PCR - PROTEÍNA C-REATIVA L/B
1. FINALIDADE
Teste de aglutinação para determinação qualitativa e quantitativa da Proteína CReativa no soro.
2. INTRODUÇÃO
A Proteína C-Reativa (PCR) foi demonstrada por Tillet e Francis em 1930.
Quimicamente a PCR é uma globulina pentamérica com mobilidade
eletroforética na zona gama. A PCR é considerada uma proteína de fase aguda
encontrada no soro em estados inflamatórios específicos ou não. A presente
técnica utiliza uma reação de aglutinação de partículas de látex em lâmina que
fornece resultados em 2 minutos.
3. IMPORTÂNCIA CLÍNICA
A PCR é detectada em inúmeros processos inflamatórios inclusive não
infecciosos, em alguns processos neoplásicos e também nos processos em
que há destruição de tecidos, como o infarto agudo do miocárdio. O teste da
PCR é mais comumente aplicado no monitoramento de doenças como a artrite
reumatóide e febre reumática aguda entre outras. Sabe-se que no decorrer do
processo inflamatório, o aumento da PCR verifica-se antes da elevação da
velocidade de hemossedimentação (VHS), posteriormente ambos mantém-se
elevados, e no processo de cura, a PCR retorna aos níveis de normalidade antes
da VHS. A titulação das amostras positivas portanto é de suma importância,
uma vez que há correlação direta entre aumento de título e piora do quadro
clínico. Amostras com baixos títulos podem indicar prematuramente alguns
quadros infecciosos como os pós-operatórios (em estados não complicados o
pico se dá no 3º dia do pós-operatório e retoena ao normal até o 7º dia).
4. AMOSTRA
a- Preparo do paciente
Instruir o paciente a fazer um jejum prévio de pelo menos 8-12h , para evitar
uma possível ocorrência de fenômenos interferentes tais como a lipemia.
b- Tipos de amostra
A amostra para a prova é o soro (não usar plasma) recém-obtido, separado o
mais rapidamente possível após a coleta, isento de hemólise ou lipemia.
c- Armazenamento e estabilidade
Entre a coleta e a execução da análise, a amostra deve ser mantida em geladeira
(2-8 oC) aonde a PCR mantém-se estável por até 7 dias, desde que não haja
contaminação microbiana. Não congelar.
d- Critérios para rejeição
As amostras que se apresentarem hemolisadas, lipêmicas, com indícios de
contaminação microbiana ou de congelamento deverão ser rejeitadas.
e- Precauções e cuidados especiais
- Todas as amostras devem ser manipuladas com extrema cautela, pois podem
veicular diversas doenças infecto-contagiosas (hepatite, SIDA etc.). Seu
descarte deve ser feito preferencialmente após sua autoclavação devendo-se
evitar sua eliminação diretamente no meio ambiente. Igual cuidado se
recomenda no descarte de outros materiais como ponteiras plásticas, agulhas e
seringas.
5. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO
a- Registro no Ministério da Saúde: 100.970.10006.
b- Princípio de técnica
O soro em análise é colocado em contato com um reagente que contém
partículas de látex revestidas com anticorpo anti-PCR . A PCR se presente,
provoca a aglutinação visível a olho nu das partículas do látex. A reação pode
ser qualitativa ou quantitativa (através da diluição da amostra).
c- Reagentes
- Reagente do Látex: contém partículas de poliestireno látex, revestidas com
anti-PCR obtido por imunização animal, suspensas em tampão glicina pH 8,2,
contendo ainda 0,1% de azida sódica como preservativo. A sensibilidade do
reativo é 6,5 mg/L em PCR.
- Controle PCR Positivo: Soro humano contendo PCR e 0,1% de azida sódica
como preservativo, pronto para uso (não necessita diluição).
- Controle PCR Negativo: Soro humano normal , contendo 0,1% de azida sódica
como preservativo, pronto para uso (não necessita diluição).
- Tampão glicina concentrado 20 vezes: solução salina-glicina tamponada, que
após diluída a 1:20 apresenta um pH final 8,2 e que contém 0,1% de azida
sódica como preservativo.

D- Armazenamento e estabilidade
Para fins de transporte o conjunto pode ser mantido em temperatura ambiente
por até 3 dias. No laboratório deve ser armazenado em geladeira (2-8 oC) aonde
permanece estável até a data de validade expressa em rótulo desde que isento
de contaminação química ou microbiana. Não congelar nenhum dos
componentes do conjunto.
e- Precauções e cuidados especiais
- Os reagentes destinam-se ao uso diagnóstico in vitro, não devendo ser
ingeridos ou entrar em contato com a pele e mucosas;
-Deve-se manipular os reagentes com cautela no sentido de evitar sua
contaminação química ou biológica;
- Os controles foram testados para a presença de anticorpos anti-HIV e HbsAg,
entretanto recomenda-se sua manipulação com a maior cautela possível;
- Os reagentes por conterem azida sódica em sua composição, não podem
entrar em contato com metais (como existente em alguns tipos de tubulação),
pois há risco de explosão (formação de azidas metálicas); quando de seu
descarte, usar água em abundância.
6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (porém não incluídos)
- Fonte de luz branca incidente;
- Pipetas graduadas;
- Tubos de ensaio e estante
- Lâmina de vidro com demarcações (código LB 551017);
- Bastões pipetadores/homogeneizadores (código LB 551019);
- Cronômetro.
7. PROCEDIMENTO TÉCNICO
7.1 Prova qualitativa (triagem)
a- Deixar que os reagentes e amostras adquiram a temperatura ambiente;
b- Adicionar uma gota (cerca de 0,05 mL) da amostra e uma gota dos controles
positivo e negativo (cerca de 0,05 mL) nas delimitações da lâmina de vidro;
c- Agitar vigorosamente o reagente Látex (em vórtex ou batendo contra a palma
da mão 10-15 vezes), e adicionar uma gota deste à amostra e controles,
homogeneizando a seguir com os bastões próprios;
d- Agitar em movimentos circulares vagarosos (cerca de 1 rotação a cada 5
segundos) manualmente (não usar agitador mecânico tipo Kline ou similar),
durante 2 minutos ;
e- Resultados: observar a lâmina sob uma fonte de luz branca incidente, a olho
nu, procurando uma aglutinação das partículas do látex, o que caracteriza
reação positiva . A não ocorrência de aglutinação caracteriza reação negativa.
Observação: quando a amostra apresentar uma ligeira aspereza (diferente do
controle negativo), pode estar ocorrendo o fenômeno da prozona, neste caso,
dilui-se a amostra a 1:10 no tampão glicina (diluído) e repete-se a
determinação, e se o resultado obtido for positivo parte-se para a quantificação
da amostra, do contrário, considera-se a amostra como não reagente.
7.2 Prova quantitativa
a-Preparar uma série de diluições do soro entre 1:2 e 1:128 (podendo ir além
deste título), numerando 7 tubos (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 e 1:128),
acrescentando a seguir 0,5 mL de tampão glicina pH 8,2 em cada um deles , e
0,5 mL da amostra no primeiro tubo, homogeneizando e transferindo 0,5 mL
desta diluição para o próximo tubo, e assim por diante desprezando a última
alíquota;
b- Testar as diluições conforme o disposto na técnica qualitativa, substituindo as
amostras pelas diluições;
c- Resultado: o título é considerado como a recíproca da maior diluição que
apresentar reação positiva (aglutinação visível a olho nu).
7.3 Precauções e cuidados especiais
- Homogeneizar corretamente o látex antes de executar a prova;
- A rotação da lâmina muito rápida pode ocasionar a ruptura das ligações entre a
PCR da amostra e as partículas de látex do reagente causando resultados falso
negativos;
- Para diluição de amostras usar apenas o tampão glicina;
- Manter a lâmina de reação sempre limpa, seca e desengordurada antes do
uso;
- O uso de reagentes com partículas ressecadas pode ocasionar resultados falso
positivos, para se evitar, guardar os frascos com os conta-gotas preenchidos;
- A intensidade da aglutinação não é proporcional à concentração de PCR na
amostra analisada (é necessária a execução da técnica quantitativa para todas
as amostras reativas);
- Não utilizar o microscópio para executar a leitura da prova;

- O uso de outras substâncias que não o tampão glicina na diluição das amostras
(tais como água destilada ou solução salina) acarreta alteração no padrão de
resposta do reagente do látex.
8. RESULTADOS
Os resultados podem ser emitidos sob dois critérios, em mg/L de PCR ou
indicando o título.
- Negativo
Reportar como “Amostra analisada não reagente” ou
PCR inferior a 6,5 mg/L (sensibilidade do reagente)
- Positivo
Reportar como “Amostra analisada reagente até o título ...(indicar o título
obtido)” ou
“PCR: .... mg/L”
Para obter o resultado em mg/L de PCR, multiplica-se o título obtido por 6,5 .
Exemplo: uma amostra reagente até o título 1:16 :
PCR = 16 x 6,5 = 104,0 mg/L
9. CONTROLE DA QUALIDADE
- Materiais necessários
Controle positivo e negativo incluídos no conjunto, e amostras de referência
certificadas. No caso do reagente avulso (cód. LB 550100) os controles não
acompanham o material.
- Periodicidade
Ao receber o conjunto, efetuar testes usando os controles que acompanham o
conjunto e amostras de referência. Quando da execução de uma bateria de
testes, recomenda-se a realização dos controles que acompanham o conjunto a
cada bateria de teste.
- Interpretação e avaliação
Uma vez que a função do controle de qualidade é garantir que o material usado
esteja fornecendo resultados compatíveis com os esperados e dentro de um
padrão de desempenho, espera-se que o controle positivo apresente
aglutinação e que o controle negativo não apresente aglutinação. Dispondo-se
de amostras de referência com título conhecido, pode-se avaliar a sensibilidade
do material, em periodicidade a ser estabelecida pelo próprio laboratório
conforme seus procedimentos adotados.
10. GARANTIA DA QUALIDADE
A Laborclin obedece o disposto na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do
Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é
necessário :
- que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento técnico;
- que os materiais estejam sendo armazenados em condições adequadas;
- que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas
condições de uso ,manutenção e limpeza.
Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes
específicos, que são repetidos periodicamente até a data de vencimento
expressa em rótulo. Os certificados de análise de cada lote podem ser
solicitados junto ao SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente, bem como em caso
de dúvidas ou quaisquer problemas de origem técnica, através do telefone
0800-410027. Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa resposta do
produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha da Laborclin serão
resolvidos sem ônus ao cliente.
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12. APRESENTAÇÃO
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