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Método colorimétrico para a determinação de Proteínas 
Totais e Albumina em soro

SIGNIFICADO CLÍNICO
As proteínas são compostos orgânicos macromoleculares, 
amplamente distribuídos no organismo e essenciais para a 
vida. Atuam como elementos estruturais e de transporte e 
aparecendo como enzimas, hormônios, anticorpos, fatores 
coagulantes, etc.
A proteína que se encontra em maior quantidade é a albu-
mina. Uma de suas funções mais importantes é a de per-
mitir o transporte de ácidos graxos, hormônios esteroides, 
bilirrubina, catecolaminas, que em forma livre, são insolúvel 
em meio aquoso.
A concentração de albumina em plasma influi nos níveis de 
pressão coloidosmótica, que estaria relacionado com o baixo 
peso molecular e sua grande carga líquida.
Em condições patológicas como a perda renal, desnutrição, 
infecções prolongadas, etc., apresentam-se as hipoprotei-
nemias, não entanto, em outras como o mieloma multíplice, 
endocardite bacteriana e hemoconcentrações de diferentes 
origens, observam-se as hiperproteinemias.
Em geral, nas duas situações podem-se observar, também, 
as hipoalbuminemias. Os aumentos anormais de albumina 
são ocasionais e relacionam-se quase sempre com desi-
dratação que produz como conseqüência o aumento no 
conteúdo protéico do plasma.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Determinação de Proteínas Totais:
As ligações das proteínas reagem com o íon cúprico, em 
meio alcalino, para se obter um complexo de cor lilás com 
máximo de absorbância a 540 nm, cuja intensidade é pro-
porcional à concentração de proteínas totais na amostra.

Determinação de Albumina:
A albumina reage especificamente -sem previa separação- 
com a forma aniônica da 3,3',5,5'-tetrabromo cresolsulfon 
ftaleína (BCF), em presença de um excedente de corante, 
em meio tamponado a pH 3,8. O aumento de absorbância a 
625 nm em referência do Branco de reagente, é proporcional 
à quantidade de albumina presente na amostra.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: complexo EDTA/Cu 13 mmol/l em NaOH 
875 mmol/l e alquil aril poliéter (AAP).
B. Reagente B: solução de 3,3',5,5'-tetrabromo cresolsulfon 
ftaleína (em polioxietilén lauril éter)
S. Padrão: solução de albumina e globulinas de origem bo-
vino com título conhecido de proteínas e albumina. Consultar 
os valores assinados no rótulo, devido a que os mesmos 
são lote específicos.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagentes Fornecidos: 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.
Reagente A: corrosivo. H315+H320: Provoca irritação cutânea 
e ocular. 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
Reagentes Fornecidos: são estáveis sob temperatura (< 25ºC) 
ambiente até a data do vencimento indicada na embalagem.
Padrão: é estável sob temperatura ambiente (não superior 
de 25oC) até a data do vencimento indicada na embalagem. 
Uma vez utilizado deve ser conservado sob refrigeração.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Variáveis no pH dos reagentes podem ser causa de deterio-
ração, por este motivo recomenda-se não trocar as tampas 
dos frascos. Qualquer variável nos carateres orgão-lépticos 
do Padrão pode ser indício de deterioração do mesmo.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: deve se observar que o soro esteja livre de hemólise.
b) Aditivos: não são necessários.
c) Substâncias interferentes conhecidas:
- Na determinação de Proteínas Totais não observam-se interferên-

cias por bilirrubina até 100 mg/l, nem hemólise ligeira, não apre-
sentando-se turbidez em nenhum dos casos por quilomicrones.

- Na determinação de Albumina, não observam-se interferên-
cias por hemólise moderada, bilirrubina até 200 mg/l nem 
lipemia até 20 g/l. Não é necessária a desproteinização an-
tes do ensaio posto que não tem interferência de globulinas.

Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
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d) Estabilidade e instruções de armazenamento: de não 
ser processado rapidamente o soro pode ser conservado sob 
refrigeração (2-10oC) até 3 dias ou uma semana congelado.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas e pipetas para medir os volumes indicados.
- Tubos ou cubetas espectrofotométricas.
- Banho-maria a 37oC (para Proteínas Totais).
- Relógio ou timer.

• DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS
CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 540 nm em espectrofotômetro ou 

em fotocolorímetro com filtro verde (520-560 nm).
- Temperatura de reação: 37oC
- Tempo de reação: 15 minutos
- Volume de amostra: 50 ul
- Volume de Reagente A: 3,5 ml
- Volume final de reação: 3,55 ml

PROCEDIMENTO
Em três tubos marcados B (Branco), P (Padrão) e D 
(Desconhecido), colocar:

 B P D
Água destilada 50 ul - -
Padrão - 50 ul -
Amostra - - 50 ul
Reagente A 3,5 ml 3,5 ml 3,5 ml

Misturar com uma vara. Incubar 15 minutos a 37oC. Ler 
em espectrofotômetro (540 nm) ou fotocolorímetro com 
filtro verde (520-560 nm) zerando o aparelho com Branco 
de Reagente.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor é estável durante 12 horas devendo ler a absorbância 
dentro deste período de tempo.

• DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA
CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 625 nm em espectrofotômetro ou 

em fotocolorímetro com filtro verde (620-650 nm).
- Temperatura de reação: 15-28oC
- Tempo de reação: 10 minutos
- Volume de amostra: 10 ul
- Volume de Reagente B: 3,5 ml
- Volume final de reação: 3,51 ml

PROCEDIMENTO
Em três tubos marcados B (Branco), P (Padrão) e D 
(Desconhecido), colocar:

 B P D

Padrão - 10 ul -

Amostra - - 10 ul
Reagente B 3,5 ml 3,5 ml 3,5 ml

Misturar com uma vara. Manter os tubos entre 15-28oC 
durante 10 minutos. Ler em espectrofotômetro a 625 nm ou 
em fotocolorímetro com filtro verde (620-650 nm) zerando 
o aparelho com Branco de Reagente.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor é estável 20 minutos devendo ler a absorbância dentro 
deste período de tempo.

CÁLCULOS DOS RESULTADOS
Utilizando o Padrão segundo é indicado no PROCEDIMEN-
TO, os cálculos devem ser realizados da seguinte maneira:
 P.T. (g/dl)
Proteínas Totais (g/dl) = D x f f = 
 P
 Alb. (g/dl)
Albumina (g/dl) = D x f f = 
 P
 Albumina (g/dl)
Relação A/G =
 P.T. (g/dl) - Alb. (g/dl)

Curva de calibração
Para conferir o bom desempenho do aparelho linear nas 
comprimentos de onda fixadas para as reações, pode-se pre-
parar uma curva de calibração com quantidades crescentes 
de Padrão (ex. 50 e 100 ul para Proteínas Totais; 10 e 20 ul 
para Albumina) com um volume de reagente de 3,5 ml em 
todos os casos. Se os valores obtidos para o segundo tubo 
fogem de 5% dos calculados conforme à leitura do primeiro 
deve ser utilizado para os cálculos a curva de calibração.

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Processar 2 níveis de um material de controle de qualidade 
(Standatrol S-E 2 niveles) com concentrações conhecidas 
de proteínas totais e albumina, com cada determinação.

VALORES DE REFERÊNCIA
Foi determinado o conteúdo de proteínas totais e albumi-
na em pessoas sadias, de ambos os sexos, com hábitos 
alimentares normais e idades entre 17 e 40 anos. Foram 
obtidos os seguintes dados:
Proteínas totais: 6,1 a 7,9 g/dl
Albumina: 3,5 a 4,8 g/dl
Relação A/G: 1,2 a 2,2
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça sues pró-
prios valores de referência.

CONVERSÃO DE UNIDADES AO SISTEMA SI
Proteínas totais (g/dl) x 10 = Proteínas totais (g/l)
Albumina (g/dl) x 10 = Albumina (g/l)
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LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em Amostra.
- Determinação de Proteínas Totais:

Pode ser utilizado plasma como amostra, mas o resultado 
da proteinemia será incrementado em 0,2 g/dl pela presen-
ça de fibrinogênio, que não é considerado pela definição 
de Proteínas Totais.
- Determinação de Albumina:
Pode ser utilizado fator para os cálculos, sempre que a 
reação seja realizada com temperatura entre 15 e 28oC. 
Fora desta faixa, muda a cinética da reação e não é com-
pleto o desenvolvimento da cor.
O sistema deve ser padronizado com o Padrão fornecido, 
já que os padrões liofilizados e pools de soros respondem 
de diferentes maneiras.
Caso de utilizar um analisador automático recomenda-se, 
para um melhor desempenho, Albumina AA de Wiener lab.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostras em diferentes dias obtiveram-se os seguintes 
resultados:

Proteínas Totais
Nível D.P. C.V.

4,6 g/dl ± 0,023 g/dl 0,49 %
5,8 g/dl ± 0,023 g/dl 0,40 %
7,0 g/dl ± 0,029 g/dl 0,41 %

Albumina
Nível D.P. C.V.

2,6 g/dl ± 0,079 g/dl 3,0 %
3,7 g/dl ± 0,071 g/dl 1,9 %
5,5 g/dl ± 0,070 g/dl 1,3 %

b) Recuperação: adicionando quantidades conhecidas 
de albumina e globulinas a diferentes amostras obteve-se 
uma recuperação de 96 a 103% para Proteínas Totais e 98 
a 100% para Albumina.
c) Limite de detecção: dependendo do fotômetro utilizado 
e da comprimento de onda, conforme com a sensibilidade 
necessária para um ∆A mínimo de 0,001, a menor mudança 
de concentração detectável será de 0,02 g/dl para Proteínas 
Totais e 0,01 g/dl para Albumina.
d) Linearidade: a reação é linear até 12 g/dl para Proteínas 
Totais e até 6 g/dl para Albumina.

APRESENTAÇÃO
Kit para 140 determinações de Proteínas Totais e Albumina 
com Padrão (Cód. 1690001).

Wiener lab, fornece por separado:
Proti 2 Suero Patrón: frasco de 1,8 ml (Cód. 1690004).
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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"

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

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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