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Utilização prevista
Este imunoensaio homogéneo de enzima tiroxina destina-se a ser utilizado para a determinação 
quantitativa de tiroxina total no soro ou plasma humanos.  

Resumo e explicação do teste
A tiroxina (T4) é sintetizada nos folículos da glândula tiroide e introduzida na circulação 
sanguínea através de um complexo sistema de retorno1. A glândula tiroide é regulada pela 
hormona estimuladora da tiroide (TSH), a qual é produzida e segregada pela glândula pituitária. 
A produção e segregação da TSH pela pituitária é realizada através da estimulação por parte 
da hormona libertadora da tiroide (TRH), a qual é libertada pelo hipotálamo.

A maioria da tiroxina na circulação sanguínea está predominantemente ligada à globulina 
fixadora de tiroxina (TBG) e, de forma menos pronunciada, à pré-albumina e albumina fixadoras 
de tiroxina2,3. A percentagem de tiroxina que permanece livre na corrente sanguínea é inferior 
a 1%. Níveis elevados de tiroxina total foram associados ao hipertiroidismo, uma condição 
associada ao excesso de hormona tiroide no sangue e níveis de tiroxina total reduzidos foram 
associados ao hipotiroidismo, uma condição associada a níveis de concentração de tiroxina 
insuficientes. Uma falha primária da glândula tiroide ou quaisquer doenças que afetem o sistema 
tiroide-pitutária-hipotálamo pode resultar numa concentração invulgar de tiroxina no sangue. 
A medição da concentração de tiroxina total (livre mais associada à proteína) tem sido um dos 
métodos mais usados para a determinação do estado da tiroide de determinados indivíduos4.

O DRI® Thyroxine Assay é um imunoensaio homogéneo de enzima que utiliza reagentes líquidos 
prontos a utilizar. O ensaio usa ácido sulfónico 8-anilino-1-naftaleno (ANS) para dissociar a 
tiroxina das proteínas de ligação de plasma. A tiroxina dissociada na amostra pode competir 
com uma tiroxina marcada com glucose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) por uma quantidade 
fixa de locais de ligação de anticorpo específico da anti-tiroxina na solução. Na ausência de 
tiroxina na amostra, a tiroxina marcada com G6PDH é ligada pelo anticorpo específico e a 
atividade da enzima é inibida. Este fenómeno cria uma ligação direta entre a concentração de 
tiroxina na amostra e a atividade da enzima. A atividade da enzima G6PDH é determinada por 
espetrofotometria a 340 nm medindo a respetiva capacidade de converter nicotinamida adenina 
dinucleótido (NAD) em NADH.

Materiais fornecidos
Reagente de substrato/anticorpo. Contém anticorpo anti-tiroxina monoclonal, ácido sulfónico 
8-anilino-naftaleno (ANS), glucose-6-fosfato (G6P) e nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) 
em tampão Tris com azida de sódio como conservante.
Reagente conjugado de enzima. Contém tiroxina marcada com glucose-6-fosfato desidrogenase 
(G6PDH) em tampão Tris com azida de sódio como conservante.

Calibradores (vendidos em separado)
Kit de calibração de tiroxina (Cat. n.º 0476): Contém 2 mL de cada calibrador de tiroxina: negativo,  
2 µg/dL, 4 µg/dL, 8 µg,dL, 12 µg/dL e 20 µg/dL no soro humano com azida de sódio como 
conservante.

 Precauções e advertências
Este teste destina-se apenas a utilização em diagnóstico in vitro. Os reagentes são prejudiciais 
se forem ingeridos.

PERIGO: O ensaio DRI Thyroxine (T4) contém ≤ 0,1% de soro-albumina bovina (BSA).
H317 – Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H334 – Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades 
respiratórias.

Evitar respirar névoas ou vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local 
de trabalho. Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial. Em caso de ventilação 
inadequada, usar proteção respiratória. Se entrar em contacto com a pele: lavar com sabão 
e água abundantes. EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a 
vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. Em caso de irritação cutânea ou prurido: consultar um médico. Em caso de 
sintomas respiratórios: contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Eliminar o conteúdo/recipiente em local 
conforme os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Os reagentes utilizados nos componentes do ensaio contêm ≤ 0,09% de azida de sódio. Evite 
o contacto com a pele e membranas mucosas. Lave as áreas afectadas com água abundante. 
Em caso de exposição ocular ou ingestão, procure cuidados médicos imediatamente. A 
azida de sódio pode reagir com canalizações de cobre ou chumbo e formar azidas metálicas 
potencialmente explosivas. Quando eliminar esses reagentes, faça sempre descargas com 
muita água para evitar a acumulação de azidas. Limpe as superfícies metálicas expostas com 
hidróxido de sódio a 10%.

Não utilize os reagentes depois do fim dos prazos de validade.

A tiroxina é sensível à luz. Conserve todos os reagentes que contenham tiroxina (conjugado de 
enzima, calibradores, controlos ou amostras do doente) de uma forma que permita minimizar a 
exposição à luz solar direta.

Se forem detetadas embalagens danificadas aquando da receção do produto, entre em 
contacto com o seu representante de assistência técnica.

Preparação e armazenamento dos reagentes
Os reagentes estão prontos a utilizar. Não é necessária qualquer preparação dos reagentes. 
Todos os componentes do ensaio, quando devidamente armazenados entre 2 °C e 8 °C, são 
estáveis até à data de validade indicada no rótulo.

Recolha e manuseamento de amostras
Podem ser utilizados soro ou plasma com o ensaio. Os anticoagulantes como heparina, citratos, 
oxalatos e EDTA demonstraram não interferir com o ensaio. Dá-se preferência à utilização 
de uma amostra de soro recolhida recentemente. Se não for possível analisar a amostra de 
forma imediata, esta poderá ser conservada num local refrigerado durante até uma semana 
ou congelada durante até um mês. Devem evitar-se ciclos de congelamento/descongelamento 
da amostra. Deve fazer-se um esforço para manter as amostras livres de excesso de resíduos. 
Recomenda-se a centrifugação de amostras muito turvas antes da análise.

Trate todas as amostras de soro ou plasma como se fossem potencialmente infeciosas.5

TechMate
Os analisadores químicos clínicos capazes de manter uma temperatura constante, de pipetar 
amostras, de misturar reagentes, de medir taxas de enzimas a 340 nm e de cronometrar com 
precisão a reação podem ser utilizados para executar este imunoensaio homogéneo de enzima.

Procedimento do ensaio
Os analisadores químicos com as especificações indicadas são adequados para a realização 
deste imunoensaio homogéneo de enzima. Antes de proceder ao ensaio, consulte as instruções 
de aplicação específicas de cada ensaio e os parâmetros específicos utilizados para cada 
analisador.

Controlo de qualidade e calibração
As boas práticas laboratoriais sugerem a utilização de amostras de controlo para validar a 
calibração e para assegurar o adequado desempenho do ensaio. Estão comercialmente 
disponíveis diversos controlos multinível para este efeito. Certifique-se de que os resultados 
de controlo se encontram dentro do intervalo definido. Recalibre o sistema sempre que forem 
usados reagentes novos ou quando os valores de controlo estão fora do intervalo estabelecido. 
Todos os requisitos de controlo de qualidade deverão ser realizados em conformidade com os 
requisitos de acreditação ou regulamentações locais, estatais e/ou federais.

Interpretação de dados e resultados
Os resultados da amostra de concentração de tiroxina são calculados automaticamente pelo 
analisador químico clínico. Não é necessária manipulação de dados adicional.

As amostras superiores a 20 μg/dL podem ser comunicadas como > 20 μg/dL ou diluídas utilizando o 
calibrador negativo. O valor da amostra diluída é obtido através da multiplicação do resultado pelo  
fator de diluição.

Existem vários fatores que podem afetar a ligação entre a concentração de tiroxina no soro ou 
plasma e a reação clínica. Estes incluem: idade, sexo e estado de saúde do doente, tratamentos 
com fármacos específicos, doença não relacionada com a tiroide, gravidez, utilização de 
estrogénio ou contracetivos e aumento ou diminuição genético(a) da concentração de 
globulina fixadora de tiroxina (TBG). Nas circunstâncias acima mencionadas, a tiroxina total 
deve ser utilizada apenas como um procedimento de rastreio preliminar.1 O diagnóstico exato 
do estado de tiroide deve ser complementado por outros testes de diagnóstico, como é o caso 
do Free T4 Index (FTI), TSH, T3, TRH, etc., e avaliação clínica por parte de um médico.

Valores esperados
O intervalo de concentrações de T4 de indivíduos aparentemente saudáveis foi determinado 
como sendo de 4,5 a 12 μg/dL. Uma vez que os intervalos "normais" podem ser afetados pela 
idade, o sexo, o regime alimentar, a localização geográfica e outros fatores, cada laboratório 
deve estabelecer os respetivos valores esperados para este procedimento.

Limites
A sensibilidade, definida como a concentração mais baixa que se pode diferenciar de soro 
negativo com confiança de 95%, é de 0,7 μg/dL. Este ensaio foi otimizado para a determinação 
de tiroxina no soro ou plasma apenas e não para a determinação de tiroxina no sangue total. 
Em raras situações, os doentes podem possuir anticorpos que irão interferir com o ensaio e 
provocar resultados do teste baixos.
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Características típicas do desempenho
Os dados de desempenho típico que se seguem foram gerados com um analisador químico 
clínico Hitachi 717.

Precisão
A exatidão intraensaio e total ensaio foi avaliada com três níveis de controlos de soro T4. Após 
um protocolo de precisão de CLSI modificado, as amostras foram testadas em réplicas de 6 por 
determinação, duas vezes por dia, durante 5 dias, com um N total = 60.

Nível Intraensaio Total ensaio

n = 60 Média (μg/dL) DP (μg/dL) % do CV DP (μg/dL) % do CV

1 4,1 0,14 3,4 0,28 6,9

2 11,0 0,41 3,7 0,81 7,4

3 16,2 0,62 3,8 1,05 6,5

Sensibilidade
A sensibilidade, definida como a concentração mais baixa que se pode diferenciar de soro 
negativo com confiança de 95%, é de 0,7 μg/dL.

Exatidão
108 amostras clínicas com intervalos de concentração de T4 entre 1,3 μg/dL e 87,1 μg/dL foram 
analisadas com o ensaio DRI Thyroxine EIA e um ensaio de T4 comercialmente disponível. 
Foram obtidos uma correlação com uma equação de regressão de DRI (y) = 1,02 (x) - 0,63 e um 
coeficiente de correlação (r) de 0,993.

Especificidade
Os compostos com uma estrutura química semelhante à da tiroxina e determinados compostos 
utilizados conjuntamente foram testados quanto à possibilidade de reação cruzada no 
ensaio de tiroxina. A % de reatividade cruzada foi determinada como uma percentagem da 
concentração de T4 equivalente observada quando a concentração testada do reagente 
cruzado era adicionada a um soro negativo de T4.

Concentração Conc. testada (μg/dL) % de reatividade cruzada

Triiodotironina (T3) 10  3,2*

Ácido triiodotiroacético 10 0,5*

Ácido tetraiodotiroacético 10 000 25,3*

3,5-diiodotironina 10 000 0,0

3,5-diiodotirosina 10 000 0,0

Iodotirosina 10 000 0,0

Metimazol 10 000 0,0

Fenilbutazona 10 000 0,0

Fenitoína 10 000 0,0

Propiltiouracil 10 000 0,0

Tirosina 10 000 0,0

Acetaminofeno 100 000 0,0

Ácido acetilsalicílico 100 000 0,0

*As concentrações testadas excederam significativamente as concentrações de soro normais para estes compostos. 
Desta forma, a reação cruzada não se revela significativa em termos clínicos.

As amostras hemolizadas (até 800 mg/dL de hemoglobina), lipémicas (até 1000 mg/dL 
de triglicéridos ou 400 mg/dL de colesterol) e ictéricas (até 30 mg/dL de bilirrubina) não 
representam qualquer interferência significativa em termos clínicos para o ensaio.
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