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Método colorimétrico com desproteinização para a 
determinação de creatinina em soro ou urina

SIGNIFICADO CLÍNICO
A creatinina, composto muito difundível, elimina-se do organis-
mo quase exclusivamente por filtração renal. Sua determina-
ção em soro, assim como o clearance de creatinina endógena 
constituem parâmetros importantes para o diagnóstico das 
diversas afeções renais. No entanto, as dificuldades práticas 
inerentes à determinação do clearance (coleta de urina em 
crianças, etc.) favorece a difusão da determinação de creati-
nina sérica como índice de funcionamento renal.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A creatinina reage com o picrato alcalino em meio tampo-
nado, desproteinizando-o com ácido pícrico, produzindo um 
cromogênio que é medido a 510 nm.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: ácido pícrico 41,4 mmol/l.
B. Reagente B: tampão glicina/NaOH 1 mol/l.
S. Padrão: solução de creatinina 20 mg/l.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada.

INSTRUÇÕES PARA USO
Reagentes Fornecidos: prontos para uso.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro". 
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.
Reagente B: H315+H320: Provoca irritação cutânea e ocu-
lar. H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 
graves. 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. P280 Usar luvas de protecção/
vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Os Reagentes Fornecidos são estáveis sob temperatura 
ambiente até a data de vencimento indicada na embalagem.

AMOSTRA
Soro ou urina
a) Coletar: obter soro do modo usual. Pode ser utilizada  urina 
de 2 horas ou de 24 horas. Sua obtenção deve realizar-se num 
frasco perfeitamente limpo e mantendo-o sob refrigeração (2-
10oC) durante a coleta. Medir a diurese, tomar uma alíquota 
e realizar uma diluição 1:50 da mesma. Caso a diurese seja 
de 2 horas, multiplicar o volume medido por 12 para calcular 
a quantidade de creatinina eliminada durante 24 horas.
b) Aditivos: não são necessários. Não é recomendável o uso 
de plasma posto que se obtêm resultados de 8 a 15% menores.
c) Substâncias interferentes conhecidas: hemólise ligeira 
ou moderada, não interfere, não devendo utilizar sangue total 
já que aproximadamente 60% do material Jaffe-reativo dos 
eritrócitos não é creatina.
Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: é reco-
mendável utilizar o soro recém obtido.
Se não for possível, mantê-lo até 24 horas sob refrigeração 
(2-10oC) sem variações dos resultados.
A creatinina na urina é estável até 4 dias sob refrigeração 
(2-10oC) sem acrescentar conservantes.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas e pipetas para medir os volumes indicados.
- Tubos.
- Relógio ou timer.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 510 nm em espectrofotômetro ou 

em fotocolorímetro de filtro verde (500-540 nm).
- Temperatura de reação: temperatura ambiente, não deven-

do ultrapassar os limites de 15 e 30oC.
- Tempo de reação: 35 minutos
- Volume de amostra: 0,7 ml
- Volume final de reação: 3,5 ml

PROCEDIMENTO
Se a amostra a ser utilizada for soro, deve realizar-se 
uma desproteinização da seguinte forma: a 0,7 ml de soro 
acrescentar 3,5 ml de Reagente A. Misturar por inversão. 
Deixar repousar 10 minutos e centrifugar a 3000 r.p.m. 
durante 5 minutos como mínimo.

Creatinina 
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Em tubos marcados B (Brancos) P (Padrão) Ds e Du 
(Desconhecido soro ou urina), colocar:
 B P Ds Du

Desproteinizado - - 3 ml -

Padrão - 0,5 ml - -

Urina diluída (1:50) - - - 0,5 ml

Água destilada 1 ml 0,5 ml - 0,5 ml

Reagente A 2 ml 2 ml - 2 ml

Reagente B 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml

Misturar por inversão. Incubar 20 minutos a temperatura 
ambiente. Logo após ler em espectrofotômetro a 510 nm 
ou em fotocolorímetro com filtro verde (500-540 nm), 
zerando o aparelho com água destilada.
MICROTÉCNICA
Se for necessário utilizar menos quantidade de amostra 
e o aparelho de leitura o permitir, podem desproteinizar-
se 0,4 ml de soro com 2 ml de Reagente A separando 
1,5 ml de sobrenadante e acrescentar a este 0,25 ml 
de Reagente 2. Nos dois casos o Padrão e o Branco se 
processam do modo habitual.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação é estável durante 10 minutos pelo que a 
absorbância deve ser lida nesse intervalo. O Branco e o 
Padrão pode ser lido até os 60 minutos.

CÁLCULOS DOS RESULTADOS
Corrigir as leituras P e D subtraindo o Branco (B).
1) Creatinina no soro (mg/l) = Ds x f

 20 mg/l
 f =
 P
 Du
2) Creatinina na urina (g/24 hs) = x  V
 P
onde:
V = volume da diurese expresso em litros/24 hs
A fórmula surge de:
 Du
Creatinina na urina (g/24 hs) = x  0,020 g/l x 50 x V
 P
onde:
0,020 g/l = concentração do Padrão
50 = fator de diluição
3) Depuração de Creatinina Endógena (D.C.E.):
 Creatinina na urina (g/24 hs)
D.C.E. ml/min = x 694 ml/min
 Creatinina no soro (mg/l)
onde:
 g/24 hs 1.000 mg x 1.000 ml 1.000.000 ml
694 ml/min = = =
 mg/l 1 mg x 1.440 min 1.440 min

CONVERSÃO DE UNIDADES
Creatinina (mg/l) = Creatinina (mg/dl) x 10
Creatinina (umol/l) = Creatinina (mg/dl) x 88,4

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 niveles) 
com concentrações conhecidas de creatinina, com cada 
determinação. Se a amostra for urina, utilizar um controle 
baseado em urina.

VALORES DE REFERÊNCIA
Soro: 8 a 14 mg/l
Urina: 0,9 a 1,5 g/24horas
D.C.E.: 80 a 140 ml/min (média 125 ml/min)
Os valores de D.C.E. correspondem a adultos até 60 anos.
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
- Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOS-

TRA.
- Caso comprove-se a presença de acetoacetato na amos-

tra, uma vez acrescentado o Reagente A (e antes de 
centrifugar no caso do soro), colocar em banho-maria em 
ebulição durante 5 minutos, eliminando-se quase total-
mente a interferência. Esfriar e continuar como é indicado 
no PROCEDIMENTO.

- Logo após a desproteinização do soro com o Reagente A 
podem observar-se escassas partículas no sobrenadante, 
as quais não interferem na reação.

- O fator colorimétrico pode utilizar-se quando a reação 
é realizada entre 20 e 25oC. Se não for realizada da 
forma anterior deverá ser processado simultaneamente 
um Padrão com cada lote de determinação, onde a 
temperatura de reação não pode ultrapassar os limites 
de 15 e 30oC.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando-se simultaneamente du-
plicatas das mesmas amostras num mesmo dia, obtiveram-
se os seguintes resultados:

Nível D.P. C.V.
7,4 mg/l ± 0,19 mg/l 2,5 %

14,1 mg/l ± 0,25 mg/l 1,7 %

b) Linearidade: a reação é linear até 40 mg/l. Para valores 
superiores, diluir a solução colorida final 1:2 ou 1:4 com o 
Branco de Reagentes, repetir a leitura e multiplicar o resul-
tado pela diluição efetuada.
c) Recuperação: adicionando quantidades conhecidas de 
creatinina a soros distintos, obteve-se uma recuperação 
entre 96 e 101%.
d) Limite de detecção: depende do fotômetro e da com-
primento de onda utilizados. Em espectrofotômetro com 
cubetas de faces paralelas de 1 cm de espessura, para um 
∆A/min de 0,001 D.O., a menor concentração detectável 
será de 0,09 mg/l.
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APRESENTAÇÃO
Kit para 220 determinações (Cód. 1260001).

REFERÊNCIA
- Biggs, H.G. & Cooper, J.M. - Clin. Chem. 7/6:655 (1961).
- Martinek, R.G. - Amer. Med. Technol. 32/6:700 (1970).
- Searcy , R.L. - Diagnostic Biochemistry, Mc Graw - Hill Book 

Co. New York (1969).
- Teger-Nilsson, A.C. - Scand. J. Clin. Lab. Invest. 13:326 

(1961).
- Young, D.S. - "Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests", 

AACC Press, 4th ed., 2001.

UR170516

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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