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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
FINALIDADE 
 
Este kit é utilizado para a determinação quantitativa do hormônio estimulante da tireóide 
humana (hTSH) em amostras de sangue secas em papel filtro, como um auxiliar na 
triagem de hipotireoidismo congênito (neonatal) em recém-nascidos. 
 
 
RESUMO E EXPLICAÇÃO DO ENSAIO 
 
O hormônio estimulante da tireóide humana (tirotropina) é um hormônio glicoproteico 
sintetizado e secretado pelo lobo anterior da glândula pituitária. Estimula a produção dos 
hormônios tiroidianos pela glândula da tireóide. A principal função do hTSH é regular a 
síntese e a secreção dos principais hormônios tiroidianos, tiroxina (T4) e  
3,5,5'-tri-iodotironina (T3). O nível de hTSH é regulado pelo equilíbrio entre os dois 
principais fatores de oposição. O primeiro é a influência do hormônio de liberação de 
hTSH (TRH), um tripepitídeo produzido pelo hipotálamo que age sobre a hipófise para 
estimular a síntese e a secreção do hTSH. O segundo fator são os próprios hormônios 
tiroidianos, que reduzem a reação do tireotropos ao TRH (1,2). 
 
O início do desenvolvimento da glândula da tireóide fetal parece ser independente da 
pituitária. A secreção de hTSH da pituitária, inicia-se apenas após o final do primeiro 
trimestre de gravidez e, depois disso, a secreção de hTSH aumenta rapidamente 
alcançando níveis mais elevados que os níveis maternos. Os hormônios hTSH e da 
tireóide não são transportados através da placenta. Conseqüentemente, as funções da 
pituitária-tireóide do feto são independentes das apresentadas pela mãe (3). 
 
Imediatamente após o nascimento, um rápido aumento na concentração de hTSH, 
conhecido como pico de hTSH, é observado no sangue neonatal. A concentração se 
estabiliza a um nível mais baixo alguns dias após o nascimento se a tireóide do bebê 
estiver funcionando normalmente (4,5,6). 
 
Uma concentração elevada de hTSH no sangue do bebê é a primeira manifestação 
laboratorial disponível de hipotireoidismo primário. Devido a sua alta especificidade e 
sensibilidade, o teste de hTSH é o método de triagem escolhido para detecção do 
hipotireoidismo neonatal. Considerando-se que um diagnóstico clínico seja difícil de 
estabelecer e que o quadro necessita de cuidados médicos imediatos, programas de 
triagem laboratorial em alta escala foram implementados em vários países para detectar o 
hipotireoidismo neonatal (7,8). 
 
 

 
DELFIA é uma marca registrada da PerkinElmer, Inc. 
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PRINCÍPIOS DO ENSAIO 
 
O ensaio DELFIA®

 é um fluoroimunoensaio de dois sítios em fase sólida com base na 
técnica direta de sanduíche, na qual dois anticorpos monoclonais (derivados de 
camundongos) são dirigidos contra dois determinantes antigênicos separados na 
molécula de hTSH. Padrões, controles e amostras de teste contendo hTSH reagem 
simultaneamente com anticorpos monoclonais imobilizados dirigidos contra um sítio 
antigênico específico na subunidade ß hTSH e anticorpos monoclonais marcados com 
európio (dirigidos contra um sítio antigênico específico diferente localizado parcialmente 
nas subunidades ß e ) na solução tampão. A solução tampão do ensaio elui hTSH das 
manchas de sangue seco nos discos de papel filtro. O ensaio completo exige apenas uma 
etapa de incubação. 
 
A solução intensificadora dissocia os íons de európio do anticorpo marcado e em seguida 
formam quelatos altamente fluorescentes com componentes da solução intensificadora. A 
fluorescência em cada poço é medida. A fluorescência de cada amostra é proporcional à 
concentração de hTSH na amostra (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
CONTEÚDO DO KIT 
 
Cada kit DELFIA Neonatal hTSH contém reagentes para 960 testes. 
 
A data de validade do kit fechado está especificada na etiqueta externa. Conserve à uma 
temperatura entre +2 e +8°C. 
 
Uma vez aberto o kit, seus componentes permanecerão estáveis por até duas semanas 
se forem usados conforme descrito na seção "PROCEDIMENTO DE ENSAIO". 
 

 
DELFIA é uma marca registrada da PerkinElmer, Inc. 
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Reagentes 
 
Componente Quantidade Prazo de estocagem e 

conservação 
 
hTSH Standards 
(Padrões de hTSH) 
(valores aprox.) 
 

 
1 folha de papel filtro 
(Whatman, no. 903) 
contendo 5 conjuntos de 
manchas de sangue 
seco 

 
Conserve na embalagem 
original, em ambiente 
refrigerado e protegido 
contra umidade e luz. 
Estável à uma temperatura 
entre +2 e +8°C até a data 
de validade especificada na 
etiqueta. 

A 1 µU/mL sangue 
B 10 µU/mL sangue 
C 25 µU/mL sangue 
D 50 µU/mL sangue 
E 100 µU/mL sangue  

As concentrações exatas de hTSH estão especificadas 
no certificado de controle de qualidade do lote 
específico incluso no kit. 
 

F 250 µU/mL sangue 
   

 
Controls 
(Controles) 
(valores aprox.) 
 

 
1 folha de papel filtro 
(Whatman, no. 903) 
contendo 5 conjuntos de 
manchas de sangue 
seco 

 
Conserve na embalagem 
original, em ambiente 
refrigerado e protegido 
contra umidade e luz. 
Estável à uma temperatura 
entre +2 e +8°C até a data 
de validade especificada na 
etiqueta. 

C1 15 µU/mL sangue 
C2 60 µU/mL sangue 

  
Os valores dos controles do kit dosasos pelo 
fabricante estão especificados no certificado de 
qualidade do lote específico incluso no kit. Cada 
laboratório deve estabelecer sua própria média e faixa 
aceitável. 
 

Os padrões e controles foram preparados a partir de sangue humano com um valor de 
hematócrito de 50 a 55% e calibrados em relação ao calibrador "Thyroid-Stimulating 
Hormone, Human, for Immunoassay, Third International Standard, NIBSC Code 81/565". 
Os valores de soro para hTSH fornecidos neste documento pressupõem um valor de 
hematócrito de 55%. 
 
Fator de conversão: 1 µU/mL sangue = 2.22 µU/mL soro  

(pressupondo 55% de hematócritos) 
 
Os resultados obtidos com este kit são equivalentes à 3a RPNS (Reference Preparation 
for Neonatal Screening/Preparação de referência para Rastreio Neonatal) - ISNS 
(International Standard Serial Number/Número Internacional Normalizado para 
Publicações Seriadas). Não é necessária nenhuma conversão. 
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Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution 
(Solução estoque de traçador 
anti-hTSH-Eu) (~ 20 µg/mL) 
(monoclonal de camundongo) 

 
1 frasco, 1.5 mL 

 
Temperatura entre +2 e 
+8°C até a data de validade 
especificada na etiqueta do 
frasco. 

 
O traçador está em solução salina tamponada (pH 7.8) de Tris-HCl, contendo albumina 
de soro bovina, lgG de camundongo, e < 0.1% de azida de sódio como conservante. 
 
 
Wash Concentrate 
(Concentrado para lavagem) 

 
1 frasco, 250 mL 

 
Temperatura entre +2 e 
+8°C até a data de validade 
especificada na etiqueta do 
frasco. 

 
Solução salina tamponada (pH 7.8) de Tris-HCl 25 vezes concentrada com Tween 20. 
Contém Germall® II1 como conservante. 
 
ADVERTÊNCIA (o concentrado para lavagem contém Germall® II): pode provocar 
uma reação alérgica cutânea. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 
(Tampão de ensaio de  
Neo hTSH) 

 
1 frasco, 250 mL 

 
Temperatura entre +2 e 
+8°C até a data de validade 
especificada na etiqueta do 
frasco. 

 
Solução salina tamponada (pH 7.8) de Tris-HCl, pronta para uso, contendo albumina de 
soro bovina, globulina bovina, Tween 40, polietilenoglicol 6000, um corante vermelho 
inerte, e < 0.1% de azida de sódio como conservante. 
 
 
Enhancement Solution 
(Solução intensificadora) 

 
1 frasco, 250 mL 

 
Temperatura entre +2 e 
+8°C até a data de validade 
especificada na etiqueta do 
frasco. Prazo de 
conservação de 6 meses à 
temperatura ambiente (+20 
a +25°C). Evite a exposição 
do kit à luz solar direta. 

 
Solução intensificadora pronta para uso com Triton® X-1002, ácido acético e quelantes. 
 

 
1 Germall é uma marca registrada da ISP Investments, Inc. 
2 Triton é uma marca registrada da Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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Anti-hTSH Microtitration Strips 
(Tiras de microtitulação de  
anti-hTSH). 12 x 8 x 12 poços 
revestidos com anticorpos em 
reação com um sítio específico 
na subunidade ß da molécula 
de hTSH 
 

 
10 placas 

 
Temperatura entre +2 e 
+8°C até a data de validade 
especificada na etiqueta. 

 
Extra barcode labels 
for the plate 
(Etiquetas de código de barras 
adicionais para a placa) 
 

 
3 peças 

 
Observação: os códigos de 
barras são específicos para 
o lote. 

 
Lot-specific 
quality control certificate 
(Certificado de controle de 
qualidade específico do lote) 
 

 
1 peça 

 
 

 
 
MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS COM O KIT 
 
O kit DELFIA Neonatal hTSH é parte de uma solução completa de reagentes e 
instrumentação para imunodiagnóstico. O sistema DELFIA requer os seguintes itens, 
disponíveis na Wallac Oy, na PerkinElmer, Inc. ou em seus distribuidores. 
 
1. Fluorômetro por tempo resolvido, além de impressora e computador (opcional) 
2. DELFIA Washer-Diskremove automático (nº de prod. 1296-0010) ou sistema de 

lavagem automática - DELFIA Platewash (nº de prod. 1296-026) 
3. Agitador automático - DELFIA Plateshake (nº de prod. 1296-003/004) 
4. Picotador capaz de picotar discos de papel filtro com diâmetro de 3.2 mm 

(1/8 polegada) [por exemplo, picotador Wallac DBS (nº de prod. 1296-071), Panthera-
Puncher™ 9 (nº de prod. 2081-0010) ou um picotador manual (nº de prod. 
10457593)] 

5. Pipeta dispensadora de solução do traçador diluída – Eppendorf Multipette (nº de 
prod. 1296-014) com Combitips de 5 mL (nº de prod. 1296-016) ou alternativamente 
DELFIA Plate Dispense com DELFIA Dispense Unit (nº de prod. 1296-041 e  
1296-043) 

6. Pipeta dispensadora de solução intensificadora – Eppendorf Multipette (nº de prod. 
1296-014) com Combitips de 5 mL (nº de prod. 1296-016) ou alternativamente 
DELFIA Plate Dispense (nº de prod. 1296-041) 

 

 
Panthera-Puncher é uma marca comercial da PerkinElmer, Inc. 
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Além do sistema DELFIA, são necessários os seguintes materiais: 
 
- pipetas de precisão para dispensar de volumes em microlitro e pipetas para dispensar 

de volumes em mililitro 
- água deionizada 
- cartões de amostra com uso de um papel filtro aprovado pelo FDA 
 
 
COLETA E MANUSEIO DE AMOSTRAS 
 
As amostras de sangue devem ser obtidas diretamente do calcanhar para o papel filtro. 
Amostras lipêmicas (triglicerídeos  5000 mg/L) e ictéricas (bilirrubina  20 mg/dL) não 
interferem no ensaio. Anticorpos heterofílicos na amostra podem interferir no ensaio. 
 
Se a amostra não for aplicada diretamente no papel filtro (que não é o método escolhido), 
não use tubos ou vasos capilares com citrato ou EDTA para coletar o sangue, pois esses 
reagentes de anticoagulação afetam o ensaio quelando o európio. 
 
Os programas de triagem neonatal diferem entre si quanto ao tipo de amostra necessário. 
Nos Estados Unidos, a recomendação é uma mancha de sangue, com aproximadamente 
12.7 mm (½ polegada) de diâmetro, coletada no calcanhar e aplicada em papel filtro. 
O sangue do calcanhar de um recém-nascido é normalmente coletado entre 2 a 6 dias 
após o nascimento (15), mas em alguns programas de triagem o tempo e o número de 
amostras pode ser diferente. Consulte as normas locais para obter o tempo e a triagem de 
coleta de amostras. É necessário que o dispositivo de coleta da amostra esteja de acordo 
com os padrões nacionais. Diferenças na absorção do soro e nas recuperações de hTSH 
foram encontradas em lotes diferentes de papéis filtro aprovados pela FDA. No entanto, 
não causaram grandes erros de quantificação (16,17). Um método baseado em amostras 
de sangue seco requer que a coleta, o manuseio e o transporte das amostras sejam feitos 
de forma cuidadosa. A técnica de coleta está descrita em detalhes no documento LA4-A5 
do CLSI (18). Estes são seus pontos principais: 
 
- Limpe a pele com algodão embebido em álcool e deixe secar. 
 
- Puncione o calcanhar da criança utilizando uma lanceta esterilizada ou algum 

instrumento perfurante que colete sangue a uma profundidade de 1.0 a 2.0 mm. Em 
crianças pequenas, uma perfuração que ultrapasse 2.0 mm poderá resultar em danos 
nos ossos. 

 
- Descarte a primeira gota de sangue. Encoste o papel filtro cuidadosamente sobre 

uma gota grande de sangue e, de uma só vez, faça com que uma quantidade 
suficiente de sangue molhe e preencha completamente o círculo desenhado no papel-
filtro. Examine os dois lados do papel filtro para certificar-se de que o sangue 
penetrou e saturou o papel. Pressionar ou comprimir demais o local perfurado pode 
causar hemólise da amostra ou misturá-la com os fluidos dos tecidos. Não deixe cair 
gotas sucessivas de sangue no círculo de coleta (isto causa saturação). 

 
- Deixe a amostra de sangue secar em posição horizontal por pelo menos 3 horas à 

temperatura ambiente (+18°C a +25°C), sem luz solar direta. Não aqueça nem 
empilhe as amostras durante o processo de secagem. 
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- Verifique se as informações necessárias no cartão de coleta da amostra estão 
completas. O mínimo de informações prévias necessárias sobre o dispositivo de 
coleta incluem: 

 
- sobrenome (e nome, se disponível), sexo, data de nascimento (opcional: hora do 

nascimento), idade e peso da criança ao nascer; (indicar se < 24 h) e número de 
identificação do paciente 

- nome e sobrenome da mãe 
- data de coleta da amostra (opcional: hora da coleta) 
- nome e endereço de quem enviou (opcional: local de nascimento) 
- nome e telefone do médico (plano de saúde) 
- nome e endereço do programa de triagem neonatal 
- cada cartão deve ter um número de série e uma data de validade 

 
- Antes que as amostras sejam colocadas em um recipiente para o transporte, as 

manchas de sangue seco nos cartões de coleta devem ser separadas por uma 
barreira física ou giradas em 180°, para não encostar as manchas de sangue seco 
acima e abaixo. As manchas de sangue também podem ser protegidas por uma 
cobertura dobrável ou pela colocação de papel transparente entre as amostras. 

 
- Siga as regulamentações locais de postagem e transporte para embalar e transportar 

a amostra. As amostras não devem ser colocadas em recipientes hermeticamente 
fechados (por exemplo, embalagens plásticas ou metálicas). Se necessário, inclua 
embalagens dessecantes em número suficiente. A umidade é prejudicial à amostra de 
sangue seco. 

 
- Transporte ou envie a amostra pelo correio para o laboratório até 24 horas após a 

coleta. 
 
Alguns laboratórios de análises clínicas podem solicitar mais informações no cartão. Por 
exemplo, se a criança nasceu prematura ou atrasada e, neste caso, em que grau isso 
ocorreu; se ela era gêmea ou não; informações sobre alimentação e possíveis antibióticos 
caso tenha sido realizada uma transfusão de sangue. Consulte as regulamentações locais 
e as políticas institucionais sobre falhas no fornecimento das informações mínimas 
necessárias no dispositivo de coleta de amostras. 
 
O TSH em amostras de sangue seco demonstrou estabilidade por pelo menos um mês 
em temperatura ambiente (19,20,21). Se as amostras forem armazenadas em 
temperatura de +4°C com dessecante, não haverá degradação do TSH por pelo menos 
um ano (22). 
 
 
CUIDADOS E PRECAUÇÕES 
 
Para uso diagnóstico in vitro. 
 
Este kit deve ser usado somente por pessoas treinadas. 
 
Este kit contém reagentes fabricados com componentes de sangue humano. Os materiais 
originais foram testados por imunoensaio usando métodos aprovados pelo FDA ou 
equivalentes, e apresentaram resultado negativo para antígeno de superfície da hepatite 
B, anticorpos anti-hepatite C e anti-HIV 1 e 2. Mesmo assim, todas as precauções 
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recomendadas para o manuseio dos derivados de sangue devem ser observadas. 
Consulte a publicação "Biossegurança em Laboratórios Biomédicos e de Microbiologia", 
do Departamento de Saúde e Serviço Social dos Estados Unidos, ou outras 
regulamentações locais ou nacionais. 
 
Manuseie todas as amostras dos pacientes como potencialmente infecciosas. 
 
Os reagentes contêm azida de sódio (NaN3) como conservante. A azida de sódio pode 
reagir com canos de chumbo e de cobre, formando azidas de metal altamente explosivas. 
Ao descartar, utilize grande quantidade de água para evitar o acúmulo de azida. 
 
O concentrado para lavagemcontém Germall® II e pode provocar uma reação alérgica 
cutânea. 
 
Utilize roupas, luvas e equipamento para os olhos de proteção adequados. Em caso de 
acidente, enxágüe imediatamente com água corrente e procure atendimento médico. 
 
O descarte de resíduos também deve estar de acordo com as regulamentações locais. 
 
 
PROCEDIMENTO DE ENSAIO 
 
A determinação para os calibradores e os controles deve ser realizada em duplicata. Uma 
curva padrão deve ser executada em cada placa. Os desconhecidos podem ser 
executados como determinações simples. Todos os reagentes e amostras devem retornar 
à temperatura ambiente (+20 a +25°C) antes de serem utilizados. 
 
1. Preparação dos reagentes Estabilidade reconstituída 
 

Solução de lavagem 2 semanas à uma temperatura entre 
+2 e +25°C, em recipiente lacrado. 

 
Despeje os 100 mL de concentrado para lavagem em um recipiente limpo e dilua 
adicionando 2400 mL de água deionizada. 
 
 
Traçador anti-hTSH-Eu Prepare em uma hora de uso. 
 
A solução deve ser diluída até à concentração desejada (consulte a tabela). 
 
É importante que o tampão de ensaio de Neo hTSH não entre em contato com a 
solução estoque de uso não imediato de traçador. 
 
Recomendamos o uso de um recipiente plástico descartável no preparo da solução do 
traçador. 
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Diluição da solução estoque de traçador anti-hTSH-Eu: 
 
Preparação da solução do traçador diluída 
 
Nº de placas 
e tiras 

Vol. de 
solução 
estoque de 
traçador 

Vol. de 
tampão de 
ensaio de  
Neo hTSH 

 Nº de placas 
e tiras 

Vol. de 
solução 
estoque de 
traçador 

Vol. de 
tampão de 
ensaio de  
Neo hTSH 

Placa Tira (µL) (mL) Placa Tira (µL) (mL) 
         
1. 1 20 3  6. 41 650 104 
 2 40 6.5   42 670 107 
 3 55 9   43 690 110 
 4 70 11.5   44 700 112 
 5 90 15   45 720 115 
 6 110 18   46 730 117 
 7 130 21   47 750 120 
 8 140 23   48 760 122 
2. 9 160 26  7. 49 780 125 
 10 180 29   50 790 127 
 11 200 32   51 810 130 
 12 210 34   52 830 133 
 13 230 37   53 840 135 
 14 240 39   54 850 137 
 15 260 41   55 860 139 
 16 270 43   56 880 142 
3. 17 280 45  8. 57 890 144 
 18 300 48   58 910 147 
 19 320 51   59 930 150 
 20 330 53   60 940 152 
 21 350 56   61 950 154 
 22 370 59   62 970 157 
 23 380 61   63 990 160 
 24 400 64   64 1000 162 
4. 25 410 66  9. 65 1020 164 
 26 430 69   66 1040 167 
 27 440 71   67 1060 169 
 28 460 74   68 1080 172 
 29 470 76   69 1100 175 
 30 490 79   70 1120 178 
 31 500 81   71 1130 179 
 32 520 84   72 1140 182 
5. 33 530 86  10. 73 1150 184 
 34 550 89   74 1160 186 
 35 560 90   75 1180 189 
 36 570 92   76 1200 192 
 37 590 95   77 1220 195 
 38 600 97   78 1230 197 
 39 620 100   79 1250 200 
 40 630 102   80 1270 203 
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2. Transfira a quantidade necessária de tiras de microtitulação para um suporte de tiras. 
 

Observação: Abra apenas três lados da folha metálica e dobre-a para o lado, 
mantendo as informações específicas da placa na embalagem. Coloque as tiras 
restantes de volta na embalagem e pressione a folha metálica no lugar de origem o 
mais firme que conseguir. Deixe o dessecante na embalagem. Outra opção é guardar 
as tiras restantes em um saco plástico relacrável com o dessecante. 

 
3. Picote discos de papel filtro para dentro dos poços usando um picotador automático 

ou manual. O diâmetro dos discos deve ser de aproximadamente 3.2 mm (1/8 pol.). 
Deve ser adicionado somente um disco por poço. É apresentado a seguir um mapa 
da placa como exemplo. Cada laboratório pode decidir o melhor posicionamento dos 
controles e amostras. 

 

 
 
4. Adicione 200 µL de solução do traçador Anti-hTSH-Eu diluída para cada 

poço utilizando, após o descarte da primeira parte, o Eppendorf Multipette 
recomendado ou o DELFIA Dispense Unit. Evite efeitos estáticos 
mantendo a ponta da pipeta ligeiramente acima da parte superior do poço 
esvaziando-a de seguida sem tocar a tira de plástico ou a superfície do 
líquido. 

 
5. Agite o suporte rapidamente por 10 minutos usando o agitador DELFIA Plateshake e 

incube o suporte por 4 horas à temperatura ambiente agitando lentamente. 
A incubação começa quando o último suporte estiver preparado e agitado por 
10 minutos. Alternativamente, apos agitar rapidamente por 10 minutos cubra a placa 
e incuba durante a noite em um refrigerador (+2–+8°C) sem agitar, e a seguir incube 
mais 1 hora agitando lentamente à temperatura ambiente. 

 
OBSERVAÇÃO: A agitação rápida antes da incubação garante a extração completa 
dos componentes do sangue dos discos de papel filtro. 

 
6. Após a etapa de incubação, remova a solução e os discos de papel filtro dos poços 

utilizando o programa 32 do DELFIA Washer-Diskremove. 
 

Como alternativa, remova a solução e os discos de papel filtro usando o DELFIA Disk 
Remove ou um aparato de sucção, por exemplo, uma pipeta Pasteur conectada a 
uma fonte de vácuo adequada. Lave cada tira com o DELFIA Platewash utilizando o 
programa 32 (wash). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tira 

Pad. 
A 

Pad. 
A 

Pad. 
B 

Pad. 
B 

Pad. 
C 

Pad. 
D 

Pad. 
D 

Pad. 
E 

Pad. 
E 

Pad. 
F 

Pad. 
F 

Ctrl 
I 

Ctrl 
I 

Ctrl 
II 

Ctrl 
II 

1a 
desc. 

2a 
desc.    

A 

B 

C 
etc. 

Pad. 
C 

3a 
desc.

etc.  
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7. Adicione 200 µL de solução intensificadora diretamente do frasco do reagente para 
cada poço a ser utilizado, após lavar o Combitip com a solução intensificadora (para 
resíduos), o Eppendorf Multipette recomendado ou o DELFIA Plate Dispense. 
Reabasteça o Combitip e descarte a primeira alíquota. Evite tocar a borda do poço ou 
o seu conteúdo. 

 
8. Agite lentamente o suporte por 5 minutos. Se for evitada evaporação, a fluorescência 

permanecerá estável por várias horas. Recomendamos, no entanto, que a dosagem 
seja realizada em 1 hora, em virtude da possibilidade, apesar de rara, de que fatores 
externos possam causar com o tempo, uma redução no sinal de leitura. 

 
9. Certifique-se de que cada tira esteja firmemente posicionada no suporte. Em seguida, 

dose a fluorescência no fluorômetro por tempo resolvido. 
 

Ao utilizar o fluorômetro 1232 ou 1234, selecione o programa 32 do kit (concentrações 
em soro) ou o programa 12 (concentrações em sangue) ou o protocolo MultiCalc 3 
"32 NTSHS" (concentrações em soro) ou o protocolo "12 NTSH" (concentrações em 
sangue) para dosagem automática e cálculo do resultado. 
 
Ao utilizar o VICTOR™ 2 D, inicie a medição com o Start Wizard (Assistente de 
início), selecione o protocolo "NTSHS" (concentrações em soro) ou "NTSH" 
(concentrações em sangue) do painel de protocolos/kits "Neonatal USA" ou "Neonatal 
Europe", e defina o número de placas e amostras. 
 
Verifique o grupo de parâmetros para o programa 32 (concentrações em soro) ou 12 
(concentrações em sangue) ou o protocolo MultiCalc para "32 NTSHS" 
(concentrações em soro) ou "12 NTSH" (concentrações em sangue). Se você alterar o 
número de réplicatas das amostras desconhecidas, altere também o protocolo 
(consulte o manual do fluorômetro ou do MultiCalc para editar os parâmetros): 

 

 
3 MultiCalc é uma marca registrada da PerkinElmer, Inc. 
VICTOR é uma marca comercial da PerkinElmer, Inc. 
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KIT NUMBER : 32 NEONATAL hTSH  12 NEONATAL hTSH 
ASSAY TYPE : IFMA  IFMA 
FITTING METHOD : SPLINE SMOOTHED  SPLINE SMOOTHED 
X-AXIS : LINEAR  LINEAR 
Y-AXIS : MEAS  MEAS 
BLANKS : 0  0 
STANDARDS : 6  6 
STANDARD REPLICATES : 2  2 
STANDARD CONC : A  A 
STANDARD CONC : B  B 
STANDARD CONC : C  C 
STANDARD CONC : D  D 
STANDARD CONC : E  E 
STANDARD CONC : F  F 
UNKNOWN REPLICATES : 1  1 
  

(Verifique se as concentrações do padrão de hTSH 
correspondem às fornecidas no certificado de 
controle de qualidade específico do lote. Caso 
contrário, insira as novas concentrações.) 

 
 

Crie um novo grupo de parâmetros se os controles e amostras de teste forem 
analisadas em duplicatas. 

 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO 
 
1. É necessária uma compreensão perfeita deste suplemento para que se faça um bom 

uso deste kit DELFIA. Os reagentes fornecidos com este kit devem ser usados como 
uma unidade integral. Não misture reagentes idênticos de kits que possuam números 
de lote diferentes. Não use reagentes de kits após a data de validade impressa no 
rótulo. 

 
2. Qualquer falha no procedimento de ensaio pode afetar os resultados. 
 
3. Antes da preparação da amostra, os reagentes devem alcançar a temperatura 

ambiente (+20 a +25°C). 
 
4. Ao lavar as tiras, certifique-se que cada poço esteja completamente 

abastecido até a borda, como mostrado na figura. Após lavar as tiras, 
verifique se os poços estão secos. Se ainda houver umidade, vire a placa 
e encoste-a firmemente em um papel absorvente. 

 
Para obter instruções detalhadas sobre a limpeza e a manutenção do dispositivo de 
lavagem, consulte o manual do DELFIA Platewash. 

 
5. A prevenção de contaminação com o európio e conseqüente fluorescência excessiva 

de fundo exige o uso de avançadas técnicas de pipetagem e lavagem. Portanto, é 
extremamente importante utilizar as pipetas fornecidas com o sistema DELFIA 
somente para as finalidades recomendadas. 



13904642-18  (br) 17 

Após o Combitip ter sido lavado com a solução intensificadora de acordo com as 
instruções de uso, a solução deve ser dispensada utilizando somente o Eppendorf 
Multipette recomendado. O mesmo Combitip não deve ser utilizado para pipetar 
qualquer outro reagente. Após o uso, coloque o Eppendorf Multipette, ainda com o 
Combitip, no suporte de pipetas. 
 
Ao utilizar o DELFIA Plate Dispense e o DELFIA Dispense Unit, consulte o manual. 

 
 
CÁLCULO DOS RESULTADOS 
 
O sistema DELFIA possue programas para gerenciamento de dados, gerando resultados 
tais como de curvas padrão, concentrações de amostras etc. (consulte o manual do 
instrumento ou o manual do MultiCalc para obter informações detalhadas). 
 
 
Calibração 
 
Uma curva padrão completa deve ser executada em cada placa. 
 
 
Controle de qualidade 
 
Amostras de controle sempre devem ser usadas para garantir a validade dos resultados 
no dia-a-dia. Os controles devem ser executados da mesma maneira que as amostras. 
Controles em dois níveis diferentes estão incluídos no kit. Executar esses controles em 
cada ensaio. Se o ensaio incluir mais de uma placa, os controles deverão ser executados 
em cada placa. Cada laboratório deve estabelecer sua própria média e faixa aceitável. A 
média estabelecida deverá estar dentro de ±20% dos valores especificados no certificado 
do controle de qualidade. É recomendável que os laboratórios estabeleçam seus próprios 
controles em diferentes níveis, além dos controles incluídos no kit. Os resultados das 
amostras só devem ser relatados se os resultados dos controles para o ensaio estiverem 
em conformidade com os critérios estabelecidos pelo laboratório (23). 
 
Também recomendamos a participação em avaliações de controle de qualidade externos. 
 
 
LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO 
 
Como qualquer teste de triagem in vitro, os dados obtidos com o imunoensaio DELFIA 
Neonatal hTSH devem ser utilizados como recurso auxiliar de procedimentos médicos 
comprovados e os resultados interpretados em conjunto com outros dados clínicos que o 
médico tenha à disposição. 
 
Estas são condições que, sabidamente, causam resultados analíticos anômalos: 
- amostras de sangue que não estejam uniformemente preenchida com sangue 
- amostras de sangue picotada muito perto da borda da mancha de sangue 
- amostras coletadas e secas de forma insatisfatória 
- mancha de sangue não-eluente devido à deterioração da amostra causada por 

exposição a calor e umidade 
- contaminação do papel filtro da mancha de sangue com material fecal 
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A amostra não deve ser aplicada ao papel filtro como EDTA ou sangue citrato devido ao 
efeito de quelação sobre o európio. 
 
Anticorpos heterofílicos na amostra podem interferir no ensaio. 
 
Consulte também a seção “OBSERVAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO”. 
 
 
VALORES ESPERADOS4 E INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS 
 
Observe que os valores mencionados nesta seção devem ser usados apenas como uma 
orientação; cada laboratório deve estabelecer sua própria faixa de referência. 
 
A medição de hTSH em manchas de sangue seco como um auxiliar no diagnóstico do 
hipotireoidismo congênito tem como base o uso de um valor de corte, o qual distingue os 
recém-nascidos com eutireoidismo e hipotireoidismo. 
 
1342 amostras de sangue foram analisadas usando o procedimento noturno do kit 
DELFIA Neonatal hTSH. A concentração de hTSH no sangue varia de  2 a 12.7 µU/mL 
em sangue ( 4.4 a 27.9 µU/mL em soro). A distribuição da freqüência é mostrada na 
figura a seguir. 
 

 
 

 
4 Estudo realizado na Wallac Oy, Turku, Finlândia. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450






























































































N
ú

m
er

o
 d

e 
re

su
lt

ad
o

s

hTSH  µU/mL sangue



13904642-18  (br) 19 

Com base nesses resultados, bem como nas recomendações publicadas pela American 
Academy of Pediatrics/American Thyroid Association (15), a interpretação dos resultados 
pode ser resumida como: 
 
 

µU/mL sangue µU/mL soro 

Normal  < 9  < 20 
Limítrofe  9–18  20–40 
Hipotireoidismo  > 18  > 40 
 
 
Esses valores são válidos para amostras de sangue seco coletadas do calcanhar de 
recém-nascidos, 2 a 6 dias após o nascimento. 
 
Pacientes com valores de hTSH limítrofes e de hipotireoidismo devem fazer os testes 
confirmatórios imediatamente. 
 
É preciso lembrar, no entanto, que os valores de corte de hTSH em manchas de sangue 
seco podem variar entre testes e populações diferentes. Portanto, recomenda-se que 
cada laboratório estabeleça seu próprio intervalo e limite de corte de referência a partir de 
uma amostra representativa da população. 
 
Valores elevados de hTSH sem o devido hipotireoidismo congênito foram relatados sob 
determinadas condições (15,24): 
 
- hipotireoidismo neonatal transitório encontrado em recém-nascidos em áreas com 

deficiência de iodo. Esta condição é geralmente mais grave em bebês prematuros. 
 
- o hipotireoidismo transitório benigno em recém-nascidos pode ocorrer em resposta à 

exposição intra-uterina a drogas, exposição intra-uterina de iodo ou deficiência intra-
uterina de iodo em áreas de bócio endêmico. 

 
Concentrações normais de hTSH em recém-nascidos com hipotireoidismo congênito 
comprovado são encontradas com pouca freqüência, 1:100000 (15,24). Valores de hTSH 
nesses bebês aumentam durante as primeiras semanas de vida até alcançar os valores 
característicos do hipotireoidismo congênito. 
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CARACTERÍSTICAS DO DESEMPENHO ANALÍTICO 
 
Uma curva padrão típica obtida com o ensaio DELFIA Neonatal hTSH (incubação noturno 
+ de 1 hora) é mostrada abaixo. 
 

 
 
Precisão5: A variação do ensaio DELFIA Neonatal hTSH foi determinada com manchas 
de sangue inoculadas em 18 execuções com 8 réplicas (4 réplicas por placa). A análise 
da abordagem da variância foi usada para calcular as seguintes variações: 
 
Procedimento de 4 horas 
 

Amostra 
Valor médio total 

µU/mL Variação intra-
ensaio (% CV) 

Variação inter-
ensaio (% CV) 

Variação total 
(% CV) 

sangue soro 
1 14.8 32.6 5.6 16.1 17.0 
2 22.9 50.4 11.4 13.7 17.8 
3 66.5 146 6.0 10.8 12.3 

 
 
Procedimento noturno 
 

Amostra 
Valor médio total 

µU/mL Variação intra-
ensaio (% CV) 

Variação inter-
ensaio (% CV) 

Variação total 
(% CV) 

sangue soro 
1 15.0 33.0 7.0 8.0 10.6 
2 23.7 52.1 7.8 9.0 11.9 
3 66.1 145 7.5 7.9 10.9 

 
 

 
5 Estudo realizado na Wallac Oy, Turku, Finlândia. 
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Sensibilidade analítica6: Geralmente, a sensibilidade analítica do ensaio DELFIA 
Neonatal hTSH é melhor que 2 µU/mL sangue (4.4 µU/mL soro), se for definida como um 
valor com 2 desvios padrões acima da média de 1 µU/mL sangue (2.2 µU/mL soro) do 
valor de medida padrão (valor médio + 2 DP). 
 
 
Reação cruzada7: A reação cruzada do ensaio DELFIA Neonatal hTSH com outros 
hormônios é apresentada na seguinte tabela: 
 

Hormônio 
Concentração 
adicionada 

Medida aparente da concentração  
de hTSH 

µU/mL sangue µU/mL soro 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 
Comparação de métodos8: 1342 amostras de sangue foram analisadas com os kits 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH e 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH (procedimento 
noturno). A distribuição da freqüência é mostrada na figura a seguir: 
 

 
 

 
6 Estudo realizado na Wallac Oy, Turku, Finlândia 
7 como acima 
8 como acima 
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Ao aplicar os valores de corte recomendados a essas amostras, encontrou-se a seguinte 
distribuição: 
 

Kits DELFIA 
Normal 

< 9 µU/mL sangue 
(< 20 µU/mL soro) 

Limítrofe 
9 - 18 µU/mL sangue 

(20 - 40 µU/mL soro) 

Hipotireoidismo 
> 18 µU/mL sangue 

(> 40 µU/mL soro) 
A032-310 
Neonatal hTSH 

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Correlação9: 
 
Procedimento de incubação de 4 horas versus procedimento de incubação noturno do 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH 
 
O procedimento de incubação de 4 horas do kit A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (y) foi 
comparado com o procedimento de incubação noturno do kit A032-310 DELFIA Neonatal 
hTSH (x) utilizando amostras de sangue e amostras inoculadas no intervalo de 2.0 a 
221 µU/mL sangue (4.4 a 491 µU/mL soro). A correlação encontrada foi: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH versus B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
O procedimento de incubação noturno do kit A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit (y) foi 
comparado com o kit B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH (x) utilizando amostras de 
sangue e amostras inoculadas no intervalo de 2.1 a 205 µU/mL sangue (4.7 a 455 µU/mL 
soro). A correlação encontrada foi: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 

 
9 Estudo realizado na Wallac Oy, Turku, Finlândia. 
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1342 amostras de sangue foram analisadas com o kit B032-312 AutoDELFIA Neonatal 
hTSH e com o procedimento de incubação noturno do kit A032-310 AutoDELFIA Neonatal 
hTSH. A distribuição da freqüência é mostrada na figura a seguir: 
 

 
 
GARANTIA 
 
Os dados de desempenho aqui apresentados foram obtidos através do procedimento de 
ensaio indicado. Qualquer mudança ou alteração no procedimento não recomendado pelo 
fabricante pode afetar os resultados, nesse caso, a Wallac Oy e suas afiliadas não 
oferecem nenhuma garantia expressa, implícita ou estatutária, inclusive a garantia 
implícita de negociabilidade e adequação de uso. 
 
Nesse caso, a Wallac Oy, suas afiliadas e seus distribuidores autorizados não devem ser 
responsabilizados por danos indiretos ou conseqüentes. 
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Diluir traçador  
(consulte a tabela)  

Tiras 
Solução estoque 
de traçador (µL) 

Tampão 
(mL) 

4 70 11.5 

8 140 23 

12 210 34 

16 270 43 

20 330 53 

24 400 64 

28 460 74 

32 520 84 

Picotar os padrões, 
controles e 
desconhecidos 

 
 

Adicionar diluição do 
traçador 

 
200 µL 

Incubar 

 Agitar rapidamente por 10 min. + 
agitar lentamente por 4 h a TA 

OU 
agitar rapidamente por 10 min. + 
durante a noite de +2 a +8C + 
agitar lentamente por 1 h a TA 

Remover os discos e 
lavar 

 
Programa 32 (x 6) 

Concentrar 
 

200 µL, 
agitar lentamente por 5 min. 

Contar 
 KIT 32 

(Verificar as concentrações 
no certificado de CQ) 

 
DELFIA é uma marca registrada da PerkinElmer, Inc. 

 


