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.: SIMBOLOGIA UTILIZADA 
 

 

RISCO BIOLÓGICO 
 

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO  
IN VITRO 

 

NÚMERO DO LOTE 

 

DATA DE VALIDADE  
(último dia do mês) 

 

REAGENTE FOTOSSENSÍVEL 
(manter ao abrigo da luz) 

 

CONSULTAR  
INSTRUÇÕES DE USO 

 

LIMITE DE TEMPERATURA 
(conservar a) 

 

FABRICANTE 

 

O CONTEÚDO É SUFICIENTE  
PARA <N> TESTES   

.: OUTROS PRODUTOS IMUNOSCREEN 
 
TRIAGEM DE DOENÇAS INFECCIOSAS 
 
Anti-HBC– SS 
Chagas - SS 
Chlamydia IgA - SS 
CMV IgG - SS 
CMV IgM - SS 
HBsAg - SS 
HCV - SS 
HIV ½ - SS 
HIV ½ Ag/Ab - SS 
HTLV ½ - SS 
Rubéola IgG - SS 
Rubéola IgM - SS  
Sífilis Total - SS 
Toxoplasmose IgG - SS 
Toxoplasmose IgM - SS 
 
TRIAGEM NEONATAL 
 
Neo 17OH 
Neo IRT - SS 
Neo PKU - SS 
Neo TSH - SS  
Neo Biotinidase - SS 
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Neo Biotinidase - SS  

 
Kit enzimático colorimétrico para determinação da Biotinidase 
em amostras de sangue seco em neonatos. 
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.: FINALIDADE  
 
O kit Imunoscreen Neo Biotinidase - SS é um sistema enzimático colorimétrico para 
determinação semiquantitativa ou qualitativa da atividade da Biotinidase em amostra de sangue 
seco de neonatos em papel de filtro (S&S 903). Somente para uso e diagnóstico in vitro. 
 
 
.: SIGNIFICADO CLÍNICO 
 
A deficiência da biotinidase é um distúrbio autossômico recessivo que leva a pouca 
disponibilidade de biotina, cofator para atividade de várias enzimas. Incidência no Brasil: 
1:125.000 nascidos. As formas severas cursam com alterações do SNC, ataxia, convulsões, 
retardo neuropsicomotor, hipoacusia, cegueira, alterações de pele e anexos. O diagnóstico 
precoce permite a reposição oral da biotina, o que pode reverter o quadro clínico. 
 
Sendo assim, o kit Imunoscreen® Neo Biotinidase - SS, através de alta sensibilidade e 
especificidade diagnóstica é uma importante e valiosa ferramenta para os programas de 
acompanhamento e diagnóstico precoce em neonatos. 
 
 
.: PRINCÍPIO DO MÉTODO 
 
As amostras de papel de filtro, quando eluídas com o substrato em uma placa de eluição, onde a 
enzima Biotinidase da amostra cliva o substrato, formando o ácido 4-aminobenzóico. 
Posteriormente adiciona-se o TCA 30%, que interrompe a reação, precipitando as proteínas para 
o fundo da placa. Opcionalmente pode se utilizar uma centrífuga de placas ou sistema de 
filtração para retirada do sobrenadante. Adicionam-se os reagentes de cor 1, 2 e 3 
sucessivamente. A coloração formada é lida visualmente. Opcionalmente pode-se utilizar um em 
fotômetro com filtro de 570 ± 20 nm, após centrifugação. A coloração é diretamente proporcional 
à atividade da Biotinidase. 
 
 
.: ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E VALIDADE 
 
A data de validade esta descrita no rótulo de cada reagente. A validade do kit refere-se ao 
reagente com a menor data de validade. Não usar reagentes cuja data de validade tenha 
expirado. Todos os reagentes devem ser mantidos sob refrigeração na faixa entre 2 a 8ºC, 
exceto os calibradores e controles, que deverão ser  armazenados em freezer <0°C . Os 
reagentes poderão ser transportados por até 48 horas entre 15-25 ºC, sem que isso afete a 
qualidade do mesmo. Manter o kit ao abrigo da luz e da umidade. Os reagentes devem 
permanecer fora do refrigerador somente o tempo necessário para as dosagens. Não congelar os 
reagentes. 
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O ensaio é considerado válido se os controles estiverem dentro da faixa de referência 
estabelecido para cada lote. 
 
 
.: CÁLCULOS 
 
Para obter resultados semiquantitativos em Unidades Enzimáticas (UE) , fazer um gráfico com 
os valores de absorbância dos calibradores (eixo y) contra a concentração correspondente (eixo 
x). Estabeleça a curva padrão utilizando papel milimetrado ou um programa estatístico. Interpolar 
os valores de absorbância das amostras na curva encontrada para obter os valores quantitativos. 
 
 
.: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A interpretação dos resultados baseia-se na atividade enzimática, medida em Unidades 
Enzimáticas (UE), onde 1UE corresponde a 1 nmol/min/dL do produto final formado. 
 

- Deficiência da Biotinidase: < 10 UE 
- Deficiência Parcial da Biotinidase: 10-30 UE 
- Normal: > 30 UE 

 
Verificar as unidades dos controles para realização da leitura visual, sendo que, o calibrador 2 
esta próximo da faixa de 10 UE e o calibrador 3 próximo de 30 UE. 
 
É aconselhável a leitura das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde através do 
Programa Nacional de Triagem Neonatal. É importante que o laboratório estabeleça seus 
próprios valores de referência. Para converter mg/dL para µmol/L, dividir os resultados por 60,54. 
 
 
.: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 
 
SENSIBILIDADE E ANALÍTICA | A sensibilidade analítica do kit é de 5 UE. 
 
LINEARIDADE |  A linearidade do kit é de 220 UE. 
 
REPRODUTIBILIDADE | A reprodutibilidade do ensaio foi calculada usando os controles 
negativos e positivos, testados em replicatas em diferentes dias. Um coeficiente de variação 
entre 1,1 – 2,1% foi obtido dependendo dos valores de OD em 570 ± 20 nm. 
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PROCEDIMENTO SEMIQUANTITATIVO  

PASSO 1 Permitir que reagentes e amostras atinjam a temperatura ambiente; 

PASSO 2 

Picotar um disco de papel filtro das amostras, controles e calibradores, sendo: 
� Para incubação entre 4-6 horas um picote de 4,7 mm  
� Para incubação entre 12-14 horas um picote de 3,2 mm 

 
Sugestão de layout da placa: 
 

 
 

PASSO 3 
Pipetar 100 µL do ST em todos os poços. Assegurar que os controles, calibradores e 
amostras fiquem submersos; 

PASSO 4 Cobrir as tiras com a folha adesiva e agitar por 10 minutos; 

PASSO 5 
Incubar a 37ºC (Vide passo 2 para tempo de incubação, conforme diâmetro do 
picote); 

PASSO 6 Pipetar 100 µL do TCA  em todos os poços; 

PASSO 7 Centrifugar a placa por 10 minutos a 2000 RPM ou filtrar o sobrenadante com 
sistema de filtração de placas (Ex.: placas de Millipore com bomba a vácuo); 

PASSO 8 
Utilizando uma pipeta, transferir 100 µL do sobrenadante para uma placa de reação 
de fundo chato. Caso utilize filtração, transferir todo o conteúdo entre as placas de 
filtro e de reação; 

PASSO 9 Pipetar 30 µL do RC1 em todos os poços; 

PASSO 10 Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 5 minutos a temperatura ambiente 
(20-25ºC); 

PASSO 11 Pipetar 30 µL do RC2 em todos os poços; 

PASSO 12 Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 5 minutos a temperatura ambiente 
(20-25ºC); 

PASSO 13 Pipetar 30 µL do RC3 em todos os poços; 

PASSO 14 Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 10 minutos a temperatura ambiente 
(20 - 25ºC); 

PASSO 15 Ler a absorbância a 570 ± 20 nm, dentro de no máximo 30 minutos. 

NOTA 

Os produtos Imunoscreen podem ser utilizados em sistemas automatizados para 
imunoensaio, desde que estes sejam abertos para quaisquer fabricantes e que os 
procedimentos (protocolos) de execução dos testes sejam realizados de forma 
similar ao descrito nesta instrução de uso. 

 
 
.: VALIDAÇÃO DO ENSAIO 
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.: COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÕES 
 
 

COMPONENTES COMPOSIÇÃO 
APRESENTAÇÕES 

500T 1000T 2000T 

 
 
SUBSTRATO ST 
 

Ácido Biotin-4-aminobenzóico. 
Pronto para uso. 

1x60 mL 1x120 mL 2x120 mL 

TCA 30% TCA  
Ácido tricloroacético 30%. 
Pronto para uso. 

1x60 mL 1x120 mL 2x120 mL 

REAGENTE DE COR 1 RC1  
Solução de Nitrato de Sódio. 
Pronto para uso. 

1x20 mL 1x40 mL 1x80 mL 

REAGENTE DE COR 2 RC2  
Sulfamato de amônia. 
Pronto para uso. 

1x20 mL 1x40 mL 1x80 mL 

REAGENTE DE COR 3  RC3  
Etileno Naftil Diamina. 
Pronto para uso. 

1x20 mL 1x40 mL 1x80 mL 

CALIBRADORES  CA-CF  
Cartões em sangue seco impregnado 
em papel filtro S&S 903. 
Titulação descrita no rótulo. 

1 Un. 1 Un. 2 Un. 

CONTROLES C1-C2 
Cartões em sangue seco impregnado 
em papel filtro S&S 903. 
Titulação descrita no rótulo. 

1 Un. 1 Un. 2Un. 

 

 

.: PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS 
 
1. Não pipetar reagentes com a boca. Utilizar sempre pipetas automáticas ou dispositivos de 
sucção de reagentes; 
 
2. Não misturar ou trocar lotes de reagentes diferentes; 
 
3. Os controles contendo componentes de natureza humana foram testados e determinados 
como não reativos para HBsAg, HCV e HIV. Apesar disto, não há nenhum ensaio laboratorial que 
possa oferecer completa confiabilidade de ausência de agentes infecciosos. Portanto, manipular 
os controles como sendo potencialmente infecciosos; 
 
4. Evitar contaminação microbiana dos reagentes e não utilizar reagentes que tenham sinais de 
contaminação ou precipitação; 
 
5. Caso haja contato com quaisquer reagentes lavar a área afetada com água em abundância. 
Em caso de ingestão de reagentes ou contato com os olhos e/ou mucosas, procurar auxílio 
médico imediato levando esta instrução de uso; 
 
6. Utilizar equipamentos de proteção individual segundo normas de biossegurança; 
 
7. A água (destilada ou deionizada) utilizada na limpeza do material ou nos procedimentos deve 
ser recente e isenta de agentes contaminantes; 
 
8. Certificar-se das condições adequadas de funcionamento dos equipamentos de análise; 
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9. O descarte do material utilizado deve ser feito segundo os critérios de biossegurança; 
 
10. Lavar as mãos após trabalhar com material potencialmente infeccioso. 
 
 
.: INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDO S 
 
1. Leitora de placas com filtro para 570 ± 20 nm (somente para semiquantitativo); 
2. Cronômetro; 
3. Pipetas manuais ou automáticas; 
4. Ponteiras descartáveis; 
5. Vidrarias; 
6. Papel filtro (S&S 903) para coleta de amostras; 
7. Picotador (manual ou automático) 3,2 ou 4,7 mm; 
8. Microplaca de fundo em “U” para eluição; 
9. Microplaca de fundo “chato” para leitura (somente para semiquantitativo); 
11. Centrífuga para microplacas ( somente para semiquantitativo). 
 
 
.: AMOSTRA BIOLÓGICA 
 
Sangue seco em papel filtro (S&S 903), obtido de punção digital ou calcanhar. 
 
PROCEDIMENTO PARA COLETA 
 
1. Utilizar um cartão de coleta para cada amostra, não tocar na área destinada à aplicação da 
amostra; 
 
2. O laboratório deve ter um Procedimento Operacional Padrão (POP) para a coleta de amostras; 
 
3. Realizar a assepsia do calcanhar com álcool 70%. 
 

 

 
4. Utilizar lancetas estéreis e inoxidáveis para realizar a punção. Não reutilizar as lancetas. 
Descartá-las em local próprio para objetos perfurocortantes; 
 
5. Realizar a punção nas áreas em destaque da figura acima, desprezando a primeira gota. 
Coletar as gotas subsequentes no papel filtro de forma que essas transponham completamente o 
papel; 
 
6. Deixar o sangue secar a temperatura ambiente. Não utilizar estufas ou outros processos que 
acelerem a secagem do material; 
 
7. Após seco, guardar as amostras em sacos plásticos fechados hermeticamente. 
 
 
 
 

1 
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.: PROCEDIMENTO  

PROCEDIMENTO QUALITATIVO  

PASSO 1 Permitir que reagentes e amostras atinjam a temperatura ambiente; 

PASSO 2 

Picotar um disco de papel filtro das amostras, controles e calibradores, sendo: 

� Para incubação entre 4-6 horas um picote de 4,7 mm  

� Para incubação entre 12-14 horas um picote de 3,2 mm 

Sugestão de layout da placa: 

 
 

PASSO 3 
Pipetar 50 µL do ST em todos os poços. Assegurar que os controles, calibradores e 
amostras fiquem submersos; 

PASSO 4 Cobrir as tiras com a folha adesiva e agitar por 10 minutos; 

PASSO 5 Incubar a 37ºC (Vide passo 2 para tempo de incubação, conforme diâmetro do 
picote); 

PASSO 6 Após a incubação, pipetar 50 µL do TCA  em todos os poços; 

PASSO 7 Agitar por 1 minuto; 

PASSO 9 Pipetar 30 µL do RC1 em todos os poços; 

PASSO 10 
Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 5 minutos a temperatura ambiente 
(20-25ºC); 

PASSO 11 Pipetar 30 µL do RC2 em todos os poços; 

PASSO 12 Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 5 minutos a temperatura ambiente 
(20-25ºC); 

PASSO 13 Pipetar 30 µL do RC3 em todos os poços; 

PASSO 14 Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 10 minutos a temperatura ambiente 
(20 - 25ºC); 

PASSO 15 Realizar leitura visual em até 30 minutos, comparando a coloração do calibrador 3 
(25 U.E) com a coloração das amostras 

 


