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Certificado de análise 
Material de Referência Certificado BIOQ 03402017 

Soro Humano Liofilizado 

 
- Uso pretendido: 

O Material de Referência Certificado (MRC) destina-se a ser usado na padronização de procedimentos empregados 

em análises clínicas, como na calibração/medição de um sistema de medição e como padrão de referência para 

ensaios por métodos colorimétricos, ultravioleta (U.V.) e enzimáticos. 

Este MRC é um soro de origem humana estabilizado e liofilizado de concentrações e pureza conhecidas. Os padrões 

de medição com valores certificados foram determinados usando padrões rastreáveis. Para determinação dos valores 

certificados foi utilizado o padrão NIST 956d como calibrador para Eletrólitos (Cálcio, Cloro, Magnésio, Sódio e 

Potássio); NIST 1951 como calibrador para Colesterol e Triglicerídeos; JCCRM 521-13 para Creatinina, Ácido 

Úrico, Uréia e Glicose. 

O MRC é envasado e liofilizado em frasco âmbar em volume de 2mL. 

 

- Especificações: Uma unidade do MRC BIOQ 03402017 consiste em um frasco de vidro âmbar com tampa de 

borracha e lacre em alumínio, cada um contendo 2,0 mL de soro liofilizado. 

 

- Metodologia Analítica: Para a certificação deste MRC, o método usado para cada analito que constitui este MRC 

está descrito em tabela abaixo. Para efeito de comutabilidade não foram realizadas análises em outras metodologias.  

O Sistema analítico utilizado para as determinações foi o AU 400 e AU 680 da marca Beckman Coulter. 

 

Constituintes Métodos 

Ácido úrico Beckman - Enzimático Colorimétrico 

Cálcio Beckman - Colorimétrico 

Cloretos Labtest – Colorimétrico- tiocianato 

Colesterol Beckman - Enzimático Colorimétrico 

Creatinina Labtest - Cinético Colorimétrico (método de Jaffé) 

Glicose Beckman – UV. Enzimático-Hexoquinase 

Magnésio Beckman - Colorimétrico 

Potássio Bioclin - Enzimático 

Sódio Bioclin - Enzimático 

Triglicerídeos Beckman - Enzimático 

Uréia Beckman - Cinética UV 

  

       André Valpassos Pacifici Guimarães                                                                             Juno Damasceno Silva 

                  Diretor da Qualidade                                                                                                 Diretor Técnico           

 

Data da emissão do certificado; 12 de setembro de 2017 

Histórico de revisão da certificação na última página 
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INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E USO 

 
Armazenamento: Este MRC é fornecido ao usuário liofilizado em frasco de vidro âmbar com tampa de borracha e 

selo em alumínio. O transporte é realizado em gelo seco e após o recebimento, O MRC deve ser armazenado 

imediatamente em freezer a -20 graus ou a temperaturas inferiores em sua embalagem original e não deve ser 

exposto à luz solar ou à radiação ultravioleta 

 

Instruções de uso: Uma vez o frasco aberto, o material deve ser utilizado imediatamente. 

Diluentes não são fornecidos com o MRC. Deve ser utilizada água reagente do tipo I para reconstituição do 

MRC de acordo com o volume descrito em rótulo. Após reconstituição, repousar em bancada a temperatura 

(20°C a 25°C) por 30 minutos e homogeneizar periodicamente por inversão até total dissolução. Para manipular, 

use equipamentos de proteção individual e proceda conforme as boas práticas de laboratório.  

 

Uso impróprio: Este MRC não se destina para verificar refratômetros calibrados, para métodos imunoquímicos ou 

como um aditivo para padrões. 

 

Fonte e Preparação: O MRC BIOQ 03402017 foi produzido através de um pool de soro humano com o pH 

ajustado para 6,8-7,5 com hidróxido de sódio 1N acrescido de ProClin300. O material foi esterilizado por filtração 

por membrana e testado quanto à esterilidade por métodos aprovados. 

 

Rastreabilidade Metrológica: O valor certificado possui rastreabilidade metrológica por meio de um Material de 

referência padrão NIST SRM 927e – National Institute of Standards and Technology como calibrador para Proteínas 

Totais, NIST 956d como calibrador para Eletrólitos (Cálcio, Cloro, Magnésio, Sódio e Potássio); NIST 1951 como 

calibrador para Colesterol e Triglicerídeos; JCCRM 521-13 como calibrador para Creatinina, Ácido Úrico Uréia e 

Glicose. 

 
Análise de homogeneidade: a avaliação da homogeneidade é realizada através da seleção de um número aleatório 

de amostras. Um plano de amostragem estratificado foi concebido para testar a homogeneidade em todo o lote de 

frascos.  

Não havia tendência aparente nos dados quando plotada contra a sequência em que os frascos foram preparados. 

 
Nota: Alguns equipamentos comerciais, instrumentos ou materiais são identificados neste certificado para 

especificar adequadamente o procedimento experimental. Tal identificação não implica recomendação ou aprovação 

pelo PNCQ, nem implica que os materiais ou equipamentos identificados sejam necessariamente os melhores 

disponíveis para o efeito. 

 
Valor Certificado: Os mensurados são as concentrações totais dos analitos em soro. A rastreabilidade metrológica e 

as unidades derivadas do SI para concentração em massa (expressas em gramas por decilitro). A incerteza 

proporcionada com o valor de concentração certificado é uma incerteza expandida sobre o meio para cobrir o 

mensurando com aproximadamente 95% de confiança, consistente com as recomendações do Guia ISO / JCGM. A 

incerteza expandida é calculada como U = kuc, onde uc é a incerteza combinada, e k é um fator de cobertura 

correspondente a aproximadamente 95% confiança para este analito. Para o valor certificado mostrado abaixo, k = 2. 
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Para determinação dos valores encontrados para cada constituinte neste certificado, foram utilizados volumes de 

amostras recomendados pelos fabricantes. O volume de amostra está informado na tabela de valores certificados 

em coluna correspondente. 

 

A fim de garantia de uma tomada de amostra homogênea, o volume mínimo a ser dosado de cada analito esta 

discriminado em coluna correspondente abaixo. 

 

 

Constituintes Valores 
Incerteza 

expandida 
Unidades Volume (μL) 

Ácido úrico 7,30 0,64 mg/dL 7,0 

Cálcio 14,51 2,08 mg/dL 3,5 

Cloretos 123,5 8,8 mEq/L 3,0 

Colesterol 128,9 12,2 mg/dL 3,0 

Creatinina 3,02 0,42 mg/dL 20,0 

Glicose 155,7 20,4 mg/dL 2,0 

Magnésio 3,37 0,60 mg/dL 2,0 

Potássio 4,63 0,48 mEq/L 5,0 

Sódio 157,8 12,0 mEq/L 6,0 

Triglicerídeos 174,4 42,8 mg/dL 2,0 

Uréia 46,3 2,8 mg/dL 2,5 

 
A estimativa de incerteza padrão do MRC foi obtida por meio da combinação de incerteza obtida pela 

verificação analítica, incerteza obtida através dos estudos de homogeneidade e estabilidade de curto e longo 

prazo e só se aplica a soro descongelado e em temperatura ambiente. 

 

Expiração do certificado 

A certificação do MRC BIOQ 03402017 é válido até 31 de dezembro de 2019. Este MRC deve ser manuseado e 

armazenado de acordo com as instruções contidas neste certificado. O certificado não terá valor se o MRC for 

danificado, contaminado ou alterado. 

 

 Manutenção da certificação MRC: O PNCQ irá monitorar este MRC durante o período de certificação. Se 

ocorrerem mudanças técnicas que afetem a certificação, o PNCQ notificará o comprador. 
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AVISO E ADVERTÊNCIAS AOS USUÁRIOS 

O MRC BIOQ 03402017 DESTINA-SE AO USO PARA DIAGNÓSTICO “in vitro”. O soro utilizado na 

preparação do MRC BIOQ 03402017 foi obtido através de pool de soro humano obtidos de bancos de sangue do 

Brasil. Por se tratar de um produto de origem humana com risco biológico capaz de transmitir doenças infecciosas 

devem ser tratadas como material potencialmente infectante, devendo-se tomar as precauções para a manipulação 

e o descarte, segundo as normas de resíduos vigentes. 

A preparação deste produto foi testada por um método aprovado pela ANVISA e considerado não reativo / negativo 

para antígenos de superfície da hepatite B (HBsAg), da imunodeficiência humana (HIV) 1 e 2 anticorpos, e vírus da 

hepatite C (HCV). Assim, este produto à base de soro humano deve ser manuseado com o Nível de Biossegurança 2 

ou superior, conforme recomendado para qualquer material de origem humana potencialmente infecciosa. 

 

  

 

Fabricado e Envasado por:  

PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade 
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Histórico de Revisão da certificação:  

12 de setembro de 2017 (data inicial da emissão do certificado) 

9 de julho de 2018 – Inserção de tabela com resultados de caracterização analíticas e tabela com valores 

expandidos de incerteza. 

9 de janeiro de 2019 – Exclusão do nome “Proteínas Totais” da tabela de Constituinte e Métodos e referências 

ao MRC utilizado para proteínas totais no item “Uso Pretendido”; Inclusão do nome “Triglicerideos” na 

tabela de Constituinte e Métodos 

10 de janeiro de 2019 – Ajustes de incertezas. 

 


