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Introdução / Objetivo
• O Zika vírus (ZIKV) é um vírus de RNA da mesma

família do vírus da Dengue (Flaviviridae). Até o

momento não há a disponibilidade de vacinas ou

terapias antivirais para este patógeno. Visto isso, há a

necessidade de desenvolvimento de estratégias de

controle eficientes para o mesmo.

• Para alcançar um diagnóstico preciso e específico

é importante estabelecer um controle positivo, que

seja puro, bem conhecido e com uma quantidade

definida de uma cepa de referência.

• Assim, o presente projeto tem como objetivo

isolar e titular uma cepa de referência de ZIKV, a fim

de se obter um estoque viral, que poderá ser utilizado

na padronização de testes de diagnóstico.

Experimental
1. Cultivo celular
Células VERO +                            

DMEM HIGH 10% SFB              

Isolamento da cepa Zika DE236 em Células VERO

2. Titulação viral (TCID50*)
Plaqueamento de Células VERO em Placa de 96 poços

*Dose infecciosa para 50% do cultivo de células.

3. Análise microscópica para visualização de efeito
citopático (ECP) nas células infectadas

Discussão & Conclusões
• Os resultados obtidos foram satisfatórios para o objetivo

de iniciar um processo de cultivo e quantificação viral,

pela avaliação morfológica da cultura e teste de TCID50.

• Um teste adicional de titulação para determinar as

unidades formadoras de placas (PFU) está sendo

realizado e visará comparar com o título de TCID50, com

o intuito de obter um título viral padrão.

• As cepas de referência de ZIKV isoladas e tituladas serão

usadas na criação de um padrão de concentração do

vírus, que será utilizado no projeto Imunossensor

magneto-elástico para detecção do Zika vírus.
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IC- CAPES

Resultados 
• Quatro passagens de isolamento viral foram realizadas,

com isso foi possível obter títulos altos 105-107

(TCID50/ml) de vírus.
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Figura 1: Representação da titulação da passagem 2 e 4, considerando diluição

seriada do vírus (em escala de base 10=10-1 - 10-8 ) A- passagem 2. B- controle. C-

passagem 4. D- controle de células.
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Incubação a 37°C, 

com 5% de CO2, 

3-5 dias 
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Figura 2: Imagens representativas de cultivo de células VERO.

A- sem inoculação de Zika vírus. B- efeito citopático presente nas células VERO,

inoculadas com Zika vírus (fonte: Elizondo-Quiroga,D, 2017).
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