
EXAME DE SOROLOGIA PARA FEBRE AMARELA (FA) - ANTICORPOS IgG E IgM 

Método: Imunofluorescência Indireta

Material clínico: Soro, plasma de EDTA, plasma heparinizado ou citratado.

Sensibilidade: 97,5% 

Especificidade: ver texto

INDICAÇÂO: Pesquisa de anticorpos das classes IgG e IgM contra o vírus da FA em amostras de 
pacientes com suspeita de febre amarela infecção ou doença, que apresentem quadros de  hepatite, 
icterícia, ou febre hemorrágica, após frequentar áreas endêmicas.

APLICAÇÃO: Nos primeiros 5 dias é possível detectar diretamente o vírus por metodologias 
biotecnológicas (RT-PCR-RNA) no soro ou plasma de EDTA devido à intensa viremia. Após esse 
período, com o surgimento dos anticorpos circulantes, primeiramente da classe IgM, que iniciam a 
sua elevação, geralmente após o terceiro dia de infecção (primeiros sintomas). Os anticorpos da 
classe IgG podem ser detectados após 2 dias mais tarde. A  soroconversão com a detecção dos 
anticorpos IgM e o aumento dos níveis de anticorpos IgG indicam a infecção aguda. Nos casos em 
que os anticorpos IgM não sejam mais detectados, com a presença de anticorpos da classe IgG, 
uma segunda amostra para este tipo de anticorpos,  pelo menos uma semana após, cujos níveis 
sejam mais elevados que na primeira amostra, também determinam fase aguda.
 As possíveis reações cruzadas com anticorpos contra outros flavivírus, devem ser levadas 
em conta na interpretação clínica dos resultados.  

Valores de Referência:

Nota: Resultados não reagentes podem não afastar a possibilidade de infecção pelo vírus da 
FA.

LIMITAÇÕES DOS TESTES
1- Um diagnóstico não pode ser feito baseado em um único teste. Os sintomas clínicos 
sempre devem ser levados em conta em relação aos dados sorológicos e epidemiológicos.
2- Um resultado Não Reagente não exclue a FA infecção. Principalmente na fase aguda 
inicial, os anticorpos circulantes podem não estar presentes ou presentes em níveis não 
detectáveis pelo método. Em casos de forte suspeita clínica ou de testes indeterminados, o 
exame deve ser repetido, com nova coleta de sangue, após mais alguns dias. Testes de Biologia 
Molecular podem ajudar, já nas primeiras horas dos sintomas.

IgG: Não Reagente
IgM: Não Reagente



DADOS IMPORTANTES: 
  
 A família dos Flavivírus tem por volta de 70 tipos de vírus, onde se inclui os vírus da  
Dengue, da Hepatite C e da Febre Amarela. Sete genótipos de vírus da Febre Amarela são 
conhecidos até o momento.
 Uma vez inoculados, os vírus da FA infectam os monócitos, macrófagos e células 
dendríticas. Penetram nas células por endocitose quando encontram os receptores, ainda não 
identificados, e o genoma viral passa a ser replicado no retículo endoplasmático rugoso e em 
formações vesiculosas. 
 A média mundial de casos de FA alcança cifras de 200.000 casos de infecção com 30.000 
casos fatais por ano, sendo 85% na África.
 A incubação dos vírus pode levar de 3 a 6 dias. A primeira fase é a fase virêmica com 
sintomas semelhantes à gripe. Os casos frustros ou sub-clínicos podem passar sem sintomas, sem 
frequentemente cursar sem diagnóstico ou tratamento.
 Nos casos com sintomas clínicos da FA, que ocorre após 3 a 4 dias, os pacientes 
apresentam febre alta com náuseas, dores de cabeça e nas costas e icterícia. Esse quadro é 
seguido por um período de 1 a 2 dias sem febre. A doença é transmissível ao vetor durante a 
primeira semana. A segunda fase ocorre em 15% dos casos, com quadro clínico severo. A febre 
volta a ser elevada, com episódios hemorrágicos da pele e mucosas. Em sequência vem as 
alterações neurológicas, meningite, perda das funções hepáticas e renais. Os antígenos virais 
induzem a apoptose dos hepatócitos através da ação dos linfócitos T e B, pela ativação dos 
receptores FAS. 
 A menor taxa de letalidade ocorre em crianças e adolescentes menores de 14 anos e as 
mais altas taxas ocorrem entre adultos entre 20 e 30 anos ( até 50% dos casos graves). A 
imunidade dos casos naturais e dos vacinados é permanente.
 As reações cruzadas pelo método de imunfluorescência indireta podem variar de 4 a 10% , 
para anticorpos das classes IgG e IgM.
 Resumindo: estes dois testes (sorológicos para anticorpos  IgG e IgM) são indicados para o 
diagnóstico sorológico da FA, como diagnóstico diferencial de quadros ictéricos de hepatites virais e 
em casos de febres hemorrágicas, sempre levando em conta os seus dados clínicos e 
epidemiológicos.

 Os testes de imunofluorescência indireta, no Laboratório São Camilo, são realizados em kits 
e equipamentos da Euroimmum e os resultados são emitidos 24 horas após o recebimento dos 
materiais clínicos para análise.

Para maiores informações entre em contato através:
(44) 3221-5533 ou comercial.apoio@gruposaocamilo.com
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