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RHEUMATOID FACTORS (RF) 
 

MÉTODO: 

Teste imunoturbidimétrico. 
 

FINALIDADE: 

Reagentes para determinação quantitativa de Fatores Reumatóides em soro 

humano. Somente para uso diagnóstico in vitro. 
 

FUNDAMENTO: 

Quando a amostra é misturada com o DIL e o RGT, o FR reage especificamente com 

a IgG humana formando agregados insolúveis. O grau de aglutinação é proporcional 

a concentração de FR na amostra e pode ser medido por turbidimetria. 
 

SIGNIFICADO CLÍNICO: 

Fatores Reumatóides são autoanticorpos (IgM e IgG) direcionados contra a parte FC 

das IgGs humanas. RF mostra uma associação com artrite reumatóide. Títulos altos 
são encontrados em diferentes doenças reumáticas e não reumáticas. Além disso, 

fatores reumatóides são positivos em diferentes expressões nas doenças reumáticas 

autoimunes e em desordens não-reumáticas como SLE, Síndrome de Sjörgren, 

endocardite bacteriana subaguda e outras infecções bacterianas, hepatite infecciosa, 
doenças hepáticas crônicas, doença pulmonar ativa crônica e infecções virais. 

 

IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO: 

Conservar entre 2-8°C. 

 
DIL - Diluente: Tampão tris 87,5 mmol/L, pH 7,5; PEG 6000 2,5%, azida sódica 

0,95 g/L. 

RGT – Reagente RF IgG Solution: Solução de IgG humana 1,75 mg/mL ajustada 

para encontrar as especificações, azida sódica 0,95 g/L 
 

PREPARO DOS REAGENTES: 

Os reagentes estão prontos para uso. 

 
Curva de Calibração (2-160 UI/mL): 

Para a calibração utilizar o Rheumatoid Factors (RF) Standard cat. 11361.  

 

STD: Preparar diluição do STD usando salina fisiológica (0,9%) como diluente. 
Multiplicar a concentração do STD pelo fator de diluição conforme indicado abaixo, 

para obter a concentração do FR do STD. 

 

Para faixa de medição (2-160 UI/mL) 

Diluição 1 2 3 4 5 

STD (L) 

NaCl 0,9% (L) 

10 
70 

20 
60 

40 
40 

60 
20 

80 
0 

Fator 0,125 0,25 0,5 0,75 1,0 

 

Para realizar a calibração com um ponto a linearidade do teste é reduzida (2 - 120 

UI/mL), preparar o STD de acordo com a diluição 2 da tabela acima 

(aproximadamente 40 UI/mL). 
 

Nota: Os componentes deste kit foram ajustados cuidadosamente para otimizar o 

desempenho de cada lote. Componentes de diferentes números de lote não podem 

ser misturados.  
 

ESTABILIDADE: 

Os reagentes são estáveis até o vencimento da data de validade (determinada no 

rótulo) quando armazenados bem fechados entre 2 e 8ºC. Após aberto, os reagentes 
são estáveis por 3 meses. Evitar congelamento e contaminação.  

 

TRANSPORTE: 

O transporte do kit deve ser feito pela rota mais direta evitando-se as chegadas nos 

finais de semana e feriados no local de destino. O kit não é afetado pelo transporte 
desde que seja entregue ao destinatário no período máximo de 07 dias e em uma 

temperatura de até 37ºC.  

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA:  
O fabricante garante a qualidade do produto se este for armazenado como descrito 

acima e em sua embalagem original. 

 

PRECAUÇÕES: 
• Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação dos 

reagentes. O DIL e o RGT contêm azida sódica como conservante. Não ingerir ou 

aspirar. Evitar contato com a pele e mucosa. 

• Todo material contaminado com amostras dos pacientes e com STD deve ser 
inativado por autoclavação (60 min. a 120º) ou por imersão em solução de 

hipoclorito de sódio a 10% por no mínimo 60 minutos; 

• Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as 

regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação 

ambiental.  
 

MATERIAIS NECESSÁRIOS E NÃO FORNECIDOS: 

• Espectrofotômetro UV. 

• Cubetas para amostras e reagentes. 
• Pipetas. 

• Cronômetro. 

• Banho-maria/Termostatizador 

 

AMOSTRA BIOLÓGICA: 

Soro. 
Estável por 7 dias, se conservado entre 2 a 8ºC. 

Lípides até 1000 mg/dL, Bilirrubina até 30 mg/dL e Hemoglobina até 1000 mg/dL 

não interferem no resultado.  

 

MÉTODO DE ANÁLISE: 
Comprimento de Onda: 340 nm 

Temperatura: 37°C 

Caminho Ótico: 1 cm 

Medida: contra água destilada (aumento de absorbância) 

 
 

 

 

Esquema de Pipetagem 

Trazer os reagentes e o recipiente de cubeta a temperatura de 37ºC 

Pipetar na cubeta 

(L) Branco (B) STD Amostra (S) 

DIL 800 800 800 

Água 40 ---- ---- 

STD ---- 40 ---- 

Amostra (S) ---- ---- 40 

Ler A1 após 2 minutos 

RGT 200 200 200 

Misturar e inserir a cubeta imediatamente no equipamento. Incubar por 5 minutos 

e ler a abosrbância A2. 
 A = A2 – A1 

 

D- CÁLCULO: 
Calcular A para cada STD e plotar os valores (eixo Y) versus a respectiva 

concentração de FR (eixo X) em um papel de gráfico linear-linear. Traçar a melhor 
curva. A concentração de FR da amostra é interpolada na curva de calibração.  

Quando realizar a calibração com apenas um ponto, calcular a concentração da 

amostra conforme abaixo: 

C= CSTD x (AS/ASTD) [UI/mL] 

 

VALORES DE REFERÊNCIA: 
Adultos  40 UI/mL. 

Este valor é dado somente para orientação. Cada laboratório deve estabelecer seu 
próprio valor de referência. 

 

SENSIBILIDADE ANALÍTICA: 

4,40 UI/L. 

 
FAIXA DINÂMICA DE MEDIÇÃO: 

5 a 500 UI/mL, dependendo da concentração do STD e do instrumento utilizado. 

Amostras com concentração superior a esta faixa de medição devem ser diluídas 1 + 

4 com salina. 
 

LIMITE DE DETECÇÃO: 

5 UI/mL. 

 
COMPARATIVO: 

O kit Rheumatoid Factors (RF) foi comparado a outro kit de método turbidimétrico 

disponível no mercado. Soros controle e amostra de pacientes saudáveis foram 

empregadas na comparação. 

Os resultados foram avaliados através da análise do componente principal. A 
regressão linear obtida encontra-se descrita abaixo:  

N= 48 

R= 0,999 

Y= 0,987*x + 1,122 
Xmédia= 62,57 IU/mL 

Ymédia= 62,88 IU/mL 

Ambos os métodos apresentaram uma boa concordância e não houve desvio 

significativo entre as amostras. 
 

IMPRECISÃO: 

Concentração 
(UI/mL) 

Repetibilidade Reprodutibilidade 

Desvio Padrão 

(UI/mL) 
CV (%) 

Desvio Padrão 

(UI/mL) 
CV (%) 

28,8 0,81 2,82 1,00 3,47 

85,6 2,11 2,47 2,35 2,74 

262 5,46 2,09 5,59 2,14 

434 5,87 1,35 7,78 1,79 

 

CONTROLE DE QUALIDADE: 

Qualquer soro controle com valores determinados para este método de Fator 

Reumatóide, calibrado em comparação ao WHO Reference Material pode ser 

empregado. 
 

AUTOMAÇÃO: 

Adaptação especial para analisadores automáticos pode ser fornecida quando 

solicitada. 
 

APRESENTAÇÃO DO KIT: 

Cat. Nº Reagente Volume Nº Teste 

11261P-50 
DIL 

RGT 

1 x 40 mL 

1 x 10 mL 
50 

11261P-100 
DIL 
RGT 

2 x 40 mL 
2 x 10 mL 

100 
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DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS: 
Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: 

Telefax (31) 3067-6400   e-mail: invitroms@invitro.com.br 

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO 

PRODUTO. 
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SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO: 

 

 
O conteúdo é suficiente para <n> testes 

 

 

 
Data limite de utilização  

 

 

 
Limite de temperatura (conservar a)  

 

 

 
Número do Catálogo 

 

 

 
Consultar Instrução de Uso 

 

 

 
Número do lote 

 

 

 
Produto Diagnóstico In Vitro 

 

 

 
Data de Fabricação 
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