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Para a determinação de ácido úrico em soro ou plasma

SIGNIFICADO CLÍNICO
O ácido úrico é um metabólito das purinas, ácidos nucléicos 
e nucleoproteínas. Normalmente a concentração de ácido 
úrico em soro varia de um indivíduo para outro conforme 
fatores tais como: sexo, hábitos alimentares, origem étnica, 
constituição genética, gravidez.
Níveis anormais de ácido úrico no soro indicam desordem 
no metabolismo das substâncias que o originam, ou defeitos 
na sua eliminação.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
O esquema reacional é o seguinte:
 UOD
ácido úrico + 2 H2O + O2 alantoína + H2O2 + CO2

 POD
H2O2 + 4-AF + clorofenol quinona coloreada + H2O

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: frasco contendo mais de 100 U de peroxidase 
(POD), 12,5 mmol de tampão fosfatos para pH 7,3 e 3 mmol 
de 4-aminofenazona.
B. Reagente B: solução de clorofenol 24 mmol/l.
C. Reactivo C: solução de uricase (UOD) maior ou igual a 3 kU/l.
S. Padrão: solução de ácido úrico 10 mg/dl.

Concentrações finais
UOD ........................................................................ ≥ 26 U/l
POD ...................................................................... ≥ 200 U/l
Fosfatos ....................................................................25 mM
4-AF ............................................................................6 mM
clorofenol .................................................................2,4 mM
pH ..........................................................................7,3 ± 0,1

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada. Vide LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO.

INSTRUÇÕES PARA USO
Padrão: pronto para uso.
Reagente A: reconstituir adicionando 50 ml de água destilada, 
homogeneizando rapidamente por inversão para permitir a 
dissolução. Rotular e datar. Antes do uso, misturar por inversão, 
sem agitar. 
Reagente B: pronto para uso.
Reagente C: pronto para uso.
Reagente de Trabalho: conforme o volume de trabalho 
colocar em uma proveta 80 partes de água destilada, 10 
partes de ReagenteA reconstituído, 10 partes de Reagente 
B e 0,8 partes de Reagente C. Misturar por inversão, sem 

agitar, evitando a produção de espuma. Rotular e datar.
Para preparar diversas quantidades, respeitar as proporções 
estabelecidas.
É importante a ordem de adição dos reagentes, assegurando 
uma perfeita homogeneização dos mesmos, para que o 
Reagente B não deteriore o Reagente de Trabalho.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso "in vitro".
Reagente B: nocivo e corrosivo. H301 + H311 + H331: Tóxico 
por ingestão, contacto com a pele ou inalação. 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.
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
Reagentes Fornecidos: estáveis sob refrigeração (2-10oC) 
até a data de vencimento indicada na embalagem. Não manter 
sob temperaturas elevadas durante períodos prolongados.
Reagente reconstituído: é estável por 3 meses sob tem-
peratura ambiente (menor de 25oC) ou por 10 meses sob 
refrigeração (2-10oC) a contar da data da reconstituição. Em 
baixas temperaturas este reagente pode cristalizar. Neste 
caso, antes de usar, redissolver totalmente a temperatura am-
biente e homogeneizar. A dissolução pode ser acelerada co-
locando o frasco em banho-maria a 37oC por alguns minutos.
Reagente de Trabalho: em frascos de vidro cor âmbar sob 
refrigeração (2-10oC) é estável por 30 dias a partir da data de 
sua preparação. Sob temperatura ambiente é estável por 5 dias.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAMENTO
DOS REAGENTES
Durante o seu uso, o Reagente de Trabalho pode desenvolver 
uma cor rosa que não afeta o seu funcionamento, desde que 
se processe um Branco para cada lote de determinação e 
um Padrão periodicamente. Rejeitar os reagentes quando 
as leituras do Branco sejam superiores a 0,160 D.O., ou as 
leituras do Padrão apresentem valores anormalmente baixos.

Uricostat 
enzimático
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AMOSTRA
Soro ou plasma heparinizado
a) Coleta: obter soro da maneira habitual. Separar o coágulo 
dentro das duas horas posteriores à obtenção.
b) Aditivos: caso de utilizar plasma, só deve-se usar hepa-
rina como anticoagulante.
c) Substâncias interferentes conhecidas:
- Os soros ictéricos ou com hemólise visível ou intensa produ-

zem resultados errôneos, portanto não devem ser utilizados.
- O fluoreto inibe a uricase.
- Medicamentos: as substâncias fortemente redutores, tais 

como ácido ascórbico (vitamina C), buscapina (butil bro-
meto de hioscina), etc., ministrados em doses elevadas 
interferem na reação, consumindo H2O2. É conveniente, 
portanto, sempre que possível suspender a medicação 
do paciente 24 horas antes de coletar a amostra. Caso 
contrário podem ser obtidos valores falsamente diminuídos.

- Não foram observadas interferências por bilirrubina até 120 mg/l, 
hiperlipemia ou hemólise ligeira.

Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: utilizar 
soro fresco. Caso da não realização do ensaio no momento, 
o soro poderá ser conservado até 3 dias no congelador (sem 
adicionar conservantes).

MATERIAL REQUERIDO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Tubos ou cubetas espectrofotométricas de faces paralelas.
- Frasco de vidro cor âmbar.
- Banho-maria a 37oC (opcional).
- Relógio ou timer.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 505 nm em espectrofotômetro ou 

em fotocolorímetro com filtro verde (490-530 nm)
- Temperatura de reação: 37oC ou temperatura ambiente 

(18-25oC)
- Tempo de reação: 15 minutos a 37oC ou 30 minutos a 

temperatura ambiente (18-25oC)
- Volume de Amostra : 50 ul
- Volume de Reagente de Trabalho: 2,5 ml
- Volume final de reação: 2,55 ml
Volumes de Amostra e de Reagente podem ser diminuídos 
ou aumentados proporcionalmente. (Ex.: 20 ul de Amostra 
+ 1 ml de Reagente de Trabalho ou 100 ul + 5 ml).

PROCEDIMENTO
Em três tubos ou cubas espectrofotométricas marcadas 
B ( Branco) , P ( Padrão) e D (Desconhecido), colocar:

 B P D

Padrão - 50 ul -
Amostra - - 50 ul

Reagente de Trabalho 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml

Misturar suavemente e incubar 15 minutos em banho-maria 

a 37oC ou durante 30 minutos a temperatura ambiente (18-
25oC). Retirar, esfriar e ler no espectrofotômetro a 505 nm ou 
em fotocolorímetro com filtro verde (490-530 nm), levando 
o aparelho a zero com o Branco.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor de reação final é estável durante 45 minutos, portanto 
a absorbância deve ser lida dentro deste intervalo.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
 10 mg/dl
ácido úrico (mg/dl) = D x f onde f = 
 S

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Processar dois níveis de um material de controle de qualida-
de (Standatrol S-E 2 niveles) com concentrações conheci-
das de ácido úrico, com cada determinação.

CONVERSÃO DE UNIDADES AO SISTEMA SI
Ácido úrico (mg/dl) x 0,059 = Ácido úrico (mmol/l)

VALORES DE REFERÊNCIA
Em adultos normais, com ingestão normal de proteínas 
observam-se as seguintes faixas de valores:

Homens: 2,5 - 6,0 mg/dl
Mulheres: 2,0 - 5,0 mg/dl

Os níveis de ácido úrico variam conforme à idade, o sexo e os 
diferentes hábitos alimentares; tem sido observada variação 
estacional. Recomenda-se que cada laboratório estabeleça 
seus próprios intervalos ou valores de referência, levando 
em conta estes fatores.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
Os redutores diminuem as respostas de cor, enquanto que os 
oxidantes coloram o Reagente, aumentando os Brancos. Tais 
agentes são frequentemente encontrados na água destilada 
utilizada para preparar o Reagente de Trabalho, de forma que 
é recomendável controlar a qualidade da mesma.
Os detergentes, metais pesados e cianetos são inibidores 
enzimáticos.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando réplicas das mesmas 
amostras em um mesmo dia, obtive-se o seguinte:

Nível D.P. C.V.
4,56 mg/dl ± 0,103 mg/dl 2,26 %
9,70 mg/dl ± 0,131 mg/dl 1,35 %

b) Recuperação: adicionando quantidades conhecidas de 
ácido úrico a diferentes soros, obteve-se uma recuperação 
entre 97 e 101%, para um nível  de uricemia de 10 mg/dl.
c) Limite de detecção: depende do fotômetro utilizado. 
Em espectrofotômetros, o Padrão de 10 mg/dl proporcio-
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na uma leitura de aproximadamente 0,190 D.O., o que 
significa a mudança mínima de concentração detectável 
nessas condições para 0,001 D.O será aproximadamente 
de 0,05 mg/dl.
d) Linearidade: a reação é linear até 20 mg/dl. Para valo-
res superiores repetir a determinação utilizando a metade 
do volume da amostra e multiplicar o resultado final por 2.

APRESENTAÇÃO
- 500 ml (Cód. 1840101).
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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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