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Para a determinação de cálcio sérico e urinário

SIGNIFICADO CLÍNICO
O cálcio é um elemento muito importante na maioria das 
reações da coagulação sanguínea e na regulação da exita-
bilidade das fibras musculares. Sua concentração em soro e 
urina está regulada pela ação de fatores tais como níveis de 
parathormônio, vitamina D e fósforo; observando-se varia-
ções fisiológicas devidas a idade, sexo, gravidez, atividade 
física, mudanças de estação (pela ação da luz solar).
A hipercalcemia está relacionada com diferentes patologias: 
hiperparatiroidismo, neoplasias ósseas, intoxicação com vita-
mina D. A hipocalcemia associa-se com alterações tais como 
hipoparatiroidismo, deficiência de vitamina D, má-absorção.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
O cálcio reage com a o-cresolftalein complexona (cfx) a pH 
11, produzindo um complexo de adição cor vermelho escuro 
que se mede em fotocolorímetro a 570 nm.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: solução cresolftalein complexona 3,7 mmol/l.
B. Reagente B: solução de aminometil propanol (AMP) 
0,2 mol/l em metanol 35% V/V para pH final 11.
S. Padrão: solução de cálcio 10 mg/dl.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagentes Fornecidos: prontos para uso.
Padrão: toda vez que seja utilizado, transferir uma quan-
tidade em excesso a um tubo limpo e pipetar o volume 
necessário e descartar o resto.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Reagente B: irritante. H302 + H332: Nocivo por ingestão ou 
inalação. P262: Não pode entrar em contacto com os olhos, 
a pele ou a roupa. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P302 
+ P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar 
com sabonete e água abundantes. 

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: são estáveis a temperatura 

ambiente (< 25ºC) até a data do vencimento indicada na 
embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Ca-Color se caracteriza por apresentar Brancos mais 
baixos que todos os sistemas semelhantes que utilizam 
Cfx ou outros indicadores de cálcio. Absorbâncias altas 
dos Brancos são indícios de contaminação com cálcio. 
Descartar quando as leituras dos Brancos sejam maiores 
ou iguais a 0,300 D.O.

AMOSTRA
Soro ou urina
a) Coleta:
- Soro: obter da maneira habitual.
- Urina: coletar urina de 24 horas sobre 20 ml de ácido clo-
rídrico ao 50%. Levar a 2 litros com água e homogeneizar.
b) Aditivos: no caso de ser utilizada urina como amostra, 
deve misturar-se com ácido clorídrico ao 50% durante sua 
obtenção.
c) Substâncias interferentes conhecidas: os anticoagulan-
tes comprometem ao cálcio produzindo resultados errôneos.
Não interferem: proteínas até 15 g/dl, fosfatos até 5 g/l, bilir-
rubina até 200 mg/l, hemólise intensa ou lipemia até 15 g/l.
Referência bibliográfica Young à efeitos de drogas neste 
método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: a 
amostra deve ser fresca. Pode ser conservada durante 
uma semana sob refrigeração (2-10oC) ou mais de 5 meses 
congelada, sem acrescentar conservantes.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornercido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas ou pipetas capazes de medir os volumes 

indicados.
- Tubos ou cubetas espectrofotométricas.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 570 nm em espectrofotômetro ou 

560-590 nm em fotocolorímetro com filtro vermelho.
- Temperatura de reação: temperatura ambiente (15-25oC).
- Volume de amostra: 20 ul
- Volume final de reação: 3,57 ml
Os volumes de amostra e de reagentes podem diminuir-se 
ou aumentar-se proporcionalmente. (Ex.: 25 ul de Reagente 
A + 1,75 ml de Reagente B + 10 ul de Amostra).

Ca-Color 
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PROCEDIMENTO
É aconselhável trabalhar diretamente em tubos ou cube-
tas espectrofotométricas de maneira de poder determinar 
um Branco interno para cada ensaio, condição fundamen-
tal para controlar as traças de cálcio que poderem ter 
escapado ao processo de lavagem do material.
Em dois tubos marcados P (Padrão) e D (Desconhecido) 
colocar:

 P D

Reagente A 50 ul 50 ul

Reagente B 3,5 ml 3,5 ml

Misturar e ler a absorbância dos tubos (Brancos internos: 
BP e BD) em espectrofotômetro a 570 nm ou em foto-
colorímetro com filtro vermelho (560-590 nm) levando 
o aparelho a zero com água destilada. Logo adicionar:

Padrão 20 ul -

Amostra - 20 ul

Misturar imediatamente. Após de 10 minutos, voltar a 
ler (Po e Do).

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor de reação final é estável 3 horas, pelo que a absor-
bância deve ser lida dentro deste tempo.

CÁLCULOS DOS RESULTADOS
Corrigir as leituras subtraindo os Brancos internos corres-
pondentes:

Po - BP = P
Do - BD = D

 10 mg/dl
1) Cálcio sérico (mg/dl) = D x f f =
 P

 D
2) Cálcio urinário (mg/24 hs) = x 200 mg/24 hs
 P

CONVERSÃO DE UNIDADES
Ca (mg/dl) = Ca (mmol/l) x 4
Ca (mmol/l) = Ca (mg/dl) x 0,25
Ca (mg/dl) = Ca (mEq/l) x 2
Ca (mEq/l) = Ca (mg/dl) x 0,5

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Se a amostra a ensaiar for soro, processar 2 níveis de um 
material de controle de qualidade (Standatrol S-E 2 nive-
les) com concentrações conhecidas de cálcio, com cada 
determinação.

VALORES DE REFERÊNCIA
Soro: 8,5 - 10,5 mg/dl

Urina: até 300 mg/24 hs (com dieta normal)
Em uma população de 120 indivíduos sadios, provenientes 
da cidade de Rosario (Argentina), pertencentes a ambos 
sexos (entre 20 e 45 anos), com uma dieta livre de cálcio, 
obteve-se:
Urina: 60 - 200 mg/24 hs
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
Contaminações: o material a ser utilizado deve ficar rigorosa-
mente limpo, livre de cálcio e de todo resto de anticoagulante. 
Aconselhamos lavar com detergentes não iônicos (Noion 
de Wiener lab.) ou ácidos minerais diluídos, enxaguando 
finalmente com água destilada.
Aconselha-se separar pipetas e tubos de fotocolorímetro 
para uso exclusivo de esta determinação.

PERFORMANCE
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostras num mesmo dia, obtiveram-se os seguintes dados:

 Nível D.P. C.V.
 7 mg/dl ± 0,12 mg/dl 1,7 %
 10 mg/dl ± 0,11 mg/dl 1,1 %
 15 mg/dl ± 0,10 mg/dl 0,68 %

b) Recuperação: adicionando quantidades conhecidas de 
cálcio a diferentes soros, obtivera-se uma recuperação entre 
97,5 e 101% para todo nível de cálcio estudado.
c) Linearidade: a reação é linear até 20 mg/dl. Para valores 
acima, repetir a determinação utilizando 10 ul de Amostra 
ou amostra diluída 1:2 com solução fisiológica e multiplicar 
por 2 o resultado obtido.
Segundo o aparelho utilizado, a reação pode não cumprir 
a lei de Beer. No entanto deve considerar-se a resposta do 
sistema realizando uma curva de calibração preparada com 
20 e 40 ul de Padrão, processando da maneira indicada no 
PROCEDIMENTO. A leitura corrigida do segundo tubo da 
curva (20 mg/dl) não deve diferenciar-se em não mais de 5% 
do valor calculado baseando-se no primeiro tubo (10 mg/dl), 
se a resposta é linear.
Caso o desvio (positivo ou negativo) superar o 5%, deve 
utilizar-se a curva de calibração para os cálculos.
d) Comparação com métodos de referência: processando 
diferentes amostras com Ca-Color e com outro método to-
mado como referência, e comparando os resultados obtidos 
por ambos métodos se observa que:
1- Tomando o método de absorção atômica como referência 
(proposto pelo National Bureau of Standards), os resultados 
obtidos demonstram uma correlação satisfatória, com um 
coeficiente de correlação = 0,86.
2- Tomando o método de Clark e Collip como referência, 
demonstra-se que os resultados são estatisticamente iguais, 
com uma diferença média menor de 0,2 mg/dl.

APRESENTAÇÃO
Kit para 60-145 determinações (Cód. 1152001).
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Wiener lab.

SÍMBOLOS
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes 
para diagnóstico da Wiener lab. 

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in 
vitro"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb

b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo
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