e de convalescença. Proteinúria, 

hematúria e lesão renal aguda são sinais de envolvimento renal, característicos 

desta doença. A evolução da HFRS é altamente variável, a infecção pode ser 

assintomática até uma manifestação letal. (VAHERI et al., 2013); 

  A HCPS é uma doença aguda grave que é frequentemente associada à 

insuficiência respiratória devido ao edema pulmonar e choque cardiogênico. Os 

pacientes costumam apresentar mialgia, tosse e diarréia. (SIMPSON et al., 2010). A 

apresentação clínica da HCPS e os óbitos dependem da cepa do Hantavírus 

relacionado à infecção, de fatores genéticos do hospedeiro humano, influenciando 

assim, no resultado clínico (BORGES et al., 2006; DA ROSA et al., 2012; 

FIGUEIREDO et al., 2009b). O início dos sintomas geralmente acontece após um 

período de incubação que varia de 9 a 33 dias (YOUNG et al., 2000).  

Qualquer pessoa exposta a roedores silvestres (principalmente da família 

Sigmodontinae) e posteriormente apresentem sintomatologia suspeita de 

Hantavirose deve procurar atendimento médico imediatamente. Nos casos mais 

graves, o ingresso em unidades de tratamento intensivo para suporte respiratório e 

oxigênio-terapia pode ser necessário. Mesmo com tratamento agressivo, quase 

metades dos casos de HCPS são fatais (JONSSON; HOOPER; MERTZ, 2008). 

Pacientes com Hantavirose, apresentam sintomas que variam de acordo com 

a gravidade da doença, incluindo: febre, mialgia, piora progressiva da 

trombocitopenia, além de dores na cabeça, costas, abdomen e diarréia. A fase 

cardiopulmonar é caracterizada pela dificuldade em respirar, tosse e presença de 

infiltrado pulmonar, sendo que, a convalescença, pode persistir por meses.  

1.5.  Tratamento 

Devido a diferença de tempo entre o agravo dos sintomas dos pacientes e a 

demora na busca de diagnóstico, as intervenções terapêuticas que visam interferir 

no processo de replicação viral tendem a ser ineficazes. Seria importante que 
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fossem desenvolvidos novos fármacos antivirais ou terapias utilizando anticorpos 

neutralizantes (JONSSON, C.B.; HOOPER, J.; MERTZ, G, 2008; MERTZ et al., 

2004).  

Em relação aos antivirais, destaca-se a Ribavirina, que foi testada em 

pacientes chineses com HFRS e propiciou efeitos benéficos significativos nos que 

iniciaram tratamento precoce (HUGGINS et al., 1986). Alguns estudos posteriores 

utilizando este fármaco demonstraram que pacientes em fase mais tardias da 

doença, já apresentando sintomas cardiopulmonares, não apresentaram melhora. 

Acredita-se que a eficácia deste fármaco dependa do estágio da doença em que o 

paciente se encontra (CHAPMAN et al., 1999; MERTZ et al., 2004). 

Como alternativa, a administração de anticorpos neutralizantes durante a 

fase aguda da HCPS pode induzir melhoras no tratamento ou profilaxia das 

infecções causadas pelo Hantavírus. Sabe-se que, pacientes hospitalizados 

apresentando baixos títulos de anticorpos neutralizantes apresentam sintomas mais 

graves que aqueles com títulos maiores e que costumam apresentar sintomas mais 

brandos. Isto sugere que  anticorpos neutralizantes, ou uma imunoterapia passiva, 

possam reduzir a viremia e melhorar a evolução clínica de pacientes com HCPS 

(BHARADWAJ et al., 2000). 

 

1.6.  Diagnóstico laboratorial 

Os ensaios moleculares costumam ser utilizados como ferramentas de 

diagnóstico para os Hantavírus. O genoma do Hantavírus é facilmente detectado 

pela reação da transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase 

(RT-PCR) em amostras clínicas como sangue, saliva ou fragmentos de órgãos, nos 

primeiros 15 dias de infecção (PADULA et al., 2007). É comum na RT-PCR o uso 

de primers de alta homologia às regiões da proteína N do Hantavírus (MACHADO 

et al., 2009). Em estudo realizado por Moreli, Sousa e Figueiredo (2004), 8 em cada 

9 amostras de sangue de pacientes com HCPS demonstraram positividade por RT-

PCR (88,9%) e 100% de positividade na nested-PCR.  

A RT-PCR em tempo real é um teste mais rápido e sensível para 

diagnóstico, podendo também determinar a carga viral em amostras clínicas, com 

limite de detecção de 10 cópias virais por mL para o ARQV. Detecta quadros 

agudos da doença, onde a viremia está presente. Entretanto, a obtenção de amostras 
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relacionadas a esta fase nem sempre é possível pela inespecificidade dos sintomas e 

demora do paciente em buscar atendimento (PETTERSSON et al., 2008; 

MACHADO et al., 2013).  

Análises filogenéticas de porções do segmento S dos vírus Andes (ANDV), 

Juquitiba (JUQV), Araraquara (ARQV), Castelo dos sonhos vírus (CASV) e 

Laguna negra vírus (LNV), sequenciadas pela RT-PCR são utilizadas para 

identificação do vírus e para estudar suas epidemiologias moleculares.  Neste 

contexto, tem sido proposto que a RT-PCR e a RT-PCR em tempo real pode ser 

utilizada como ferramenta de monitoramento da diversidade viral local e para 

avaliar a eficácia de terapias antivirais (JOHNSON et al., 1999).  

Os testes sorológicos são os mais comumente utilizados para detectar 

infecções por Hantavírus. A IgM indireta, conhecida como captura de IgM, que 

detecta IgM em casos agudos da doença e os ensaios imunoenzimáticos (ELISA) 

que também detectam IgG são os mais utilizados, porém todos os testes são in 

house (MACHADO et al., 2009). 

O ensaio de imunofluorescência indireta (IFA) utiliza células infectadas 

com Hantavírus fixadas como um antígeno e foi o primeiro teste sorológico 

utilizado para diagnóstico do Hantavírus. Contudo, IFA não é largamente utilizada 

por ser um teste subjetivo e por exigir um laboratório nível de biossegurança 3 

(NB3). Um estudo de 1993 em Pernambuco, com soro de 156 pacientes admitidos 

no Hospital Oswaldo Cruz diagnosticado com leptospirose aguda. Utilizando o 

método de IFA, observaram que 5,1% possuíam anticorpos IgG e destes soros 

positivos, apenas 2 foram também positivos para IgM específicos para antígenos de 

cepas de Hantavírus, destacando a necessidade de haver diagnósticos diferenciais 

para esta doença (HINDRICHSEN et al., 1993). 

As três proteínas estruturais dos Hantavírus (Gn, Gc e N) podem induzir 

altos índices de anticorpos IgM, que são detectáveis em praticamente todos os 

pacientes com HCPS no começo dos sintomas. A proteína N (mais abundante 

proteína viral) possui três epítopos principais localizados na porção amino-terminal, 

que induz fortes respostas imunológicas humorais em humanos e roedores. Esta 

proteína é utilizada como antígeno em testes sorológicos para diagnóstico de 

infecções por Hantavírus (JONSSON; FIGUEIREDO; VAPALAHTI, 2010; 

MACHADO et al., 2009; YASUDA et al., 2012; YU et al., 2013). 
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Antígenos de genes recombinantes homólogos vêm sendo utilizados como 

antígenos no diagnóstico sorológico das infecções por Hantavírus. Eles melhoram a 

sensibilidade e a especificidade dos ensaios. Antígenos (especialmente a proteína 

N) são purificados diretamente de culturas virais ou expressos e purificados 

diretamente de diferentes sistemas de recombinação gênica. Uma proteína 

recombinante do nucleocapsídeo de ARQV (rN) foi obtida em Escherichia coli 

com sucesso e vem sendo utilizada como antígeno para ELISA indireto em muitas 

partes do Brasil, diagnósticando HCPS (FIGUEIREDO et al., 2009a; 

FIGUEIREDO et al., 2008; MACHADO et al., 2011). 

No Brasil, a maioria dos diagnósticos laboratoriais de HCPS são baseados 

na detecção de IgM contra a proteína N. A detecção de anticorpos para ARQV em 

ELISA foi avaliada em estudo por Figueiredo et al (2009). Na Argentina, 30 

amostras de soro positivas para Hantavírus foram confirmadas para IgG e IgM com 

100% de eficácia, utilizando antígenos rN recombinantes de ARQV e ANDV. No 

Brasil, uma análise de 60 amostras suspeitas de HCPS mostrou 6 (10%) positivas 

para IgM utilizando antígeno rN de ARAV e 7 positivas utilizando antígeno rN de 

ANDV. Outro grupo de 90 amostras de soro apresentaram sensibilidade de 97,2% e 

especificidade de 100% para IgM por ELISA com antígeno rN de ARQV, o que 

evidencia os excelentes resultados deste antígeno na detecção de anticorpos 

(FIGUEIREDO et al., 2009).  

 

1.7.  Desenvolvimento de testes de diagnóstico; 

Os testes rápidos (ou point of care – POC) são testes laboratoriais práticos, 

rápidos e de fácil execução que podem ser realizados no local onde o cuidado 

clínico é administrado. Estas vantagens auxiliam na intervenção e consequente 

tratamento do paciente com maior prontidão e eficiência. Atendimento mais rápido 

em que os médicos sejam capazes de atender de forma eficiente o maior número 

possível de pacientes associa-se ao princípio dos testes rápidos (NICHOLS, 2007; 

ALTIERI; CAMARCA, 2001). 

Além destes fatores, os testes rápidos utilizam pequena quantidade e 

variados tipos de amostra, sendo versáteis com suas diversas aplicações em saúde 

pública. Envolvem desde a análise de eletrólitos, avaliação do uso de drogas, 

análise de contaminação e/ou qualidade dos alimentos, definição de gravidez, até 

no diagnóstico de diversas doenças infecciosas, como sífilis, dengue e HIV. Apesar 
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da aparente simplicidade no uso dos testes rápidos, o desenvolvimento é complexo. 

Existem diversos parâmetros a serem padronizados durante a fabricação dos testes 

rápidos, tais como a escolha do melhor antígeno alvo, a concentração do antígeno 

alvo, espessura da fita de nitrocelulose, espessura dos filtros absorventes, o tipo de 

teste rápido (lateral flow, dipstick, ou dual path platform - DPP) entre outros 

(MABEY et al., 2004; PAI et al., 2012) 

Para o desenvolvimento de um teste de diagnóstico existem algumas 

barreiras, dentre elas, destacam-se a disponibilidade de recursos. O 

desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas deve incluir análise de 

desempenho do diagnóstico em ambientes clínicos, a viabilidade operacional do 

teste, a padronização do modelo do teste, além dos ajustes necessários para se 

assegurar a adoção e execução efetiva do ensaio. Reconhecer estas barreiras é 

importante, para entender a importância do desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras que satisfaçam as necessidades atuais e as emergentes de diagnóstico 

clínico (PRICE; KRICKA, 2007).  

Para o desenvolvimento de um teste de diagnóstico, alguns passos 

importantes devem ser tomados, desde a identificação do antígeno ou anticorpo a 

ser reconhecido à otimização/padronização dos reagentes e materiais que serão 

utilizados neste teste. 

Após desenvolver um protótipo, estudos iniciais devem ser realizados para 

verificar se o alvo está sendo reconhecido, para tanto, utilizando amostras 

conhecidas que permitam determinar a sensibilidade e a especificidade do novo 

teste. Para verificar a acurácia a avaliação deve ser estendida a populações alvo. 

Estes dados são então utilizados para obter a aprovação regulatória para que o teste 

possa ser comercializado e disponibilizado (LUPPA et al., 2011; PAI et al., 2012). 

Dados sobre o desempenho e as características dos testes de diagnóstico são 

necessários para definir sobre a viabilidade do uso destes.  Por exemplo, 

considerando recursos limitados e a qualidade dos serviços de saúde prestados para 

uma determinada população, são necessários estudos sobre a precisão diagnóstica, 

seus efeitos para o diagnóstico clínico e o custo. Além disso, uma alta durabilidade 

reduz a necessidade de compra constante e a probabilidade de desperdício de testes 

expirados. Testes com vida útil superior a 18 meses e resistentes a temperaturas 

mais elevadas são recomendados para uso em áreas remotas e com poucos recursos 

(YAGER; DOMINGO; GERDES, 2008).  
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Para maior durabilidade do novo teste é necessário determinar condições de 

armazenamento adequadas, ou seja, determinar o período de tempo em que o teste 

apresenta desempenho equivalente ao inicial quando armazenado a uma 

determinada temperatura. Ao realizar estes estudos é importante considerar as 

condições de armazenamento em relação aos ambientes onde se pretende utilizar o 

teste. Estes experimentos são os parâmetros para que o fabricante ofereça garantia 

de que o teste é tão sensível e específico quanto informado quando armazenado por 

um período de tempo determinado nas condições recomendadas (PEELING; 

SMITH; BOSSUYT, 2006; LAURENCE et al., 2008). 

Os componentes de um teste imunocromatográfico rápido incluem: 

almofada da amostra, membrana do conjugado, membrana de nitrocelulose, 

almofada absorvente e o cassete (figura 2). Durante o desenvolvimento do teste 

parâmetros devem ser avaliados para melhor escolha destes componentes. A 

almofada da amostra é responsável por absorver a amostra e a solução tampão de 

corrida, portanto é necessário escolher a melhor espessura que viabilize esta 

absorção e auxilie na retenção de possíveis elementos presentes na amostra que 

possam interferir no teste (MILLIPORE, 2008; MILLIPORE, 2015).  

Figura 2: Representação esquemática de um teste rápido de fluxo lateral. 

MILLIPORE, 2008 (adaptado). 

 

A membrana que absorve a solução de conjugado ouro coloidal-anticorpo 

pode ser de microfibra de vidro ou poliéster, sendo responsável por manter a 

estabilidade do conjugado e permitir sua liberação homogênea e reprodutível. Para 

tanto, é necessário que o material escolhido para impregnar o conjugado, seja 
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bloqueado adequadamente. Um bloqueio heterogêneo resultará em liberação 

ineficiente do conjugado (MILLIPORE, 2008; MILLIPORE, 2015).  

O conjugado ouro coloidal-anticorpo deve permitir a formação de 

imunocomplexo com a amostra em teste com base em suas propriedades físico-

químicas. O ouro coloidal possui capacidade de se ligar avidamente a outras 

moléculas, como os anticorpos no processo de conjugação. Ao se ligar na linha 

teste ou controle proverá uma coloração rubra, característica de positividade neste 

tipo de teste. Portanto, a concentração e volume de conjugado impregnando a 

membrana precisa ser definida e padronizada (MILLIPORE, 2008; MILLIPORE, 

2015). 

A membrana de nitrocelulose possibilita a fixação de proteínas utilizadas 

como alvos, de detecção ou captura. Estas são impregnadas em regiões definidas, 

a(s) linha(s) teste(s) e controle. O material é adequado para proporcionar fluxo 

constante e homogêneo durante a passagem do complexo formado pela amostra e 

conjugado, carreados pela adição de uma solução tamponada.  Esta membrana pode 

ser encontrada em diversas espessuras, uma membrana mais fina permite um fluxo 

mais rápido e uma mais grossa um fluxo mais lento. Durante o desenvolvimento 

será definida a velocidade necessária do fluxo, uma vez que um fluxo rápido 

demais pode interferir na reação e formação dos imunocomplexos entre o antígeno 

ou anticorpo sensibilizado e a amostra, inviabilizando a reação. Além disso, a 

padronização da espessura da linha de sensibilização e a concentração destes 

antígenos ou anticorpos, serão definidas levando em consideração a intensidade de 

coloração obtida com amostras positivas (MILLIPORE, 2008; MILLIPORE, 2015).  

A almofada absorvente é constituída de papel de celulose de alta 

densidade/gramatura, responsável por absorver e reter o excesso da amostra/tampão 

utilizados no teste. Definir o tamanho e espessura deste componente é importante 

para que o fluxo do teste seja estimulado e para evitar que o excesso de líquido vaze 

ou não seja corretamente absorvido ao final do fluxo (MILLIPORE, 2008; 

MILLIPORE, 2015). 

O cassete é a estrutura que comporta a tira do teste rápido e exerce pressão 

em vários pontos proporcionando que o fluxo ocorra adequadamente. Uma pressão 

inadequada pode bloquear a passagem da amostra e tampão da almofada da amostra 

até a membrana de nitrocelulose (MILLIPORE, 2008; MILLIPORE, 2015).  
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Todos os componentes acima descritos ficam interligados pela sobreposição 

dos materiais e são fixados por fita adesiva em um cartão plástico. A montagem 

(figura 3) deve ser criteriosa, caso contrário, impedirá que a associação entre 

amostra e conjugado e o fluxo na membrana ocorram adequadamente, 

inviabilizando a utilização do teste que certamente não passará no controle de 

qualidade (MILLIPORE, 2008; MILLIPORE, 2015). 

 

Figura 3: Card adesivo e disposição dos componentes de montagem de um 

teste rápido de fluxo lateral. MILLIPORE, 2008 (adaptado). 

 

1.8.  Avaliação de testes de diagnóstico; 

Para avaliar um teste de diagnóstico são considerados os parâmetros de 

sensibilidade e especificidade obtidos a partir da aplicação/avaliação do mesmo. 

Testes com baixa sensibilidade e especificidade podem ser utilizados na triagem, 

sendo necessário um teste confirmatório. A utilização de testes com estes 

parâmetros são viáveis quando a doença é tratável, mesmo que ocorram resultados 

falso positivos com algum tipo de estresse desnecessário ao paciente, considerando 

o benefício para a coletividade (PLEBANI, 2009; LAURENCE et al., 2008). 

Tanto a sensibilidade quanto a especificidade são influenciadas pela 

prevalência da doença. No caso de testes que não apresentem sensibilidade e 

especificidade adequadas para a tomada de decisão clínica, análises adicionais 

devem ser incluídas, como os valores preditivos positivos (VPP) e negativos (VPN) 

(DRAIN et al., 2014a). 

Tanto o VPP quanto o VPN variam de acordo com as regiões geográficas, 

devido às diferentes prevalências da doença, o que limita sua adequação para 

comparações entre diferentes populações de estudo. Os VPP e o VPN são 

diretamente proporcionais à prevalência da doença ou condição na população 
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estudada e, portanto, não são considerados intrínsecos às características de um teste 

diagnóstico (DRAIN et al., 2014b).  

As análises de testes rápidos que dependem de avaliações baseadas em 

resultados obtidos em laboratório podem fornecer uma representação imprecisa das 

características de desempenho de um teste em um cenário real, como em uma 

pesquisa em campo, por exemplo. A avaliação de um teste rápido por técnicos em 

um ambiente de laboratório controlado pode ser tão errônea quanto tentar avaliar 

um teste laboratorial por enfermeiros em um ambiente clínico. Metodologias de 

controle de qualidade e especificações de operabilidade são exemplos de medidas 

adicionais que devem ser tomadas para decidir sobre a implantação dos testes 

rápidos (WHO, 2006; PEELING; SMITH; BOSSUYT, 2006). 

Se durante uma avaliação de testes de diagnóstico, com uma doença de 

baixa prevalência como alvo, mesmo com um teste muito específico, existe a 

possibilidade de obtenção de resultados falsos positivos, devido ao elevado número 

de indivíduos sadios daquela população em estudo. Se a prevalência for alta, podem 

surgir um maior número de resultados falsos negativos, na aplicação de um teste 

com boa sensibilidade. Logo, quanto menor a prevalência de uma determinada 

doença, haverá uma queda no VPP e um aumento no VPN, e o oposto em casos de 

altas prevalências (DRAIN et al., 2014b). 

À medida que a introdução dos testes rápidos foi se expandindo, a 

realização de avaliações apropriadas de precisão tornaram-se primordiais. Um 

critério fundamental para a implementação de qualquer teste diagnóstico é a sua 

precisão e confiabilidade, definida pela acurácia do teste. Estudos de desempenho 

do teste são geralmente os primeiros e mais frequentes a serem realizados, e eles 

estimam a acurácia de um teste rápido de diagnóstico em comparação com um teste 

padrão ouro aceito. A acurácia de qualquer teste rápido pode ser reduzida quando 

operado em um ambiente clínico ao invés de um ambiente controlado de laboratório 

(PALAMOUNTAIN et al., 2012). 

1.9.  Testes rápidos para o diagnóstico de doenças infecciosas; 

 A utilização de testes rápidos na área da saúde vem ganhando cada vez 

mais espaço, auxiliando no desenvolvimento de um diagnóstico mais rápido, 

prático e permitindo intervenções apropriadas, como na prevenção de sequelas, 

interrupção da cadeia de transmissão e vigilância epidemiológica de doenças, sendo 
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útil então, desde a identificação de casos assintomáticos, doenças com caráter mais 

agudo, até mesmo na verificação da prevalência ou eliminação de doenças em 

determinadas populações, sendo especialmente importantes na investigação de 

surtos (MABEY et al., 2004; PEELING et al., 2006). O desenvolvimento de um 

teste rápido para o diagnóstico de Hantavirose humana é de grande importância à 

saúde pública, auxiliando os profissionais de saúde a intervirem mais rapidamente e 

de modo mais prático no combate a esta doença (KOISHI et al., 2016). 
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2 JUSTIFICATIVA 

Existem poucas ações específicas do Ministério da Saúde para prevenir e 

tratar infecções por Hantavírus e HCPS. Estas ações, pontuais ou gerais, geralmente 

ocorrem durante surtos (BRASIL, 2014).  

A Hantavirose é uma doença com elevada letalidade (~50%) e é pouco 

conhecida pela população e pelos profissionais de saúde. Também, HCPS tem 

início com sintomas pouco característicos inicial e comuns a muitas doenças, o que 

dificulta o diagnóstico. 

O diagnóstico dos casos de HCPS é feito com base no quadro clínico da 

doença, informações epidemiológicas e testes laboratoriais. Considerando tratar-se 

de uma doença de evolução rápida, ferramentas de diagnóstico rápido e precoce são 

de extrema importância.  

No momento, nenhum teste para diagnóstico de infecções por Hantavírus 

sul-americanos é comercializado. Por outro lado, uma boa opção para este 

diagnóstico são os testes sorológicos, que são altamente sensíveis.  

O desenvolvimento de teste rápido simples, baseado em 

imunocromatografia, que não requer equipamentos de leitura e pode ser utilizado 

após treinamento rápido dos profissionais de saúde, é uma boa opção como 

ferramenta diagnóstica para doenças causadas por Hantavírus. Este teste poderá ter 

impacto relevante nos programas de Saúde Pública por auxiliar no diagnóstico 

precoce possibilitando o tratamento imediato, alterando o prognóstico dos pacientes 

com HCPS com queda nos índices de letalidade.  

Além disso, o desenvolvimento do teste poderá embasar estudos 

epidemiológicos que talvez promovam estratégias de prevenção da infecção pelo 

Hantavírus. 
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3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver um teste rápido e simples, baseado em imunocromatografia, 

visando contribuir com o diagnóstico precoce e a melhora do prognóstico da doença 

humana por Hantavírus. 

3.2. Objetivos específicos 

 

Desenvolver e avaliar um teste para detecção de IgM contra a proteína N de 

Hantavírus; 

Desenvolver e avaliar um teste para detecção de IgG contra a proteína N de 

Hantavírus; 

Desenvolver e avaliar um teste para detecção simultânea de IgM e IgG 

específicas para a proteína N de Hantavírus. 
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4 MÉTODOS 

O desenvolvimento do teste foi realizado em plataforma tecnológica 

implementada no Laboratório de Imunologia da AIDS e Hanseníase 

(LIAH)/Laboratório de Desenvolvimento de Testes Rápidos (LDTR)/Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/ UFG). 

Este é um estudo de pesquisa aplicada, exploratória e experimental para o 

desenvolvimento de teste de diagnóstico rápido. Utilizando a imunocromatografia, 

o teste foi desenhado visando detecção direta de anticorpos pelo agente fixado na 

linha teste, a proteína rN do Hantavírus. Os agentes de captura, anticorpos 

específicos contra imunoglobulina humana, foram conjugados ao ouro coloidal, 

utilizado como marcador da reação antígeno-conjugado.  

 

4.1.  Produção da proteína N recombinante de ARAV; 

A proteína N recombinante (rN) de ARAV foi desenvolvida e caracterizada 

no Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. A rN contém 429 aminoácidos e tem 

massa molecular de 52 kDa. A sequência completa de 1.287 nucleotídeos do gene 

N foi obtida previamente diretamente do sangue de paciente com HCPS, por 

Dr.Marcos Lázaro Moreli, Dr.Victor Hugo Aquino e Dr. Luiz Tadeu Moraes 

Figueiredo. Esta sequência mostrou homologia de 97% com a previamente 

conhecida do gene N de ARAV (FIGUEIREDO et al., 2008). Em seguida, a CDS 

do gene N foi clonada no plasmídio pET200D, o qual foi inserido na cepa 

de Escherichia coli BL21 (DE3) Star™ (Invitrogen, Carlsbad, CA). A rN foi 

produzida no Laboratório de Imunologia Aplicada do Núcleo de Biotecnologia da 

Universidade Federal de Pelotas (LIA/NB/UFPel) por Dr. Marcelo Mendonça e Dr. 

Fabricio Rochedo Conceição segundo Green & Sambrook (2012). 

4.2.  Eletroforese da proteína rN em gel de poliacrilamida a 10%; 

A integridade e a concentração da proteína rN foram avaliadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida à 10%, durante 30 minutos, a 80 volts (gel de 

empilhamento) e durante 1 hora, a 100 volts (gel de corrida). Sob agitação 

constante, o gel foi posteriormente corado com solução de Comassie Blue durante 1 
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hora e descorado até as bandas coradas ficarem visíveis. Para o desenovelamento da 

proteína rN  antes de serem aplicadas no gel, as amostras foram submetidas a 

aquecimento de 100ºC, durante 5 minutos. Foram utilizadas três concentrações de 

proteína rN, 0,6mg/ml; 0,8mg/ml e 1,2mg/ml, e para referência da proteína rN de 

50˜52 kDa, foi utilizado padrão molecular - Precision Plus ProteinTM Standards All 

Blue/BIO-RAD Lote: #161-0373. 

 

4.3. Detecção de IgM por ELISA utilizando proteína rN de ARAV; 

Primeiramente, avaliou-se a antigenicidade da proteína rN de ARQV em 

ELISA de captura de IgM em placas de poliestireno (Polysorp, Nunc Denmark). 

Estas placas, previamente sensibilizadas com 50ul por poço de proteína rN na 

concentração de 2μg/ml e incubadas overnight,  foram bloqueadas por uma hora 

com 100μl de solução de bloqueio (10% leite em pó desnatado em PBS-Tween-20) 

por poço. A solução foi retirada e foram adicionados 50 μl de amostras de soro 

diluídas a 1: 200 em solução tampão de diluição (5% de leite em pó desnatado em 

PBS-Tween-20). O conjugado, anti IgM humana - Sigma A0420 (Lt. 077k4810), 

marcado com peroxidase, foi diluído a 1: 2000 e adicionou-se à placa, 50 μl por 

poço, incubando-a por 1 hora. Entre cada etapa de incubação, as placas foram 

lavadas 6 vezes com solução tampão PBS-Tween-20. Ao final, revelou-se o teste 

adicionando-se 50 μl de substrato, contendo tetrametilbenzidina (TMB) preparado 

in house. Após 15 minutos, a reação foi interrompida com H2SO4 1M e fez-se a 

leitura espectrofotométrica com filtro de 450nm. As amostras de soro humano 

contendo anticorpos específicos para proteína rN apresentaram DO de 0.414 95% 

IC (0.334–0.493). 

 

4.4.  Detecção de IgG por ELISA utilizando proteína rN de ARAV; 

Em seguida, avaliou-se a antigenicidade da proteína rN de ARQV em 

ELISA de captura de IgG em placas de poliestireno (Polysorp, Nunc Denmark). 

Estas placas, previamente sensibilizadas com 50ul por poço de proteína rN na 

concentração de 2μg/ml e incubadas overnight,  foram bloqueadas por uma hora 

com 100μl de solução de bloqueio (10% leite em pó desnatado em PBS-Tween-20) 

por poço. A solução foi retirada e foram adicionados 50 μl de amostras de soro 
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diluídas a 1: 200 em solução tampão de diluição (5% de leite em pó desnatado em 

PBS-Tween-20). O conjugado, anti IgG humana - Sigma A0170 (Lt. 062M4819), 

marcado com peroxidase, foi diluído a 1: 2000 e adicionou-se à placa, 50 μl por 

poço, incubando-a por 1 hora. Entre cada etapa de incubação, as placas foram 

lavadas 6 vezes com solução tampão PBS-Tween-20. Ao final, revelou-se o teste 

adicionando-se 50 μl de substrato, contendo tetrametilbenzidina (TMB) preparado 

in house. Após 15 minutos, a reação foi interrompida com H2SO4 1M e fez-se a 

leitura espectrofotométrica com filtro de 450nm. As amostras de soro humano 

contendo anticorpos específicos para proteína rN apresentaram DO de 0.414 95% 

IC (0.334–0.493). 

 

4.5.  Preparo de partículas de ouro coloidal; 

Foram produzidas nanopartículas de ouro coloidal de 40nm a partir de 

protocolo confidencial padronizado no LIAH/LDTR-IPTSP/UFG. Para garantir a 

integridade, tamanho e qualidade das partículas, são realizadas leituras em 

espectrofotômetro, no intervalo de 400 à 600nm. O pico de leitura e a absorbância 

devem estar entre 524 e 526nm e 1,2 e 1,3 O.D., respectivamente. O tamanho e a 

porcentagem de partículas de ouro neste, é confirmado em leitor de nanopartículas. 

Nestas condições, a solução de ouro coloidal produzida foi então armazenada a 4ºC 

protegida da luz. 

 

4.6.  Conjugação do ouro coloidal à anticorpos humanos; 

Para a produção do conjugado, foi utilizado protocolo confidencial 

padronizado no LIAH/LDTR-IPTSP/UFG. A partir do ouro coloidal 40nm foi 

realizada a conjugação aos anticorpos anti-human IgM – (Jackson 

ImmunoResearch) e anti-human IgG – (Jackson ImmunoResearch). Para verificar a 

qualidade da conjugação foi realizada leitura em espectofotômetro no intervalo de 

450 à 650nm. O conjugado é utilizado se apresentar valores entre 528 e 530nm, 

com O.D. de 0,3. Nestas condições, o conjugado está pronto para ser impregnado 

na membrana do conjugado.  
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4.7.  Conjugação do ouro coloidal à anticorpos murinos; 

Para a produção do conjugado, foi utilizado protocolo confidencial 

padronizado no LIAH/LDTR-IPTSP/UFG. A partir do ouro coloidal 40nm foi 

realizada a conjugação ao anticorpo anti-mouse polivalent immunoglobulins 

IgM/IgG (SIGMA). Para verificar a qualidade da conjugação foi realizada leitura 

em espectofotômetro no intervalo de 450 à 650nm. O conjugado é utilizado se 

apresentar pico entre 528 e 530nm, com O.D. de 0,3. Nestas condições, o 

conjugado é impregnado na membrana do conjugado. 

 

4.8.  Produção de ascite para teste dos protótipos; 

Tendo em vista a baixa incidência da HCPS e a dificuldade na obtenção de 

amostras positivas para anticorpos contra a Hantavirose humana, era necessário 

encontrar um modo de desenvolver e padronizar os protótipos. Para tanto, foi 

utilizado como amostra ascite anti-rN produzida em camundongo. O fluido ascítico 

hiperimune foi produzido pelo LIA/NB/UFPel, através de protocolo 

desenvolvido in house, a partir da inoculação da proteína rN intraperitoneal em 

camundongos da linhagem Balb/c, estimulando um processo inflamatório 

resultando na produção de anticorpos específicos anti-rN.  

4.9.  Padronização dos protótipos; 

Os componentes utilizados na padronização dos protótipos foram: (1) 

membrana de NC e almofada da amostra, (2) concentrações da proteína rN na 

sensibilização da NC, (3) bloqueio da membrana do conjugado (4) concentração do 

conjugado anti-rN para impregnação na membrana, e (5) a composição do tampão 

da amostra utilizado no momento da testagem dos protótipos. As especificações dos 

componentes de (1) a (4) foram substituídos por letras devido à esta etapa também 

ser de caráter confidencial. 

4.9.1. Padronização da membrana de NC e almofada da amostra;  

Para verificar a velocidade do fluxo da passagem dos fluidos na NC e a 

liberação da amostra, após adição do tampão na almofada, duas espessuras da 

membrana de NC e duas espessuras da almofada da amostra foram escolhidas para 
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ser testadas. Como a velocidade de corrida influencia diretamente no resultado do 

teste, foram considerados o tempo necessário para ocorrer a formação do complexo 

conjugado-antígeno e a absorção da amostra, pois a espessura da almofada pode 

impedir a passagem. Foram utilizadas quatro combinações, sendo utilizadas duas 

densidades de membrana de NC e duas espessuras de almofada da amostra. Nesta 

fase da padronização foi utilizada ascite de camundongo e conjugado policlonal 

anti-murino (Figura 5). 

4.9.2. Escolha da concentração da proteína rN, ponto de corte para 

leitura e tempo de leitura; 

Para definir a concentração ideal da proteína rN esta foi testada em 5 

distintas concentrações. Também, utilizou-se fluido ascítico hiperimune de 

camundongos hiperimunizados contra esta proteína e conjugado policlonal anti-Ig 

murino (Figura 6). Os protótipos com as concentrações B e C apresentaram 

intensidade de coloração aceitável. e foram escolhidas para o desenvolvimento dos 

protótipos. A leitura dos resultados foi de 0 para resultados negativos, 0,5 para 

fracamente positivos podendo ser considerados como negativos ou não, e 1 a 4 para 

os positivos. Na avaliação dos protótipos consideramos dois pontos de corte, (1) 

maior ou igual a 0,5 como positivo, (2) maior ou igual a 1 como positivo.  

Para o tempo de leitura, momento em que o profissional irá definir o 

resultado do teste foram considerados 10 e 20 minutos. Nesta fase, foram utilizadas 

amostras de soro humano. 

4.9.3. Padronização do bloqueio da membrana do conjugado; 

O bloqueio eficaz da membrana do conjugado evita que ocorram ligações 

inespecíficas de outros componentes além do conjugado. Nesta fase da 

padronização foi utilizada ascite de camundongo e conjugado policlonal anti-

murino (Figura 7). 

4.9.4. Escolha da concentração do conjugado para a membrana do 

conjugado; 

Durante o processo de impregnação do conjugado na membrana, quatro 

concentrações foram testadas utilizando o XYZ Airjet 3050 Dispenser®, com a 

finalidade de verificar a quantidade de conjugado mais adequada e suficiente para 
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interação entre a amostra e as linhas teste e controle. Nesta fase da padronização foi 

utilizada ascite de camundongo e conjugado policlonal anti-murino (Figura 8). 

 

4.9.5.  Padronização da composição da solução tampão de amostra; 

Dependendo da composição e concentração dos componentes presentes no 

tampão, podem ocorrer ligações inespecíficas. Avaliamos a composição do tampão 

de amostra utilizando BSA, PEG20000 e leite em pó. Nesta fase da padronização 

foi utilizada ascite de camundongo e conjugado policlonal anti-murino (Figura 9). 

 

4.10. Composição do teste rápido de Hantavírus; 

O teste é composto por uma fita de nitrocelulose (NC) para detecção. Esta 

fita é composta por uma extremidade contendo uma zona receptora de amostra 

constituída por fibra de celulose e uma membrana do conjugado contendo os 

anticorpos anti-IgM e/ou anti-IgG humanas ligados ao ouro coloidal, e na outra 

extremidade por uma zona de absorção. O antígeno proteína rN, específica do 

Hantavírus é impregnado na forma de uma linha na membrana de nitrocelulose e 

atua como agente de captura. Proteína A é impregnada em linha posterior paralela à 

do antígeno e funciona como controle validando a reatividade do conjugado. A 

composição é apoiada por um suporte e cortada em fitas de 5 mm de largura para 

encaixar no cassete plástico. O cassete utilizado possui um receptáculo circular 

posicionado sobre a almofada da amostra, onde se aplica a amostra e uma janela 

retangular posicionada sobre a área de leitura.  

 

4.11. População de estudo utilizada para o desenvolvimento e avaliação dos 

testes; 

Na padronização da concentração de antígeno na linha teste foi utilizado 

ascite anti proteína N, produzido em camundongo. 

Para determinar parâmetros de sensibilidade e especificidade do teste rápido 

foram utilizadas amostras de institutos parceiros.  

Do Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (CPV/FM/USP/RB/SP) foram 

utilizadas 10 amostras de soro de pacientes com diagnóstico confirmado de 

Hantavirose. Essas amostras, previamente testadas por ELISA para IgM e IgG com 
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proteína N recombinante do ARAV no CPV/FM/USP/RB/SP foram tituladas no 

LIAH/LDTR/IPTSP. 

Provenientes da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 

(FMT-HVD) foram utilizadas 103 amostras de pacientes com diagnóstico 

comprovado de doenças febris de caráter agudo com sintomatologias semelhantes à 

Hantavirose. As técnicas utilizadas para diagnosticar estas amostras foram 

realizadas entre 2014 e 2015 no Laboratório de Virologia e no Laboratório da 

Malária da FMT-HVD. Entre as amostras, 4 eram de Oroupouche, 30 de Dengue, 4 

de Mayaro, 12 de Chikungunya, 10 de Malária (P. falciparum), 10 de Malária (P. 

vivax), 10 de Parvovirus B19, 3 de Febre amarela, 10 de HIV e 10 de Rubéola.  

Provenientes da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas 

(HEMOAM), foram utilizadas 50 amostras de soros de doadores de sangue sadios 

testadas pelo Laboratório de Sorologia do HEMOAM com sorologia negativa para 

Hepatite B (HBsAg e anti-HBc), Hepatite C, HIV, HTLV, Sífilis e Doença de 

Chagas. A tabela 1 a seguir mostra a quantidade de amostras testadas e as técnicas 

utilizadas no diagnóstico das doenças listadas. 

Tabela 1. População de estudo. 

* Exames laboratoriais realizados nos anos de 2014 e 2015 na FMT-HVD, Manaus. ** Sorologia 

negativa para Hepatite B (HBsAg e anti-HBc), Hepatite C, HIV, HTLV, Sífilis e Doença de Chagas. 

 

Amostras n Testes realizados 

Hantavírus 10 ELISA – in house 

Oroupouche 4 EIA-ICC* 

Dengue 30 PANBIO Dengue IgM/IgG* 

Mayaro 4 EIA-ICC* 

Rubéola 10 Lyason Quimioluminescência – Diasorin* 

HIV 10 ETI-MAX-HIV combinação Ag/Ac* 

Malária (P. falciparum) 10 Gota espessa e PCR* 

Malária (P. vivax) 10 Gota espessa e PCR* 

Parvovirus B19 10 MEDIVAX ParvovirusB19* 

Febre Amarela 3 MAC-ELISA* 

Chikungunya 12 ELISA – in house* 

Sadios 50 Triagem HEMOAM** 

Total 163  
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4.12.  Protocolo de execução do teste; 

São adicionados 5 μL de amostra, e 130 μL de tampão para iniciar o fluxo 

do teste. Neste procedimento observa-se o fluxo através de uma linha de coloração 

rubi movendo-se em direção das linhas teste e controle.  A leitura dos resultados foi 

realizada visualmente após dez e vinte minutos. 

 

4.13.  Interpretação do teste; 

O resultado do protótipo só é válido se houver coloração da linha controle. 

Quando a linha teste corar o teste é positivo, indicando a presença dos anticorpos 

IgM e/ou IgG específicos para a proteína N do Hantavírus na amostra testada. O 

resultado negativo é indicado pela ausência da linha teste (BÜHRER-SÉKULA et 

al., 2003). 

4.14.  Análise estatística;  

Para avaliar os protótipos desenvolvidos, utilizamos os seguintes 

parâmetros: sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos (VPP) e 

negativos (VPN), através do software SPSS versão 22.0.0.0.  

A sensibilidade de um teste de diagnóstico é a capacidade de identificar 

corretamente os indivíduos que apresentam a doença de interesse. Para calcular a 

sensibilidade de um teste, basta dividir os resultados verdadeiros positivos pela 

soma dos resultados verdadeiros positivos e falsos negativos. 

A especificidade de um teste de diagnóstico é a capacidade de identificar 

corretamente os indivíduos que não apresentam a doença de interesse. Para calcular 

a especificidade de um teste, basta dividir os resultados verdadeiros negativos pela 

soma dos resultados verdadeiros negativos e falsos positivos.  

O Valor Preditivo Positivo (VPP) indica a probabilidade de ocorrência da 

doença quando o resultado do teste é positivo. Para calcular o VPP de um teste, 

basta dividir os resultados verdadeiros positivos pela soma dos resultados 

verdadeiros positivos e falsos positivos. 

O Valor Preditivo Negativo (VPN) indica a probabilidade de não ocorrência 

da doença quando o resultado do teste é negativo. Para calcular o VPN de um teste, 

basta dividir os resultados verdadeiros negativos pela soma dos resultados 

verdadeiros negativos e falsos negativos. 
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O intervalo de confiança com nível de 95% (IC95) indica que os resultados 

encontrados estão dentro do intervalo de 95 de 100 estudos realizados, portanto, 

utiliza-se o IC para indicar a confiabilidade de um teste. Quanto menor o IC, maior 

será a precisão do teste. Quanto maior for o n amostral, maior será a precisão 

avaliada pelo IC.     

4.15.  Aspectos éticos; 

O estudo não entra em conflito com aspectos éticos básicos. Todos os 

procedimentos envolvendo seres humanos satisfazem as regras locais e estão de 

acordo com a resolução CNS 466/12 e Norma Operacional CNS 001/13. O presente 

estudo foi avaliado e aprovado em 18/08/16 pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Humana e Animal do Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Goiânia 

(CEPHA/HC/UFG) nº: CAAE - 58368016.0.0000.5078.  
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5 RESULTADOS 

5.1. Eletroforese da proteína rN em gel de poliacrilamida a 10%; 

A proteína rN produziu bandas características, entre 50 e 52 kDa, nas três 

concentrações testadas, 0,6mg/ml; 0,8mg/ml e 1,2mg/ml. Em todas as 

concentrações, as bandas mostraram-se nítidas e mais intensas conforme a 

concentração. Também, observaram-se bandas de menor peso molecular, que 

provavelmente representam a proteína truncada, fenômeno ocorrido no processo de 

produção (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Foto de eletroforese da proteína rN, em 3 concentrações, em gel de 

poliacrilamida a 10% revelada por Comassie blue. 

 

5.2.  Padronização da membrana de NC e almofada da amostra; 

A combinação da membrana A com a almofada B permitiu fluxo do teste 

em tempo ideal (menor que 2 minutos) com absorção e liberação da amostra de 

modo regular. A almofada A absorveu rapidamente e isto prejudicou o fluxo, uma 

0,6mg/ml 0,8mg/ml 1,2mg/ml 

50 kDa 

37 kDa 

25 kDa 

20 kDa 

15 kDa 

10 kDa 
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vez que a liberação da amostra foi muito rápida, o que pode atrapalhar a formação 

dos complexos antígeno-anticorpo.  

 

Figura 5. Escolha da membrana de NC e almofada da amostra para os 

protótipos. 

 

 

5.3.  Escolha da concentração da proteína rN; 

 

O protótipo da proteína rN com concentração intermediária (C), que 

produziu coloração com intensidade adequada na linha que foi escolhida para os 

protótipos.  

Figura 6. Protótipos sensibilizados com cinco concentrações de proteína rN. 

 

5.4.  Padronização do bloqueio da membrana do conjugado; 

 

O bloqueio da membrana do conjugado foi realizado com três compostos 

diferentes: soro-albumina bovina   (BSA), polietilenoglicol (PEG20000) e leite em 
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pó desnatado. Nesta etapa, observou-se que o bloqueio com PEG20000 foi tão 

eficaz quanto aquele com BSA. 

 

 

Figura 7. Bloqueio da membrana do conjugado com leite em pó, PEG20000 e 

BSA. 

 

5.5. Escolha da concentração do conjugado para a membrana do 

conjugado; 

 

Observamos que as concentrações A e B não foram suficientes para 

interagir com a amostra na linha teste dos protótipos. A reação com a concentração 

C mostrou-se um pouco mais elevada que as anteriores. Observamos que a 

concentração D apresentou linha teste mais intensa que as anteriores e foi escolhida 

para a membrana do conjugado.  

Figura 8. Diferentes concentrações de conjugado sensibilizado nas membranas 

do conjugado. 

 

 

5.6.  Padronização da composição do tampão de amostra; 

A solução tampão de amostra contendo BSA apresentou melhores 

resultados, principalmente quando em menor concentração. Pode-se observar o 
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surgimento de ligações inespecíficas, quando utilizado a solução tampão contendo 

BSA, porém, ao reduzirmos sua concentração pela metade, este efeito foi 

eliminado. Assim como no bloqueio da membrana do conjugado, optamos por 

utilizar o BSA, neste caso em menor concentração, por motivos de custo, fácil 

obtenção e utilização/adaptabilidade pela indústria.  

Figura 9. Protótipos testados com diferentes composições de soluções-tampão 

de amostra. 

 

5.7.  Leitura dos protótipos de testes rápidos para detecção de IgM, IgG e 

IgM/IgG;  

As amostras 1 a 5 foram positivas nos 

protótipos IgM e IgM/IgG. As amostras de 6 a 10 

foram positivas nos protótipos IgG e IgM/IgG (Figura 

10). 

        Protótipo IgM                       Protótipo IgG                 

Protótipo IgM/IgG 

     
 
 

Figura 10. Resultados obtidos com protótipos desenvolvidos para detecção de 

IgM, IgG e IgM/IgG. A figura 10 mostra resultados obtidos com 10 amostras de 

soro de pacientes com Hantavirose, 5 positivas para IgM (1-5) e 5 positivas para IgG 
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(6-10). Os protótipos desenvolvidos para detecção de IgM, IgG (esquerda) e 

IgM/IgG (direita) foram testados com as 10 amostras (1-10), alterando apenas o tipo 

de protótipo utilizado no momento do teste. 

 

 

5.8.  Escolha do protótipo, da concentração de proteina rN, do ponto de 

corte para positividade da linha teste e do tempo de leitura dos resultados; 

As tabelas abaixo apresentam os parâmetros de sensibilidade, 

especificidade, VPP e VPN dos protótipos testados. Após a escolha do protótipo 

são apresentados todos os cálculos relativos ao mesmo. No anexo 2 são 

apresentadas as análises dos parâmetros dos protótipos não escolhidos. 

 Avaliando os parâmetros, conforme tabelas 2 a 9, optamos que o 

protótipo deverá detectar anticorpos contra IgM e IgG simultaneamente, que a 

melhor concentração do antígeno é a C, e que o ponto de corte para positividade é 1 

e que o melhor tempo para leitura do teste é 10 minutos, conforme mostra a tabela 

8.    

 

5.8.1. Avaliação dos protótipos IgM, IgG e IgM/IgG sensibilizados com 

a proteína rN na concentração B;  

As tabelas 2 a 5 mostram resultados da avaliação do teste com 

concentração de proteina rN em menor concentração, sendo que as tabelas 2 e 3 

consideram ponto de corte 0,5 como positivo e as tabelas 4 e 5 consideram ponto de 

corte 1. 

Tabela 2. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteína rN na concentração 

B , ponto de corte 0,5 e tempo de leitura 10 minutos.  

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

 

 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 90,1% (138/153) 40% (5/20) 96,5% (138/143) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 91,5% (140/153) 43,4% (10/23) 100% (140/140) 
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Tabela 3. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteina rN na concentração 

B, ponto de corte 0,5 e tempo de leitura 20 minutos. 

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

Tabela 4. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteina rN na concentração 

B, ponto de corte 1 e tempo de leitura 10 minutos. 

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

 

 Tabela 5. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteina rN na concentração 

B, ponto de corte 1 e tempo de leitura 20 minutos. 

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

 

 

 

 

 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 88,2% (135/153) 21,7% (5/23) 96,4% (135/140) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 87,5% (134/153) 34,4% (10/29) 100% (134/134) 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 100% (153/153) 100% (10/10) 100% (153/153) 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 92,8% (142/153) 31,2% (5/16) 96,5% (142/147) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 94,7% (145/153) 52,6% (10/19) 100% (145/145) 
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5.8.2. Avaliação dos protótipos IgM, IgG e IgM/IgG sensibilizados com 

a proteína rN na concentração C; 

As tabelas 6 a 9 apresentam resultados da avaliação do teste com 

concentração mais elevada de proteina rN, sendo que as tabelas 6 e 7 consideram 

ponto de corte 0,5 como positivo e as tabelas 8 e 9 consideram ponto de corte 1 

como positivo. 

 

Tabela 6. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteina rN na concentração 

C, ponto de corte 0,5 e tempo de leitura 10 minutos. 

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

 

Tabela 7. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteina rN na concentração 

C, ponto de corte 0,5 e tempo de leitura 20 minutos. 

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 90,8% (139/153) 26,3% (5/19) 96,5% (139/144) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 93,4% (143/153) 50% (10/20) 100% (143/143) 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 83% (127/153) 16,1% (5/31) 96,2% (127/132) 

IgG 50,0% (5/10) 99,3% (152/153) 83,3% (5/6) 96,8% (152/157) 

IgM/IgG 100% (10/10) 86,2% (132/153) 32,2% (10/31) 100% (132/132) 
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Tabela 8. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteina rN na concentração 

C, ponto de corte 1 e tempo de leitura 10 minutos. 

 

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

Tabela 9. Parâmetros obtidos nos protótipos com proteina rN na concentração 

C, ponto de corte 1 e tempo de leitura 20 minutos. 

* VPP: Valor Preditivo Positivo; ** VPN: Valor Preditivo Negativo 

 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 97,3% (149/153) 55,5% (5/9) 96,7% (149/154) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 99,3% (152/153) 90,9% (10/11) 100% (152/152) 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 92,1% (141/153) 29,4% (5/17) 96,5% (141/146) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 96% (147/153) 62,5% (10/16) 100% (147/147) 
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5.9. Detalhamento da avaliação dos protótipos escolhidos: concentração C, 

ponto de corte 1 e tempo de leitura de 10 minutos; 

A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos com as amostras utilizando 

os protótipos para detecção de IgM, IgG e IgM/IgG.  

Avaliamos a sensibilidade dos protótipos com 163 amostras clínicas 

incluindo 5 positivas apenas em ELISA para IgM e 5 positivas para IgG anti- 

Hantavírus. Todas as 10 amostras foram positivas no protótipo IgM/IgG, e as 

positivas para IgM e IgG em ELISA foram também positivas para os protótipos 

IgM e IgG respectivamente. Das 153 amostras negativas, 4 foram positivas no 

protótipo IgM e 1 no protótipo IgM/IgG. 

 

Tabela 10.  Positividade nos protótipos para detecção de IgM, IgG e IgM/IgG, 

contra a proteína rN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IgM IgG IgM/IgG 

AMOSTRAS N n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 0 0 0 0 0 0 

Oropouche 4 1 25 0 0 0 0 

Mayaro 4 1 25 0 0 0 0 

Chikungunya 12 2 16,6 0 0 1 8,3 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 0 0 0 0 0 0 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 0 0 0 0 0 0 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 9 5,5 5 3 11 6,7 



 39 

5.10. Avaliação dos parâmetros dos protótipos IgM, IgG e IgM/IgG para 

Hantavírus; 

 

Tabela 11.  Avaliação do protótipo IgM contra o antígeno rN do Hantavírus. 

 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 4 9 

Negativo 5 149 154 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 97,3%, VPP = 55,5% e VPN = 96,7% 

 

 

Tabela 12.  Avaliação do protótipo IgG contra o antígeno rN do Hantavírus. 

 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

 

Tabela 13.  Avaliação do protótipo IgM/IgG contra o antígeno rN do 

Hantavírus. 

 

Protótipo IgM/IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 10 1 11 

Negativo 0 152 152 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 99,3%, VPP = 90,9% e VPN = 100% 
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6 DISCUSSÃO 

A Hantavirose, conhecida nas Américas como Síndrome Cardiopulmonar 

possui caráter agudo grave e rápida evolução, podendo levar o paciente à obito se a 

doença não for diagnosticada rapidamente (BRASIL, 2016). A HCPS é doença de 

difícil diagnóstico que, na maioria das vezes, depende da clínica do paciente 

associada a dados epidemiológicos. Seus sinais e sintomas iniciais podem ser 

confundidos com os de outras infecções de caráter febril, tais como Dengue, Febre 

Amarela, Mayaro, Oropouche entre outras. 

No período inicial da doença a carga viral mesmo não sendo elevada pode  

ser detectada por testes moleculares como a RT-PCR que, apesar de sensíveis, 

dependem de amostras obtidas no início da doença e de laboratórios que façam este 

tipo de análise. Também, são utilizados testes sorológicos in house, como o ELISA 

que é sensível e espefico, porém que demanda tempo. Portanto, um teste rápido 

utilizando a proteína rN específica do Hantavírus, poderia propiciar o diagnóstico 

da infecção por Hantavírus, permitindo que o médico tome importantes decisões 

relacionadas ao tratamento do paciente, como a hidratação cuidadosa nos chocados 

e a dispensa de terapia antibacteriana.   

A HCPS ocorre após um período de incubação que varia entre 9 e 33 dias 

(YOUNG et al., 2000). Durante a fase aguda da doença já é possível observar  altos 

títulos de IgM. Com a evolução, também são encontrados níveis séricos de IgG. Em 

pacientes muito graves, títulos séricos menores de IgG são detectados, devido à alta 

carga viral (RANG  et al., 2008; PETTERSSON et al., 2013). Portanto, a utilização 

de um protótipo que detecte tanto IgM quanto IgG contra a proteína N de 

Hantavírus facilitaria o diagnóstico, uma vez que esta detecção simultânea aumenta 

as chances independendo da fase da doença. Mesmo assim, avaliamos o 

desempenho de protótipos para detecção de IgM e IgG separadamente. 

No desenvolvimento de protótipos de testes rápidos existem alguns fatores 

importantes, tais como (1) a integridade, pureza e disponibilidade do antígeno-alvo 

e (2) a disponibilidade de amostras clínicas, tanto para a fase de desenvolvimento 

quanto para a avaliação dos protótipos.  

Para superar a limitação na fase de padronização dos protótipos, utilizamos 

fluído ascítico de camundongos hiperimunizados contra a proteína rN e, neste caso 
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também utilizamos anticorpo anti-murino policlonal conjugado ao ouro coloidal. 

Esta estratégia foi eficaz, possibilitando a padronização de todos os componentes 

sem a necessidade de utilizarmos amostras de soros humanos possuídas em 

quantidades reduzidas. Produzimos então protótipos com conjugados anti-IgM e 

IgG humana, para a avaliação inicial dos protótipos com amostras séricas humanas. 

Apesar das amostras de soros humanos apresentarem títulos reduzidos de 

anticorpos foi observada boa intensidade de coloração nos protótipos, indicando 

que amostras com títulos mais elevados de anticorpos anti – proteína N poderão 

apresentar intensidade de coloração mais forte no teste, facilitando a visualização 

dos resultados. 

Desenvolvemos três protótipos do teste rápido baseado em 

imunocromatografia e  comparamos seus desempenhos quanto a sensibilidade, 

especificidade, VPP e VPN utilizando amostras séricas de pacientes com doenças 

que produzem sintomas semelhantes aos da infecção por Hantavírus. O protótipo 

com a concentração ―B‖ de proteina N, que também apresentou bom desempenho, 

não foi a nossa opção de escolha pois a população de estudo não foi representativa 

da rotina diagnóstica em centros de atendimento. Além disso, poucas amostras de 

Hantavirose foram incluídas e uma baixa concentração de antígeno pode resultar 

em perda de sensibilidade. Optamos pelo protótipo com (1) a maior concentração 

de proteína, (2) que detecta simultaneamente a presença de IgM e IgG, (3) leitura 

após 10 minutos e (4) ponto de corte para positividade dos testes que apresentaram 

intensidade de coloração interpretados como ―1‖ (tabela 8).  

Este protótipo apresentou desempenho com parâmetros semelhantes ao de 

Koishi et al (2016), que tanto quanto o nosso detecta anticorpos IgM/IgG contra a 

proteína rN. Para esta análise incluíram 64 amostras de HCPS e 131 de indivíduos 

saudáveis, porém foram incluidas apenas 14 de Febre Hemorrágica da Argentina e 

4 de outras doenças, resultando em 95,1% de sensibilidade e 100% de 

especificidade. A inclusão de amostras que contemplem o diagnóstico diferencial 

dos estados febris é importante, pois está diretamente relacionada com a 

especificidade do teste, principalmente amostras de Mayaro, Oropouche, 

Chikungunya e Malária causada pelo P. vivax, que apresentaram fraca  positividade 

em nosso teste. 

O reconhecimento de resultados falso positivos no teste é importante nesta 

padronização. No caso de falso positivo no teste rápido de Hantavírus em pacientes 
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com a febre do Mayaro, a clínica da doença com exantema macropapular, poderia 

excluir a infecção por Hantavírus (MOURÃO et al., 2012).  

Em relação à febre do Oropouche, por ser da mesma família do Hantavírus, 

Bunyaviridae, apresenta semelhanças moleculares, que poderiam resultar em 

reatividade cruzada. Em áreas endêmicas para Oroupuche e Hantavírus seria 

necessário realizar teste para as duas endemias. Embora não exista um teste 

comercial, Saeed et al (2001) avaliou ELISA para detecção de IgM/IgG contra 

antígeno de Oropouche e encontrou alta sensibilidade e especificidade da técnica 

preconizando que a mesma poderia ser amplamente utilizada.  

Para o diagnóstico diferencial com Chikungunya, apesar dos pacientes 

apresentarem febre, mialgia e dores de cabeça, também apresentam artralgia ou 

artrite, além de exantemas maculopapulares com coceira, sintomas não presentes 

em pacientes com Hantavirose. Além disto, estão disponíveis testes sorológicos de 

ELISA para detecção de IgM e IgG, imunoblot e imunofluorescência indireta com 

antígenos específicos do Chikungunya e possivelmente em breve estarão no 

mercado testes rápidos (SAM et al., 2015).  

 Apesar do ponto de corte escolhido para nosso protótipo não apresentar 

positividade com amostras séricas de pacientes com Malária (Plasmodium vivax), 

foram observados resultados fracamente positivos. O P. vivax, costuma causar um 

tipo de malária mais branda, todavia seu tratamento pode ser mais complicado, uma 

vez que o P. vivax se aloja por mais tempo no fígado, dificultando a ação de 

fármacos para sua eliminação. Os sintomas característicos da malária incluem mal-

estar, calafrios, plaquetopenia e febre com um padrão de intervalo a cada dois dias, 

seguida de suor intenso e prostração. Este padrão febril não é observado em 

pacientes com Hantavirose, e por ser bastante característico de pacientes com 

Malária, pode ser utilizado como diferencial durante avaliação clínica do paciente. 

No caso de malária recorrente, com perda de sincronia do protozoário em relação 

ao padrão febril, é possível identificar nitidamente a presença de Plasmodium ssp 

com o exame de gota espessa (ANSTEY et al., 2012; COSTA et al., 2012; VISSER 

et al., 2017). 

Uma limitação do nosso estudo é não conseguirmos explicar as ligações 

cruzadas com outras infecções. Analisando a proteína rN através de eletroforese, 

observamos também a presença de bandas de menor peso molecular, compatíveis 

com Figueiredo et al (2008) que avaliou a expressão da proteína N de Hantavírus e 
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sua eficácia como antígeno alvo em ensaios imunológicos. As bandas de menor 

peso molecular correspondem a proteínas truncadas, podendo estar relacionadas à 

ligações inespecíficas em nosso teste. Yasuda et al (2012) utilizou proteínas N 

truncadas para o desenvolvimento de um teste sorológico encontrando boa 

sensibilidade e especificidade em soros de roedores silvestres, apresentando 

capacidade antigênica e aplicabilidade no desenvolvimento de testes. Um processo 

de purificação visando a eliminação destas proteínas truncadas talvez melhore a 

especificidade do nosso teste. Outra limitação foi o número de amostras séricas 

disponíveis para avaliação do teste, porém observamos coloração adequada para 

todas as 10 amostras de HCPS que apresentaram média DO de 0.414 95% IC 

(0.334–0.493) em ELISA, o que indica que provavelmente detectaremos 

positividade em amostras com títulos baixos de anticorpos. 

A padronização de um teste rápido, como mostrado neste estudo, é 

complexa e exige a avaliação de diversos parâmetros, além de exigir antígenos e 

outros componentes de boa qualidade. Este estudo foi um passo inicial no qual 

padronizou-se um protótipo para detecção sérica de IgM e IgG humanas anti-

proteína N do Hantavírus. O trabalho deve ter continuidade em parceria com outras 

instituições que atendem pacientes com suspeita de infecção por Hantavírus para a 

realização de estudos de eficácia. Para uma possível comercialização do produto, 

foram preparados testes para a realização de estudos das condições de 

armazenamento, de modo a definir parâmetros de durabilidade e qualidade do teste. 

Esperamos que a médio prazo o teste possa ser utilizado em pesquisas, diagnóstico 

e avaliações relacionadas a Hantavirose humana. 
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7 CONCLUSÃO 

Desenvolvemos um teste rápido baseado em imunocromatografia que permite 

a detecção simultânea de IgM e IgG contra a proteína rN do Hantavírus, com  100% 

de sensibilidade, 99,3% de especificidade, 90,9% de VPP e 100% de VPN.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Parecer do Comitê de Ética; 

Anexo 2: Análises realizadas para a determinação dos parâmetros dos 

protótipos não escolhidos; 

Anexo 3: Manuscrito do artigo - A Point-of-Care test to diagnose human 

Hantavírus infection; 
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ANEXO 2 

 

Análises realizadas para a determinação dos parâmetros dos protótipos não 

escolhidos; 

Nas tabelas 1 a 5 são apresentados resultados com os protótipos com 

proteína rN na concentração B, ponto de corte 0,5  e tempo de leitura 10minutos; 

nas tabelas 6 a 10 com os protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de 

corte 0,5  e tempo de leitura 20minutos; nas tabelas 11 a 15 com os protótipos com 

proteína rN na concentração B, ponto de corte 1 e tempo de leitura 10minutos e nas 

tabelas 16 a 20 com os protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de 

corte  1 e tempo de leitura 20minutos. 

 

Tabela 1. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 0,5  e 

tempo de leitura 10min. 

 

 

Tabela 2. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 0,5  e 

tempo de leitura 10min. 

 

 

       IgM      IgG    IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 2 6,6 0 0 0 0 

Oropouche 4 1 25 0 0 1 25 

Mayaro 4 2 50 0 0 3 75 

Chikungunya 12 5 41,6 0 0 4 33,3 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 4 40 0 0 4 40 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 1 10 0 0 1 10 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 20 12,2 5 3 23 14,1 

Protótipos Sensibilidade Especificidade 
VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 90,1% (138/153) 40% (5/20) 96,5% (138/143) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 91,5% (140/153) 43,4% (10/23) 100% (140/140) 
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Tabela 3. Protótipo IgM com proteína rN na concentração B, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 15 20 

Negativo 5 138 143 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 90,1%, VPP = 40% e VPN = 96,5% 

 

Tabela 4. Protótipo IgG com proteína rN na concentração B, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

 Tabela 5. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração B, ponto de 

corte 0,5  e tempo de leitura 10min. 

S = 100%, E= 91,5%, VPP = 43,4% e VPN = 100% 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 13 23 

Negativo 0 140 140 

Total 10 153 163 
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Tabela 6. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 0,5  e 

tempo de leitura 20min. 

 

 

 

Tabela 7. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 0,5  e 

tempo de leitura 20min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         IgM       IgG   IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 4 13,3 0 0 4 13,3 

Oropouche 4 1 25 0 0 1 25 

Mayaro 4 2 50 0 0 3 75 

Chikungunya 12 6 50 0 0 9 75 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 4 40 0 0 4 40 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 1 10 0 0 1 10 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 23 14,1 5 3 29 17,7 

Protótipos Sensibilidade Especificidade 
VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 88,2% (135/153) 21,7% (5/23) 96,4% (135/140) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 87,5% (134/153) 34,4% (10/29) 100% (134/134) 



 66 

Tabela 8. Protótipo IgM com proteína rN na concentração B, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 18 23 

Negativo 5 135 140 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 88,2%, VPP = 21,7% e VPN = 96,4% 

 

Tabela 9. Protótipo IgG com proteína rN na concentração B, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

Tabela 10. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração B, ponto de 

corte 0,5  e tempo de leitura 20min. 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 19 29 

Negativo 0 134 134 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 87,5%, VPP = 34,4% e VPN = 100% 
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Tabela 11. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 10min. 

 

 

Tabela 12. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 10min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IgM      IgG   IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 0 0 0 0 0 0 

Oropouche 4 0 0 0 0 0 0 

Mayaro 4 0 0 0 0 0 0 

Chikungunya 12 0 0 0 0 0 0 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 0 0 0 0 0 0 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 0 0 0 0 0 0 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 5 3 5 3 10 6,1 

Protótipos Sensibilidade Especificidade 
VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 100% (153/153) 100% (10/10) 100% (153/153) 
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Tabela 13. Protótipo IgM com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1 

e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

Tabela 14. Protótipo IgG com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1 

e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

Tabela 15. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração B, ponto de 

corte 1 e tempo de leitura 10min. 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 0 10 

Negativo 0 153 153 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 100% 
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Tabela 16. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 20min. 

 

 

 

Tabela 17. Protótipos com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 20min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IgM      IgG    IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 1 3,3 0 0 0 0 

Oropouche 4 0 0 0 0 0 0 

Mayaro 4 0 0 0 0 0 0 

Chikungunya 12 5 41,6 0 0 3 25 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 4 40 0 0 4 40 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 1 10 0 0 1 10 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 16 9,8 5 3 18 11 

Protótipos Sensibilidade Especificidade 
VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 92,8% (142/153) 31,2% (5/16) 96,5% (142/147) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 94,7% (145/153) 52,6% (10/19) 100% (145/145) 
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Tabela 18. Protótipo IgM com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1 

e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 11 16 

Negativo 5 142 147 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 92,8%, VPP = 31,2% e VPN = 96,5% 

 

Tabela 19. Protótipo IgG com proteína rN na concentração B, ponto de corte 1 

e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

Tabela 20. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração B, ponto de 

corte 1 e tempo de leitura 20min. 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 8 19 

Negativo 0 145 145 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 94,7%, VPP = 52,6% e VPN = 100% 
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Nas tabelas 21 a 25 são apresentados resultados com os protótipos com 

proteína rN na concentração C, ponto de corte 0,5  e tempo de leitura 10minutos; 

nas tabelas 26 a 30 com os protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de 

corte 0,5  e tempo de leitura 20minutos; nas tabelas 31 a 35 com os protótipos com 

proteína rN na concentração C, ponto de corte 1 e tempo de leitura 10minutos e nas 

tabelas 36 a 40 com os protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de 

corte  1 e tempo de leitura 20minutos. As tabelas 31 a 35 correspondem as tabelas 

8, 10, 11, 12 e 13 na dissertação, referentes ao protótipo escolhido. 

 

Tabela 21. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 0,5  

e tempo de leitura 10min. 

 

Tabela 22. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 0,5  

e tempo de leitura 10min. 

 

 

 

 

 

 

     IgM        IgG    IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 0 0 0 0 1 3,3 

Oropouche 4 1 25 0 0 1 25 

Mayaro 4 2 50 0 0 2 50 

Chikungunya 12 9 75 0 0 4 33,3 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 2 20 0 0 2 20 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 0 0 0 0 0 0 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 19 11,6 5 3 20 12,2 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 90,8% (139/153) 26,3% (5/19) 96,5% (139/144) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 93,4% (143/153) 50% (10/20) 100% (143/143) 
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Tabela 23. Protótipo IgM com proteína rN na concentração C, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 14 19 

Negativo 5 139 144 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 90,8%, VPP = 26,3% e VPN = 96,5% 

 

Tabela 24. Protótipo IgG com proteína rN na concentração C, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

 Tabela 25. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração C, ponto de 

corte 0,5  e tempo de leitura 10min. 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 10 20 

Negativo 0 143 143 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 93,4%, VPP = 50% e VPN = 100% 
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Tabela 26. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 0,5  

e tempo de leitura 20min. 

 

 

 

Tabela 27. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 0,5  

e tempo de leitura 20min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IgM        IgG     IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 5 16,6 0 0 2 6,6 

Oropouche 4 1 25 0 0 1 25 

Mayaro 4 3 75 0 0 3 75 

Chikungunya 12 11 91,6 1 8,3 10 83,3 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 4 40 0 0 4 40 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 2 20 0 0 1 10 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 31 19 6 3,6 31 19 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 83% (127/153) 16,1% (5/31) 96,2% (127/132) 

IgG 50,0% (5/10) 99,3% (152/153) 83,3% (5/6) 96,8% (152/157) 

IgM/IgG 100% (10/10) 86,2% (132/153) 32,2% (10/31) 100% (132/132) 
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Tabela 28. Protótipo IgM com proteína rN na concentração C, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 26 31 

Negativo 5 127 132 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 83%, VPP = 16,1% e VPN = 96,2% 

 

Tabela 29. Protótipo IgG com proteína rN na concentração C, ponto de corte 

0,5  e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 1 6 

Negativo 5 152 157 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 99,3%, VPP = 83,3% e VPN = 96,8% 

 

Tabela 30. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração C, ponto de 

corte 0,5  e tempo de leitura 20min. 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 21 31 

Negativo 0 132 132 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 86,2%, VPP = 32,2% e VPN = 100% 
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Tabela 31. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 10min. 

  

 

Tabela 32. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 10min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IgM        IgG    IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 0 0 0 0 0 0 

Oropouche 4 1 25 0 0 0 0 

Mayaro 4 1 25 0 0 0 0 

Chikungunya 12 2 16,6 0 0 1 8,3 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 0 0 0 0 0 0 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 0 0 0 0 0 0 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 9 5,5 5 3 11 6,7 

Protótipos Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 97,3% (149/153) 55,5% (5/9) 96,7% (149/154) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 99,3% (152/153) 90,9% (10/11) 100% (152/152) 
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Tabela 33. Protótipo IgM com proteína rN na concentração C, ponto de corte 

1 e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 4 9 

Negativo 5 149 154 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 97,3%, VPP = 55,5% e VPN = 96,7% 

 

Tabela 34. Protótipo IgG com proteína rN na concentração C, ponto de corte 1 

e tempo de leitura 10min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

Tabela 35. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração C, ponto de 

corte 1 e tempo de leitura 10min. 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 1 11 

Negativo 0 152 152 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 99,3%, VPP = 90,9% e VPN = 100% 
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Tabela 36. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 20min. 

 

 

Tabela 37. Protótipos com proteína rN na concentração C, ponto de corte 1  e 

tempo de leitura 20min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IgM        IgG   IgM/IgG 

AMOSTRAS n n % n % n % 
Hantavirose 10 5 50 5 50 10 100 

Dengue 30 0 0 0 0 1 3,3 

Oropouche 4 1 25 0 0 0 0 

Mayaro 4 2 50 0 0 2 50 

Chikungunya 12 7 58,3 0 0 1 8,3 

Malária (P.Falciparum) 10 0 0 0 0 0 0 

Malária (P. vivax) 10 2 20 0 0 2 20 

Rubéola 10 0 0 0 0 0 0 

HIV 10 0 0 0 0 0 0 

Parvovírus B19 10 0 0 0 0 0 0 

Febre Amarela 3 0 0 0 0 0 0 

Doadores sadios 50 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 17 10,4 5 3 16 9,8 

Protótipos Sensibilidade Especificidade 
VPP* VPN** 

IgM 50,0% (5/10) 92,1% (141/153) 29,4% (5/17) 96,5% (141/146) 

IgG 50,0% (5/10) 100% (153/153) 100% (5/5) 96,8% (153/158) 

IgM/IgG 100% (10/10) 96% (147/153) 62,5% (10/16) 100% (147/147) 
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Tabela 38. Protótipo IgM com proteína rN na concentração C, ponto de corte 

1 e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgM Positivo Negativo Total 

Positivo 5 12 17 

Negativo 5 141 146 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 92,1%, VPP = 29,4% e VPN = 96,5% 

 

Tabela 39. Protótipo IgG com proteína rN na concentração C, ponto de corte 1 

e tempo de leitura 20min. 

Protótipo IgG Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 

Negativo 5 153 158 

Total 10 153 163 

S = 50%, E= 100%, VPP = 100% e VPN = 96,8% 

 

Tabela 40. Protótipo IgM/IgG com proteína rN na concentração C, ponto de 

corte 1 e tempo de leitura 20min. 

Protótipo 

IgM/IgG 

Positivo Negativo Total 

Positivo 10 6 16 

Negativo 0 147 147 

Total 10 153 163 

S = 100%, E= 96%, VPP = 62,5% e VPN = 100% 

 


