
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PKU NEO – SS  

 
Kit enzimático colorimétrico para quantificação da fenilalanina 
em amostras de sangue seco de neonatos. 
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.: FINALIDADE 

 
O Kit Imunoscreen Neo PKU - SS é um sistema enzimático colorimétrico para determinação 
quantitativa da fenilalanina em amostra de sangue seco em papel filtro (S&S 903) de neonatos. 
Somente para uso e diagnóstico in vitro. 
 
 

.: SIGNIFICADO CLÍNICO 
 
A fenilcetonúria (PKU) é caracterizada por uma elevação da concentração da fenilalanina no 
sangue causada pela deficiência hepática da enzima finilalanina hidroxilase, responsável pela 
catalização da transformação da fenilalanina em tirosina. O acúmulo da fenilalanina (Phe) no 
sangue e em outros líquidos corporais, incluindo o líquor (determinante nas alterações 
bioquímicas no sistema nervoso central), prejudica o processo de mielinização dos neurônios, 
causa a deficiência na síntese de proteínas e de neurotransmissores. A hiperfenilalanina se não 
tratada resulta em uma série de consequencias físicas, fisiológicas e psicológicas, das quais cita-
se a deficiência mental. A PKU ocorre em qualquer grupo étnico, sendo a incidência média entre 
recém-nascidos de 1:10.000. O diagnóstico da PKU deve ser realizado o mais precocemente 
possível (5° dia de vida, após amamentação) através da quantificação da fenilalanina em 
amostra de sangue seco de neonatos (teste do pezinho). Crianças que toleram menos que 250-
350 mg Phe/dia para manter a concentração de Phe sanguínea em 300 mmol/L (5 mg/dL) são 
classificadas como tendo PKU clássica; crianças que toleram 350-400 mg Phe/dia como 
apresentando PKU moderada e as que toleram entre 400-600 mg Phe/dia como PKU branda. 
Devido à simplicidade operacional, o método enzimático colorimétrico possui vantagens quando 
comparados com outros métodos disponíveis, por ser totalmente automatizável, de rápida 
execução e não sofrer interferência de fatores pré-análiticos. 
 
 

.: PRINCÍPIO DO MÉTODO 
 
As amostras são eluídas em um tampão ácido (TCA 3%) para obtenção de um eluato límpido. 
Este eluato, contendo fenilalanina, reage com a fenilalanina desidrogenase (reagente enzimático 
- PheDH), que catalisa a transformação da fenilalanina em fenilpiruvato, reduzindo o NAD+ a 
NADH. O NADH é reciclado a NAD+ pela transferência de seus elétrons para o sal de formazan, 
que reduzido gera o corante formazan de coloração rósea diretamente proporcional a 
concentração da fenilalanina da amostra. O formazan gerado é quantificado por 
espectrofotometria no filtro de 492/630 nm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.: 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. 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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.: COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÕES 
 
 

COMPONENTES COMPOSIÇÃO 500 Testes 

ENZIMA EN  
Fenilalanina desidrogenase. 
Liofilizado 

1 x Liof. 

DILUENTE DE ENZIMA DE  

Solução tampão contendo estabilizantes e 
conservantes. 
Pronto para uso 

1 x 3,2 mL 

COENZIMA CO  
NAD+.  
Liofilizado 

2 x Liof. 

 

REAGENTE DE COR  RC 

 

Solução tampão contendo Sal Tetrazólio e 
aceptor intermediário de elétrons. 
Pronto para uso 

1 x 60 mL 

TCA 3% TCA 
Ácido tricloroacético 3%. 
Pronto para uso 

1 x 60 mL 

TAMPÃO DE ENSAIO AB  
Solução tampão contendo conservante. 
Pronto para uso 

1x18 mL 

 

CALIBRADORES CA 

 

Fenilalanina em sangue seco impregnado em 
papel filtro S&S 903.  
Concentração descrita no rótulo. 

2 Un. 

 

CONTROLES CO 

 

Fenilalanina em sangue seco impregnado em 
papel filtro S&S 903.  
Intervalo de concentração descrita no rótulo. 

1 Un. 

 

 

.: 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; 
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8. Certificar-se das condições adequadas de funcionamento dos equipamentos de análise; 
 
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 FORNECIDOS 
 
1. Água destilada ou deionizada; 

2. Leitora de microplacas com filtro para 492/630 nm; 

3. Cronômetro; 

4. Pipetas manuais ou automáticas; 

5. Ponteiras descartáveis; 

6. Vidrarias; 

7. Papel filtro (S&S 903) para coleta de amostras; 

8. Picotador (manual ou automático) de 4,7 mm; 

9. Microplaca de fundo em “U” ou fundo “chato” para eluição; 

10. Microplaca de fundo “chato” para leitura; 

11. Sistema a vácuo para aspiração do eluato (opcional) 

 
 

.: AMOSTRA BIOLÓGICA 
 
Sangue seco em papel filtro (S&S 903), obtido de punção do 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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.: PREPARO DOS REAGENTES 
 

ENZIMA EN 

 

Reconstituir com 3 mL do Diluente de Enzima DE, homogeneizar suavemente e deixar a solução 

em repouso por 10 minutos. Não agitar vigorosamente, isso poderá acarretar em perda da 
atividade enzimática. Estável por 15 dias, entre 2-8°C. 
 

COENZIMA CO 

 
Reconstituir com reagente com 20 mL água destilada ou deionizada. Homogeneizar suavemente 
e deixar a solução em repouso por 10 minutos. Uma homogeneização vigorosa poderá acarretar 
em perda da atividade enzimática. Estável por 15 dias, entre 2- 8°C. 
 

REAGENTE DE TRABALHO RET 

 
Misturar 1 parte da enzima reconstituída para 15 partes da coenzima, conforme exemplo abaixo.  
 

 15 testes 100 testes 250 testes 500 testes 

Coenzima CO  1,125 mL 7,5 mL 18,75 mL 37,5 mL 

Enzima EN  0,075 mL 0,5 mL 1,25 mL 2,5 mL 

Volume Toal 1,2 mL 8 mL 20 mL 40 mL 

 
Atenção: O Reagente de Trabalho é etável por 2 horas quando mantido à temperatura 
ambiente. Preparar o volume necessário apenas para o número de testes.A solução não é 
estável por longos períodos de tempo e não pode ser estocada. 
 

PROCEDIMENTO  

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

PASSO 2 
Picotar um disco de 4,7 mm (3/16”) das amostra, calibradores e controles  em uma 
microplaca para eluição (fundo em “U” ou Chato), limpa e seca. 

PASSO 3 
Pipetar 100 μL do TCA em todos os poços. Assegurar que os controles, calibradores 

e amostras fiquem submersos. 

PASSO 4 Cobrir as tiras com a folha adesiva, agitar por 40 minutos; 

PASSO 5 
Utilizando uma pipeta, transferir 40 μL do eluato para uma placa de reação de fundo 
chato. 

PASSO 6 Pipetar 30 μL do Tampão de Ensaio AB em todos os poços. 

PASSO 7 
Pipetar 80 μL do Reagente de Trabalho  RET em todos os poços. Agitar por 30 

segundos. 

PASSO 8 
Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 40 minutos a temperatura ambiente 
(20- 25ºC). 

PASSO 9 
Posteriormente a incubação, dispensar, cuidadosamente, 100 μL do Reagente de 

Cor RC em todos os poços, evitando a formação de bolhas. Agitar por 30 segundos. 
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PASSO 10 Incubar por 5 minutos; 

PASSO 11 Ler a absorbância a 492/630 nm, dentro de no máximo 10 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 
 
O ensaio é considerado válido se os controles (C1-C3) estiverem dentro da faixa de referência 
estabelecido para cada lote. 
 
 

.: CÁLCULOS 
 
Para obter resultados quantitativos em mg/mL, 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 
 
Crianças com concentrações de fenilalanina maiores que 4 mg/dL (240 μmol/L) deverão ser 
avaliadas com cautela. É importante que o laboratório estabeleça seus próprios valores de 
referência. É aconselhável a leitura das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde através 
do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Para converter mg/dL para μmol/L, multiplicar os 
resultados por 60,54. 

 
.: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 
 
SENSIBILIDADE ANALÍTICA | Valores de sensibilidade determinados pelo protocolo NCCLS 
EP17-A: 
 

Limite do Branco 0,148 mg/dL 

Limite de Detecção 0,312 mg/dL 

 
 
LINEARIDADE | Valores de Linearidade determinados pelo protocolo NCCLS EP6-A: 
 

Linearidade 22 mg/dL 

 
REPRODUTIBILIDADE | A reprodutibilidade do ensaio foi calculada usando os controles 
negativos e positivos, testados em replicatas em diferentes dias. Seguem os valores de 
coeficiente de variação obtidos dependendo dos valores de DO a 492/630 nm. 
 

Intraensaio 
N

o
 de 

Ensaios 
N

o
 de 

repetições 
Média 

Desvio 
Padrão 

CV% 

Positivo baixo 01 20 0,86 mg/dL 0,097 11,3% 

Positivo médio 01 20 8,35 mg/dL 0,689 8,2% 
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Positivo alto 01 20 16,68 mg/dL 0,991 5,9% 

 

Interensaio 
N

o
 de 

Ensaios 
N

o
 de 

repetições 
Média 

Desvio 
Padrão 

CV% 

Positivo baixo 05 04 0,92 mg/dL 0,128 13,8% 

Positivo médio 05 04 7,77 mg/dL 1,000 13,0% 

Positivo alto 05 04 16,12 mg/dL 7,789 11,1% 

 
 

.: SIMBOLOGIA UTILIZADA 
 

 

RISCO BIOLÓGICO 
 

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO  
IN VITRO 

 

LIMITE DE TEMPERATURA 
(conservar a) 

 

DATA DE VALIDADE  
(último dia do mês) 

 

O CONTEÚDO É SUFICIENTE  
PARA <N> TESTES 

 

CONSULTAR  
INSTRUÇÕES DE USO 

 

NÚMERO DO LOTE 

 

FABRICANTE 

    



 

8 

.:OUTROS PRODUTOS IMUNOSCREEN 
 

TRIAGEM DE DOENÇAS INFECCIOSAS 
 
Chagas - 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 
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MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA 
Rua Gama, 337 | Vila Paris . Contagem/MG | CEP 32372-120 
Resp. Técnico: Fabrício Galvão de Brito | CRF-MG 958 

 SAC: Serviço de Atendimento ao Cliente 
(31) 3507-0707 | assessoria@mbiolog.com.br 

TRIAGEM NEONATAL 
 
Neo 17OH 
Neo IRT - SS 
Neo PKU - SS 
Neo TSH - SS  
Neo Biotinidase - SS 

 


