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Fosfatemia 

• DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO INORGÂNICO
SIGNIFICADO CLÍNICO
O fósforo encontra-se no organismo fazendo parte de com-
postos orgânicos (proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos 
nucléicos, etc) ou como fosfatos inorgânicos; cumprindo 
funções diversas (transporte de energia, estrutura dos teci-
dos e na manutenção do pH dos líquidos corporais).
É constituinte essencial dos tecidos ósseo e muscular e 
participam na composição do tecido nervoso.
Sua concentração na circulação está regulada entre outros 
fatores, pelos níveis de vitamina D e pelas glândulas endó-
crinas, observando-se variações fisiológicas conforme com 
a idade, atividade física, hábitos alimentares, gravidez, etc.
Existem situações patológicas nas quais este equilíbrio se 
altera, produzindo-se anormalidades na concentração do 
fósforo circulante. Níveis elevados de fósforo sérico são 
encontrados no hipoparatiroidismo, situação inversa se ob-
serva no hiperparatiroidismo. Também pode ser encontrado 
hiperfosfatemia por hipervitaminose D e diversos transtornos 
renais; enquanto que a hipofosfatemia se relaciona com 
deficiências de vitamina D e defeitos na reabsorção de 
fósforo a nível renal.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
O fósforo inorgânico reage em meio ácido com o molibdato 
para obter um complexo fosfomolibdato, que é reduzido pelo 
ácido ascórbico ao azul de molibdeno, desenvolvendo-se a 
cor em médio arsenito/citrato. O arsenito/citrato combina-se 
com o excesso de molibdato impedindo sua reação posterior 
com o fosfato liberado dos ésteres lábeis. A cor obtida mede-
se entre 620 e 650 nm.

REATIVOS FORNECIDOS
A. Reagente A: solução de molibdato de sódio 230 mmol/l 
em ácido clorídrico 1 mol/l.
B. Reagente B: ácido abscórbico (≥ 5,6 mmol) dessecado.
C. Reagente C: solução de arsenito de sódio 120 mmol/l 
em citrato de sódio 50 mmol/l com agentes tensioativos.
S. Padrão: solução estabilizada de fosfatos equivalente a 
4 mg/dl de fósforo inorgânico.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A: pronto para uso.
Reagente B: dissolver adicionando 80 ml de água destilada. 
Se obtem uma solução com concentração ≥ 70 mmol/l.

Reagente C: pronto para uso. Em baixas temperaturas os com-
ponentes do reagente podem precipitar. Para isto, colocar em 
banho-maria a 37oC uns minutos, misturando logo por inversão.
Padrão: pronto para uso.

PRECAUÇÕES
Os Reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Reagente A: corrosivo. H315+H320 Provoca irritação cutânea 
e ocular. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões ocula-
res 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.
Reagente C: nocivo. 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 abun-
dantes. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/
protecção ocular/protecção facial.Todos os reagentes e as amos-
tras devem ser descartadas conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: são estáveis sob temperatura 
ambiente até a data de vencimento indicada na embalagem.
Reagente B: é estável por um ano sob refrigeração (2-10oC) 
a contar do momento de sua preparação.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Valores de Branco superiores a 0,050 D.O. indicam conta-
minação dos reagentes. Descartá-lo.
A solução de ácido abscórbico do Reagente B pode-se oxidar 
e tomar a coloração amarela por contaminantes químicos pre-
sentes na água destilada, diminuindo ou eliminando a resposta 
cromogênica. Neste caso pode-se substituir por uma solução de 
ácido abscórbico p.a. 70 mmol/l preparada extemporâneamente.

AMOSTRA
Soro, plasma ou urina
a) Coleta: obter soro ou plasma de maneira usual.

Método para a determinação de fósforo inorgânico e fosfolípidos
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Pode-se realizar a determinação com urina. Em este caso, 
deve-se coletar a urina de 24 horas num frasco com 2 ml 
de CIH concentrado, e diluir a 2 litros com água. Tomar uma 
parte e realizar uma diluição 1:5 em água destilada. Proces-
sar da mesma forma que na descrição de PROCEDIMENTO.
b) Aditivos: quando a amostra utilizada for plasma, 
recomenda-se o uso dos Anticoagulante W de Wiener lab. 
para sua obtenção.
c) Substâncias interferentes conhecidas: o oxalato inter-
fere na determinação.
Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: o soro 
ou plasma deve ser separado do glóbulos vermelhos dentro 
de 2 horas após sua extração e a determinação realizada 
imediatamente. De não realizar-se na hora deverá ser con-
servado sob refrigeração para evitar o aumento de fósforo 
inorgânico produzido pela hidrólise enzimática dos ésteres 
orgânicos lábeis.
A urina é estável 7 dias sob refrigeração (2-10oC).

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro
- Micropipetas e pipetas
- Proveta e tubos
- Banho maria a 37oC
- Relógio ou timer

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 620-650 nm em espectrofotômetro 

ou 620-700 nm em fotocolorímetro com filtro vermelho.
- Temperatura de reação: 37oC
- Tempo de reação: 12 minutos
- Volume de amostra: 20 ul
- Volume final de reação: 3,52 ml

PROCEDIMENTO
Em três tubos marcados B (Branco), P (Padrão) e D (Des-
conhecido) colocados em banho maria a 37oC, adicionar:

 B P D
Padrão - 20 ul -
Amostra - - 20 ul
Reagente A 1 ml 1 ml 1 ml

Misturar agitando suavemente. Esperar pelo menos 30 
segundos e não mais de 2 minutos. Após adicionar:

Reagente B 1 ml 1 ml 1 ml

Misturar agitando suavemente. Esperar pelo menos 30 
segundos e não mais de 2 minutos. Após adicionar:

Reagente C 1,5 ml 1,5 ml 1,5 ml

Misturar por inversão. Passados 10 minutos tirar do 
banho e ler em espectrofotômetro entre 620 e 650 nm 
ou em fotocolorímetro com filtro vermelho (620-700 nm), 
zerar o aparelho com o Branco.

Nota: na hora de adicionar o Reagente A se produz turbi-
dez pela precipitação protéica. Os fatores tensioativo do 
Reagente C produzem sua dissolução total, se obtendo 
uma solução muito limpa.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação final é estável 3 horas devendo ler a absor-
bância em esse período.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
Soro ou plasma
 D
Pi (mg/dl) = x 4 mg/dl
 P

O valor do Padrão pode ser reprodutível, mas é recomendá-
vel repetir o procedimento com cada lote de determinações.

Urina
 D
Pi (g/24 hs) = x 0,4 g/24 hs
 P

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Se a amostra a ensaiar for soro ou plasma, processar 2 
níveis de um material de controle de qualidade (Standatrol 
S-E 2 niveles) com concentrações conhecidas de fósforo, 
com cada determinação. Se a amostra for urina, utilizar um 
controle baseado em urina.

VALORES DE REFERÊNCIA
Soro
Adultos: 2,50 a 4,50 mg/dl
Crianças: 4,00 a 6,50 mg/dl

Urina
0,34 a 1,00 g/24 horas

Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

CONVERSÃO DE UNIDADES AO SISTEMA SI
Pi (mg/dl) x 0,323 = Pi (mmol/l)

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
- Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
- Contaminação com fosfatos: todo o material de vidro uti-

lizado (incluído o da coleta de amostras) deve estar livre 
de fosfatos. Para sua perfeita limpeza e recomendável a 
utilização de Noion de Wiener lab. Brancos elevados indicam 
contaminação; se os valores foram acima de 0,050 D.O., 
os reagentes devem ser descartados.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostras foram obtidos os seguintes dados:

Nível D.P. C.V.
2,00 mg/dl ± 0,033 mg/dl 1,6 %
8,00 mg/dl ± 0,043 mg/dl 0,5 %
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MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
Vide determinação de fosfatemia.
- Proveta para preparar a Mistura Extratante.
-Tubos de Kahn.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
Vide determinação de fosfatemia.

PROCEDIMENTO
Num tubo de Kahn, colocar 100 ul de soro e adicionar 4 ml 
de Mistura Extratante. Tampar e agitar fortemente durante 
médio a 1 minuto. Centrifugar 3 minutos a 3.000 rpm. Tomar 
1 ml de sobrenadante limpo e colocar num tubo de ensaio 
o de fotocolorímetro. Levar a banho-maria fervente elétrico 
(vapores inflamáveis) evaporando até secar. Retirar do 
banho quando não tenha mais restos de solvente. Como 
os vapores se condensam na região superior do tubo, 
completar a evaporação soprando na boca do tubo ou 
prolongando o aquecimento.

Mineralização: se consegue pela calcinação do extrato 
seco, tendo as seguintes precauções: a) usar o fogo 
suave e b) pegar o tubo pela boca e rotando-o lenta-
mente para aquecer tudo o fundo e parte da parede onde 
contém o extrato. Primeiro, observa-se o escurecimento 
do material com o desprendimento de vapores brancos. 
Segue-se o aquecimento com maior intensidade até que 
todo o resíduo fique branco. Se ficar algum ponto preto, 
intensificar o aquecimento nessa região.
Preparar 3 tubos: B (Branco), P (Padrão) e D (Desconhe-
cido, resíduo mineralizado) e colocar em banho-maria a 
37oC. Utilizar 50 ul de Padrão e adicionar os reagentes 
de Fosfatemia (2 ml de Reagente A, 2 ml de Reagente 
B e 3 ml de Reagente C como indicado no Procedimento 
para fosfatemia).

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
Vide determinação de fosfatemia.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
 2,25
Fosfolipídios (g/l) = D x f fator =
 P
 50
O fator 2,25 surge de: 0,04 x x 4,5 x 25 = 2,25
 100

onde:
0,04 = g/l de Pi do Padrão
50 ul = volume do Padrão
100 ul = volume de amostra
4,5 = diluição da amostra
25 = fator de conversão de P inorgânico em fosfolipídios.

A reação colorimétrica segue a lei de Beer até 8 g/l de fosfo-
lipídios. Para valores superiores deve ser repetida a determi-
nação utilizando menor quantidade de extrato de etanol-éter.

b) Recuperação: acrescentando quantidades conhecidas 
de fosfato a distintas amostras obteve-se uma recuperação 
entre 97,2 e 102,4% em caso de soro e 98,9 e 102,5% para 
urina.
c) Linearidade: a reação é linear até 16 mg/dl.

• DETERMINAÇÃO DE FOSFOLIPÍDIOS
SIGNIFICADO CLÍNICO
Os fosfolipídios são biomoléculas lipídicas, que contém 
fosfatos em sua composição. São componentes essenciais 
das membranas celulares e das lipoproteínas circulantes.
A concentração de fosfolipídios séricos está sujeita a varia-
ções fisiológicas pelas mudanças nos hábitos alimentares, 
idade e gravidez, menstruação, etc.
As variáveis patológicas muito freqüentes estam associadas 
a mudanças nas outras frações lipídicas.
Estes fatos são visíveis em doenças como diabetes melli-
tus, ateroesclerose, alcoolismo agudo, síndrome nefrótico, 
etc., que se cursam frequentemente com hiperlipemia 
observando-se um aumento anormal dos níveis de fos-
folipídios. Este fato faz com que se tome uma especial 
atenção às relações entre o colesterol e fosfolipídios em 
diferentes condições.
Também é possível achar níveis anormais baixos de fos-
folipídios, relacionando-se geralmente com uma nutrição 
deficiente ou síndrome de mã-absorção.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Os fosfolipídios são extraídos especificamente do soro com 
mistura de Bloor. Uma parte do extrato é evaporada por 
secagem e mineralizada pela calcinação.
No resíduo determina-se quantitativamente o fósforo inorgâ-
nico pela reação colorimétrica de Fosfatemia.

REAGENTES FORNECIDOS
Reagentes de Fosfatemia Wiener lab.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
- Etanol puro 96o.
- Éter etílico qualidade analítica ou anestésica.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagentes Fornecidos: vide determinação de fosfatemia.
Mistura extratante: preparar misturando 3 partes de etanol 
puro 96o e uma parte de éter etílico.

AMOSTRA
Soro ou plasma
a) Coleta: obter a amostra com 12-14 horas de jejum.
b) Aditivos: no caso de que a amostra a utilizar seja plasma, 
recomenda-se o uso de Anticoagulante W de Wiener lab.
c) Substâncias interferentes conhecidas: vide determi-
nação de fosfatemia.
Referência bibliográfica Young à efeitos de drogas neste 
método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: vide 
determinação de fosfatemia.
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VALORES DE REFERÊNCIA
1,0 a 3,0 g/l.

Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide determinação de fosfatemia.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostras foram obtidos os seguintes dados:

 Nível D.P. C.V.
 3 g/l ± 0,093 g/l 3,1 %
 7,5 g/l ± 0,180 g/l 2,4 %

b) Recuperação: acrescentando quantidades conhecidas de 
fosfolipídios a distintas amostras obteve-se uma recuperação 
entre 96,8 e 103,2 %.

APRESENTAÇÃO
- 80 determinações (Cód. 1382001).

REFERÊNCIA
- Vanderlinde, R. & Kowalski, P. - Clin. Biochem. 4:76 (1971).
- Martinek, R.C. - J. Am. Med. Technol. 32:337 (1970).
- Baginski E.S.; Foa, P.P. & Zak. B. - Clin. Chem. 13/4:326 

(1967).
- Baginski E.S.; et al. - Am. J. Med. Technol. 35:475 (1969).
- Young, D.S. - "Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests", 

AACC Press, 4th ed., 2001.

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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