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Fer-color   
Transferrina

Método colorimétrico para a determinação da Captação 
Total da Fixação de Ferro (TIBC) do soro

SIGNIFICADO CLÍNICO
No organismo humano, o ferro circula como Fe (III) unido a 
uma proteína transportadora específica: a transferrina ou si-
derofilina. Sua função é captar o ferro das zonas de absorção 
(mucosa intestinal) ou depósito (sistema retículo endotelial) 
e levá-lo aos órgãos hematopoiéticos onde é utilizado.
No indivíduo normal só a terceira parte da transferrina se 
satura com ferro, ficando o resto livre para unir e transportar 
qualquer eventual aporte.
A atividade fisiológica da transferrina pode-se determinar 
pontualmente medindo a capacidade total de fixação de 
ferro (TIBC).
A TIBC encontra-se aumentada nas anemias após hemor-
ragias e ferropênica em geral, em insuficiências hepáticas e 
fisiologicamente nos últimos meses da gravidez.
Diminui nas hemocromatoses, em certas anemias com 
disproteinemia (infecciosas, neoplásicas, nefropáticas, etc.) 
nas hepatopatias crônicas e nas grandes perdas protéicas 
do síndrome nefrótico.

FUNDAMENTO DO MÉTODO
A transferrina ou proteína transportadora específica do ferro, 
determina-se pela atividade fisiológica de captar Fe (III) a 
pH maior que 7,2 onde a transferrina satura-se em presença 
de Fe (III) em excesso. O restante de Fe (III) não ligado 
elimina-se totalmente por coprecipitação com carbonato 
de magnésio.
O ferro ligado à transferrina libera-se e determina-se colori-
metricamente segundo a técnica de Fer-color ou Fer-color 
AA. A quantidade de Transferrina é manifestada em micro-
gramas de Fe (III) com que satura-se.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: solução establizada de Fe (III).
B. Reagente B: carbonato de magnésio granulado.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
- Fer-color ou Fer-color AA da Wiener lab.
- Água destilada.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A: pronto para uso.
Reagente B: pronto 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.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Os Reagentes Fornecidos são estáveis sob temperatura 
ambiente até a data do vencimento indicada na embalagem.
Reagente B: o frasco deve ser tampado novamente depois 
de tirar as quantidades necessárias para utilizar no momento.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Vide a bula de Fer-color ou Fer-color AA de Wiener lab.

AMOSTRA
Vide a bula de Fer-color ou Fer-color AA de Wiener lab.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Vide a bula de Fer-color ou Fer-color AA de Wiener lab.
- Tubos de Kahn

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
Vide a bula de Fer-color ou Fer-color AA de Wiener lab.

PROCEDIMENTO
a) Saturação da transferrina: num tubo de Kahn colocar 
500 ul de soro e 500 ul de Reagente A. Misturar e deixar 
5 minutos a 37oC. Com o dosificador fornecido adicionar 
o conteúdo de uma medida rasa de Reagente B. Tampar 
e agitar 5 minutos a temperatura ambiente. A agitação 
deverá ser forte e em sentido longitudinal. Centrifugar 10-
15 minutos a 3.000-4.000 r.p.m. até obter sobrenadante 
limpo ou com a cor opaca própria do soro.

b) Colorimetria: seguir o procedimento indicado na bula 
de Fer-color ou Fer-color AA de Wiener lab.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
Vide a bula de Fer-color ou Fer-color AA de Wiener lab.

CÁLCULOS DOS RESULTADOS
Corrigir as leituras e realizar os cálculos da mesma maneira 
que na determinação de ferro sérico, multiplicando x 2 o 
resultado final, pela diluição do soro. Geralmente é realizada 
a determinação de ferro sérico juntamente com a de trans-
ferrina. Nesse caso informam-se três valores: Ferro Sérico, 
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Transferrina e Percentual de Saturação da Transferrina, que 
é calculada da seguinte forma:
 Ferro Sérico (ug/dl)
Saturação % = x 100
 Transferrina (ug/dl)
De ser desejado, pode ser realizado simultaneamente a determi-
nação de ferro sérico para o cálculo do Percentual de Saturação, 
começar 30 minutos antes com a Saturação da Transferrina.

VALORES DE REFERÊNCIA
Conforme estudos realizados foram registradas as seguintes 
faixas de valores para Transferrina e Saturação da Trans-
ferrina em pessoas normais:
Transferrina (TIBC): 250-400 ug/dl
Saturação da Transferrina: 20-55%
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide a bula de Fer-color ou Fer-color AA de Wiener lab.
A agitação insuficiente produzirá valores falsamente aumen-
tados de Transferrina.
A concentração de Fe (III) do Reagente A é 10 vezes maior 
que a do Padrão. Porem, não deve-se medir o reagente 
com a mesma micropipeta que utiliza-se para o Padrão e os 
Desconhecidos, posto que podem aparecer contaminações 
consideráveis que invalidam os resultados. Pode-se utilizar 
uma pipeta de 1 ml desde que a medida exata da Solução 
saturante não é crítica.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostras num mesmo dia obtiveram-se os seguintes resultados:

Nível D.P. C.V.
280 ug/dl ± 23.2 ug/dl 8,29 %
560 ug/dl ± 28,9 ug/dl 5,16 %

b) Linearidade: a reação é linear até 500 ug/dl.
c) Limite de detecção: depende do fotômetro e da compri-
mento de onda utilizados. De acordo com a sensibilidade 
requerida, para um ∆A mínimo de 0,001, a menor concen-
tração detectável será de 1 ug/dl.

APRESENTAÇÃO
Reagentes auxiliares para 25 determinações da Capacidade 
Total de Fixação de Ferro (Transferrina) (Cód. 1492002): 
- Reagente A: 1 x 20 ml 
- Reagente B: 1 x 25 (q.s.p. 25 dose)
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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



 Cont.

Calibr.


