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1. Indicações de Uso
O rotor reagente Perfil Diagnóstico Completo VetScan® usado no Analisador Bioquímico VetScan utiliza reagentes secos e líquidos
para fornecer determinações quantitativas in vitro de alanina aminotransferase (ALT), albumina (ALB), fosfatase
alcalina (ALP), amilase (AMI) cálcio total (CA++), creatinina (CRE), globulina* (GLOB), glicose (GLI), fósforo (FOS),
potássio (K+), sódio (NA+), bilirrubina total (TBIL), proteína total (PT) e nitrogênio ureico no sangue (BUN) em sangue total
heparinizado, plasma heparinizado ou soro.

* Valor Calculado

2. Sumário e Explicação sobre os Testes

O rotor reagente Perfil Diagnóstico Completo VetScan e o Analisador Bioquímico VetScan compreendem um sistema diagnóstico 
in vitro que ajuda os veterinários a diagnosticar os seguintes transtornos: 

Alanina aminotransferase: Doenças hepáticas, incluindo hepatite viral e cirrose; doenças cardíacas. 
Albumina: Doenças hepáticas e renais. 
Fosfatase alcalina:  Doenças hepáticas, ósseas, intestinais e da paratireoide. 
Amilase: Doença renal e pancreática. 
Cálcio: Doença renal crônica, óssea e da paratireoide; tétano. 
Creatinina: Doença renal. 
Globulina: A concentração de globulina aumenta com a desidratação, 

aumentando também mediante estimulação antigênica. 
Glicose: Diabetes, hiperglicemia, hipoglicemia, e doença hepática. 
Fósforo: Doença renal, hipoparatireoidismo e transtornos nutricionais. 
Potássio: Desnutrição e doença renal. Este eletrólito é utilizado para 

diagnosticar causas de vômito, diarreia e sintomas cardíacos. 
Sódio: Desidratação e diabetes. Este eletrólito é utilizado para 

diagnosticar causas de vômito, diarreia e sintomas cardíacos. 
Bilirrubina total: Transtornos hepáticos. 
Proteína total: Desidratação, doença renal e hepática, transtornos 

metabólicos e nutricionais. 
Nitrogênio ureico no sangue: Doenças hepáticas e renais. 

Assim como em qualquer procedimento de exame diagnóstico, todos os outros procedimentos de testes, incluindo o 
status clínico do paciente, devem ser considerados antes de se apresentar o diagnóstico final. 

3. Princípios do Procedimento

Alanina Aminotransferase 
O método desenvolvido para uso no Analisador Bioquímico VetScan é uma modificação do procedimento de Wróblewski e LaDue 
recomendado pela Federação Internacional de Química Clínica (IFCC).1,2 
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Nesta reação, a ALT catalisa a transferência de um grupo de amina da L-alanina para um α-cetoglutarato para formar L-
glutamato e piruvato. A lactato desidrogenase catalisa a conversão de piruvato em lactato. Concomitantemente, NADH é 
oxidada em NAD+, conforme ilustrado no seguinte esquema de reação. 

ALT 
L-Alanina + α-Cetoglutarato L-Glutamato + Piruvato

LDH 
 Piruvato + NADH + H+ Lactato + NAD+ 

A taxa de alteração da diferença de absorbância entre 340 nm e 405 nm se deve à conversão de NADH em NAD+, sendo 
diretamente proporcional à quantidade de ALT presente na amostra. 

Albumina 
Técnicas de ligação de corante são os métodos mais frequentemente usados para mensurar níveis de albumina. Dos métodos 
de ligação de corante, o mais comumente usado é o verde de bromocresol (BCG).3

Surfactantes 
BCG + Albumina Complexo BCG-Albumina 

pH ácido 

A albumina ligada é proporcional à concentração de albumina na amostra. Esta é uma reação de desfecho que é medida 
biocromaticamente em 630 nm e 405 nm. 

Fosfatase alcalina 
O procedimento do VetScan é uma modificação dos métodos da AACC e da IFCC.4 A fosfatase alcalina hidrolisa p-NPP em 
um tamponador metálico-iônico e forma p-nitrofenol e fosfato. O uso de p-nitrofenil fosfato (p-NPP) torna a reação mais 
rápida.5,6 A confiabilidade desta técnica é altamente aumentada pelo uso do tamponador metálico-iônico para manter a 
concentração dos íons de magnésio e zinco na reação.7 O método de referência da Associação Americana de Química Clínica 
(AACC) utiliza p-NPP como substrato e tamponador metálico-iônico.8 

p-Nitrofenil Fosfato + H2O
ALP 

Zn2+, Mg2+ 
p-Nitrofenol + Fosfato

A quantidade de ALP na amostra é proporcional à taxa de aumento da diferença de absorbância entre 405 nm e 500 nm. 

Amilase 
Métodos comumente usados incluem os métodos sacarogênico e cromolítico. A técnica “clássica” de cálculo da amilase é o 
método sacarogênico, porém ele é difícil e demorado.9 Recentemente, foram desenvolvidos métodos cromolíticos usando p-
nitrofenil-glicosídeos como substratos.10 Estes ensaios têm maior especificidade para amilase pancreática do que a amilase 
salivar e são facilmente monitorados.11 

No método de Vetscan , o substrato 2-cloro-p-nitrofenil-α-D-maltotriosídeo (CNPG3) reage com a α-amilase na amostra do 
paciente, liberando 2-cloro-p-nitrofenol (CNP). A liberação de CNP cria uma alteração na cor. 

α-Amilase 
CNPG3 CNP + D-Maltotriosídeo 

A reação é mensurada bicromaticamente em 405 nm e 500 nm. A alteração na absorbância devido à formação de CNP é 
diretamente proporcional à atividade da α-amilase na amostra. 

Cálcio Total 
O método de referência para o cálcio é a espectroscopia de absorção atômica; porém, este método não é adequado para uso de 
rotina.12 Métodos espectrofotométricos utilizando indicadores metalocrômicos o-cresolftaleína complexona (CPC) ou arsenazo III 
são mais comumente usados.13,14,15 Arsenazo III tem alta afinidade com cálcio e não é dependente da temperatura, como a CPC. 

O cálcio na amostra do paciente se liga ao arsenazo III, formando um complexo de corante cálcico. 

Ca2+ + Arsenazo III Complexo Ca2+-Arsenazo III  

A reação de desfecho é monitorada em 405 nm, 467 nm e 600 nm. A quantidade de cálcio na amostra é proporcional à absorbância. 
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Creatinina 
O método Jaffe, que foi introduzido pela primeira vez em 1886, ainda é um método comumente usado para determinar os níveis 
de creatinina no sangue.  O atual método de referência combina o uso de terra de Fuller (floridina) com a técnica de Jaffe para 
proporcionar maior especificidade à reação.16,17 Foram desenvolvidos métodos enzimáticos que são mais específicos à 
creatinina do que as diversas modificações da técnica de Jaffe.18,19,20 Métodos que usam a enzima creatinina amidoidrolase 
eliminam o problema da interferência dos íons de amônio encontrados nas técnicas que usam creatinina iminoidrolase.21 

Creatinina Amidoidrolase 
Creatinina + H2O Creatina 

Creatina Amidinoidrolase 
Creatina + H2O Sarcosina + Ureia 

Sarcosina Oxidase 
Sarcosina + H2O + O2 Glicina + Formaldeído + H2O2 

Peroxidase 
H2O2 + TBHBA + 4-AAP Corante Vermelho Quinoneimina + H2O 

São usados dois alvéolos para determinar a concentração de creatinina na amostra. A creatina endógena é medida no alvéolo 
branco, que é subtraída da creatina endógena combinada e da creatina formada pelas reações enzimáticas no alvéolo do teste. 
Uma vez que a creatina endógena é eliminada dos cálculos, a concentração de creatinina é proporcional à intensidade da cor 
vermelha produzida. A reação de desfecho é medida como a diferença de absorbância entre 550 nm e 600 nm. 

Glicose 
As primeiras medições de concentração da glicose foram realizadas utilizando-se métodos de redução de cobre (como os de 
Folin-Wu e Somogyi- Nelson)22,23,24 A ausência de especificidade nas técnicas de redução de cobre levou ao desenvolvimento 
de procedimentos quantitativos usando as enzimas hexoquinase e glicose oxidase. O teste de glicose de Vetscan é uma versão 
modificada do método da hexoquinase, que foi proposto como base do método de referência para glicose.25 A reação da 
glicose com a adenosina trifosfato (ATP), catalisada pela hexoquinase (HK), produz glicose-6-fosfato (G-6-P) e adenosina 
difosfato (ADP). A glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PDH) catalisa a reação da G-6-P em 6-fosfogluconato e a redução de 
nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+) em NADH. 

Hexoquinase 
Glicose + ATP Glicose-6-fosfato + ADP 

Mg2+

G-6-PDH
G-6-P + NAD+ 6-Fosfogluconato + NADH + H+

Fósforo 
O método para fósforo de Vetscan usa sacarose fosforilase (SP) juntamente com as reações de fosfoglicomutase (PGM) e 
glicose- 6-fosfato desidrogenase (G-6-PDH).26,27 Usando o sistema enzimático, para cada mol de fósforo inorgânico presente 
na amostra, um mol de NADH é formado. A quantidade de NADH formada é medida como desfecho em 340 nm. 

SP 
Sacarose + Pi Glicose-1-Fosfato (G-1-P) + Frutose 

PGM, Mg2+ 
G-1-P Glicose-6-Fosfato 

G-6-PDH
Glicose-6-Fosfato + NAD+ NADH + 6-Fosfogluconato + H+ 
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Potássio 
Foram desenvolvidos métodos espectrofotométricos que permitem medir as concentrações de potássio em instrumentos 
bioquímicos clínicos padrão. O método enzimático de Vetscan é baseado na ativação da piruvato quinase (PK) pelo potássio e 
demonstra excelente linearidade e insignificante suscetibilidade a substâncias endógenas.28,29,30 Interferências de íons de sódio 
e amônio são minimizadas com a adição de Kryptofix e glutamato desidrogenase, respectivamente.28 

Na reação enzimática acoplada, a PK desfosforila fosfoenolpiruvato (PEP) para formar piruvato. A lactato desidrogenase 
(LDH) catalisa a conversão do piruvato em lactato. Concomitantemente, NADH é oxidada em NAD+. A taxa de alteração da 
absorbância entre 340 nm e 405 nm se deve à conversão de NADH em NAD+, que é diretamente proporcional à quantidade 
de potássio na amostra. 

K+, PK 
ADP + PEP Piruvato + ATP 

LDH 
 Piruvato + NADH + H+ Lactato + NAD+ 

Sódio 
Foram desenvolvidos métodos colorimétricos e enzimáticos que permitem medir as concentrações de sódio em 
instrumentos bioquímicos clínicos padrão.31,32,33 Na reação enzimática de Vetscan, β-galactosidase é ativada pelo sódio na 
amostra. A enzima ativada catalisa a reação de ο-nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo (ONPG) em ο-nitrofenol e galactose. A 
taxa de reação entre 405 nm e 500 nm é proporcional à concentração de sódio. 

Na+ 
ONPG+ H2O ο-Nitrofenol + Galactose 

β-Galactosidase 

Bilirrubina Total 
Os níveis de bilirrubina total são normalmente medidos por testes que utilizam ácido sulfanílico diazotado.34,35 Um método 
mais novo e mais específico foi desenvolvido usando a enzima bilirrubina oxidase. 36,37,38 Além de usar o método de teste de 
bilirrubina total mais específico, a fotodegradação do analito é minimizada no analisador, pois a amostra pode ser testada 
imediatamente após a coleta. 

No procedimento enzimático, a bilirrubina é oxidada pela bilirrubina oxidase em biliverdina. A bilirrubina é calculada como 
a diferença na absorbância entre 467 nm e 550 nm. A absorbância inicial desta reação de desfecho é determinada a partir do 
alvéolo branco de bilirrubina e a absorbância final é obtida através do alvéolo de teste de bilirrubina. A quantidade de 
bilirrubina na amostra é proporcional à diferença entre as medidas inicial e final de absorbância . 

Bilirrubina Oxidase 
 Bilirrubina + O2 Biliverdina + H2O 

Proteína Total 
O método de proteína total é uma modificação da reação de biureto, conhecida por sua precisão, exatidão e especificidade.39 O 
método foi originalmente desenvolvido por Riegler e modificado por Weichselbaum, Doumas, et al. A reação de biureto é uma 
candidata a método de referência para proteína total.40,41,42 

Na reação de biureto, a solução de proteína é tratada com íons de cobre [Cu(II)] em um meio altamente alcalino. Tartarato de 
sódio e potássio e iodeto de potássio são adicionados para evitar a precipitação de hidróxido de cobre e a autorredução do 
cobre, respectivamente.41 Os íons de Cu(II) reagem com ligações de peptídeos entre o oxigênio da carbonila e os átomos de 
nitrogênio da amida formando um complexo Cu-Proteína colorido. 

OH- 
Proteína Total + Cu(II) Complexo Cu-Proteína 

A quantidade de proteína total presente na amostra é diretamente proporcional à absorbância do complexo Cu-proteína. O 
teste de proteína total é uma reação de desfecho e a absorbância é calculada como a diferença de absorvência entre 550 nm e 
850 nm. 
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Nitrogênio Ureico 
Uma reação enzimática acoplada é utilizada pelo sistema Vetscan. Nesta reação, a urease hidrolisa a ureia em amônia e dióxido 
de carbono.43 Ao combinar amônia com 2-oxoglutarato e nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) reduzida, a enzima 
glutamato desidrogenase (GLDH) oxida NADH em NAD+. 

Urease 
Ureia + H2O NH3 + CO2 

GLDH 

NH3 + NADH + H+ + 2-Oxoglutarato L-Glutamato + H2O + NAD+

A taxa de alteração na diferença de absorbância entre 340 nm e 405 nm é causada pela conversão de NADH em NAD+ e é 
diretamente proporcional à quantidade de ureia presente na amostra. 

4. Princípio da Operação

Consulte o Manual do Operador do Analisador Bioquímico VetScan para conhecer os Princípios e Limitações do Procedimento. 

5. Descrição dos Reagentes

Reagentes 
Cada rotor reagente de Perfil Diagnóstico Completo VetScan contém esferas de reagentes secos específicos ao teste. Um 
reagente seco para branco de amostra (composto por tamponador, surfactantes, excipientes e conservantes) é incluído em cada 
rotor reagente para uso no cálculo das concentrações de alanina aminotransferase, albumina, fosfatase alcalina, amilase, cálcio, 
glicose, fósforo, potássio, sódio e nitrogênio ureico. Brancos de amostra dedicados são incluídos no rotor para calcular a 
concentração de creatinina, bilirrubina total e níveis de proteína total. Cada rotor reagente também contém um diluente que 
consiste de surfactantes e conservantes. 

Avisos e Precauções 
• Para Uso em Diagnósticos Veterinários in vitro

• O recipiente de diluente do rotor reagente é automaticamente aberto mediante o fechamento da gaveta do analisador. Um
rotor com recipiente de diluente aberto não poderá ser reutilizado. Certifique-se de colocar a amostra ou controle no rotor
antes de fechar a gaveta.

• Esferas de reagentes podem conter substâncias ácidas ou cáusticas. O operador não entra em contato com as esferas de
reagentes quando os procedimentos recomendados são seguidos. No caso de eventual manuseio das esferas (p.ex., durante
limpeza pós queda e quebra de um rotor reagente), evite ingerir, expor a pele ou inalar as esferas de reagentes.

• Algumas esferas de reagentes contêm azida de sódio, que pode reagir com canos de chumbo e cobre, formando azidas de
metal altamente explosivas. Os reagentes não entram em contato com tubulações de chumbo e cobre quando os
procedimentos recomendados são seguidos. Contudo, se os reagentes eventualmente entrarem em contato com esse tipo de
tubulação, enxágue com água em abundância para prevenir o acúmulo de azida.

Instruções para Manuseio de Reagentes 
Rotores reagentes podem ser usados diretamente da geladeira, sem necessidade de aquecimento. Abra a embalagem de alumínio 
lacrada e retire o rotor, tomando cuidado para não tocar o anel de código de barras localizado na superfície superior do rotor 
reagente. Use de acordo com as instruções fornecidas no Manual do Operador VetScan. Rotores não utilizados em até 20 minutos 
após a abertura da embalagem devem ser descartados. Rotores em embalagens abertas não podem ser recolocados na geladeira para 
uso posterior. 

Armazenamento 
Armazene os rotores reagentes em suas embalagens lacradas a 2–8 ºC (36–46 ºF). Não exponha rotores embalados ou desembalados 
à luz solar direta ou a temperaturas acima de 32˚C (90˚F). Não permita que rotores cujas embalagens estejam lacradas permaneçam 
sob temperatura ambiente por mais de 48 horas antes de serem usados. Abra a embalagem e remova o rotor exatamente ante de usá-
lo. 

Indicativos de Instabilidade ou Deterioração do Rotor Reagente 
• Todos os reagentes contidos no rotor reagente, quando armazenados conforme descrito anteriormente, permanecem estáveis até
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a data de vencimento impressa na embalagem do rotor. Não use rotores com prazo de validade vencido. A data de vencimento 
também está incluída no código de barras impresso no anel de código de barras. O analisador exibirá uma mensagem de erro na 
tela se os reagentes estiverem vencidos. 

• Embalagens rasgadas ou de qualquer outra forma danificadas podem permitir a entrada de umidade, atingindo o rotor não
utilizado e afetando adversamente a performance do reagente. Não use rotores cuja embalagem esteja danificada.

6. Instrumento

Consulte o Manual do Operador do VetScan para informações completas sobre como usar o analisador. 

7. Colheita e Preparação das Amostras

• O volume mínimo necessário de amostra é de ~90 mL de sangue total heparinizado, plasma heparinizado, soro ou 
controle. A câmara de amostra do rotor reagente pode conter até 120 mL de amostra.

• Amostras coletadas em micropipeta heparinizada devem ser dispensadas no rotor reagente imediatamente após a 
colheita da amostra.

• Use somente tubos de ensaio esvaziados de heparina de lítio (tampa verde) para amostras de sangue total ou plasma. 
Use tubos de ensaio sem aditivos (tampa vermelha) ou tubos separadores de soro (tampa vermelha ou vermelha/preta) 
para amostras de soro.

• Amostras de sangue total obtidas por venopunção devem estar homogêneas antes de serem transferidas para o rotor 
reagente. Delicadamente inverta o tubo de ensaio várias vezes exatamente antes de transferir a amostra. Não agite o 
tubo de ensaio. Isto pode causar hemólise.

• O teste deve ser iniciado em até 10 minutos após a transferência da amostra para o rotor reagente.

• Amostras de sangue total por venopunção devem ser rodadas em até 60 minutos após a coleta; se isto não for possível, 
separe a amostra e transfira-a para um tubo de ensaio limpo.44 A amostra separada de plasma ou soro deve ser rodada em 
até 5 horas após a centrifugação. Se isto não for possível, mantenha a amostra sob refrigeração em um tubo de ensaio 
com tampa a 2-8°C (36-46°F) por, no máximo, 48 horas. Amostras de plasma ou soro podem ser armazenadas a -10°C 
(14°F) por até 5 semanas em um freezer que não possua função de descongelamento automático.

• As concentrações de glicose caem aproximadamente 5–12 mg/dL em questão de 1 hora em amostras não centrifugadas 
armazenadas sob temperatura ambiente.45

• Refrigerar amostras de sangue total pode causar alterações significativas nas concentrações de glicose e creatinina.46

• Os resultados de bilirrubina total podem ser adversamente afetados por fotodegradação47. Amostras de sangue total não 
rodadas imediatamente devem ser armazenadas no escuro por, no máximo, 60 minutos. Se não for possível analisar a 
amostra dentro desse prazo, a mesma deve ser separada em plasma ou soro e armazenada em um tubo de ensaio com 
tampa em ambiente escuro sob temperaturas baixas.48  

Substâncias Consideradas Interferentes 
• O único anticoagulante recomendado para uso no Analisador Bioquímico VetScan é heparina de lítio. Não se deve usar

heparina de sódio ao coletar amostras de sangue para uso neste painel. A Zoetis realizou estudos que demonstram que
EDTA, fluoreto, oxalato e qualquer anticoagulante que contenha íons de amônio interferirão em pelo menos um
bioquímico do rotor reagente do Perfil Diagnóstico Completo VetScan.

• Interferentes físicos (hemólise, icterícia e lipemia) podem causar alterações nas concentrações reportadas de alguns
analitos. Os índices da amostra são impressos no final de cada relatório de resultado para informar o operador sobre os
níveis de interferentes presentes em cada amostra. O Analisador Bioquímico VetScan suprime qualquer resultado que
seja afetado por > 10% de interferência de hemólise, lipemia ou icterícia. “HEM”, “LIP”, “ICT” são impressos no
relatório no lugar do resultado.

• Hemólise pode causar resultados erroneamente altos em ensaios de potássio. Este problema pode passar despercebido ao
analisar sangue total (a liberação de potássio de até 0,5% dos eritrócitos pode aumentar o nível sérico de potássio em 0,5
mmol/L). Especificamente, mesmo amostras não hemolisadas que não são devidamente processadas podem apresentar
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níveis elevados de potássio devido a extravasamento de potássio intracelular.49 

• Bilirrubina pode interferir com a peroxidase usada na reação de creatinina.50 Os resultados de creatinina são reduzidos 
quando os níveis de bilirrubina são > 10 mg/dL.

• As concentrações de glicose são afetadas pelo tempo decorrido desde a última refeição do paciente e pelo tipo de amostra 
colhida do paciente. Para interpretar com precisão os resultados de glicose, devem-se obter amostras de pacientes em jejum 
há pelo menos 12 horas.51

• Pode-se observar interferência no teste de proteína total ao analisar amostras com índice lipêmico de 3+.52 Amostras
com concentração de triglicérides >400 mg/dL podem apresentar um nível aumentado de proteína total.48 O Analisador 
Bioquímico VetScan suprime qualquer resultado afetado por >10% de interferência por lipemia. “LIP” será impresso no 
relatório no lugar do resultado.

• O ensaio de potássio do sistema VetScan é um ensaio acoplado de piruvato quinase (PK)/lactato desidrogenase (LDH). 
Portanto, em casos de trauma muscular extremo ou níveis muito elevados de creatina quinase (CK), o VetScan pode 
verificar um valor falsamente elevado de potássio (K+). Nesses casos, valores inesperadamente altos de potássio devem ser 
confirmados utilizando uma metodologia diferente. 

8. Procedimento

Materiais Fornecidos 
• Um Rotor Reagente do Perfil Diagnóstico Completo VetScan

Materiais Necessários, porém não Fornecidos 
• Analisador Bioquímico VetScan

Parâmetros do Teste 
O Sistema VetScan opera em temperatura ambiente entre 15–32 °C (59–90 °F). O tempo de análise de cada Rotor Reagente do 
Perfil Diagnóstico Completo VetScan é de menos de 14 minutos. O analisador mantém o rotor reagente na temperatura de 37 
°C (98.6 °F) durante o intervalo de medição. 

Procedimento do Teste 
Os procedimentos completos de colheita de amostra e de operação passo a passo são detalhados no Manual do Operador VetScan. 

Calibração 
O Analisador Bioquímico VetScan VS2 é calibrado pelo fabricante antes do envio. O código de barras impresso no anel de 
código de barras oferece ao analisador informações de calibração específicas ao rotor. Por favor, consulte o Manual do 
Operador do VetScan. 

Controle de Qualidade 
Controles podem ser rodados periodicamente no Analisador Bioquímico VetScan para verificar a exatidão do analisador. A 
Zoetis recomenda rodar controles sorológicos comercialmente disponíveis. Rode controles no rotor reagente da mesma 
maneira que amostras de pacientes são rodadas. Consulte o Manual do Operador do VetScan para saber como rodar controles. 

9. Resultados

O Analisador Bioquímico VetScan calcula automaticamente as concentrações dos analitos na amostra. Detalhes sobre os 
cálculos das reações de desfecho e taxas são encontrados no Manual do Operador do VetScan. 

10. Limitações do Procedimento

As limitações gerais do procedimento são discutidas no Manual do Operador dos Sistemas VetScan. 
• Se um resultado de um determinado teste ultrapassar a faixa do ensaio, a amostra deve ser analisada através

de outro método aprovado de teste ou enviada a um laboratório de referência.

• Amostras com hematócrito acima de 60% do volume de células compactadas podem gerar resultados incorretos.
Amostras com nível elevado de hematócrito podem ser reportadas como hemolisadas. Estas amostras podem ser
centrifugadas e o plasma rodado novamente em um novo rotor reagente.
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Atenção: Testes extensivos com o Analisador Bioquímico VetScan demonstraram que, em casos muito raros, a amostra 
dispensada no rotor reagente pode não fluir uniformemente para a câmara de amostra. Devido à irregularidade do 
fluxo, uma quantidade inadequada de amostra pode ser analisada, fazendo com que vários resultados fiquem fora 
das respectivas faixas de referência. A amostra pode ser rodada novamente usando-se um novo rotor reagente. 

11. Valores Esperados

Estes intervalos normais são fornecidos somente como orientação. Os intervalos de referência mais definitivos são aqueles 
estabelecidos para sua população de pacientes. Os resultados do teste devem ser interpretados em conjunto com os sinais 
clínicos do paciente. Para customizar as faixas normais específicas em seu Analisador Bioquímico VetScan no banco 
“Outros”, consulte as funções do Menu Principal do Manual do Operador do seu VetScan. 

Tabela 1: Intervalos de Referência 

Canino Felino Equino 

 

ALB 

ALP 

10-118 U/L
(10-118 U/L) 
2,5-4,4 g/dL 
(25-44 g/L) 
20-150 U/L
(20-150 U/L)

20-100 U/L
(20-100 U/L) 
2,2-4,4 g/dL 
(22-44 g/L) 
10-90 U/L
(10-90 U/L)
300-1100 U/L

5-20 U/L
(5-20 U/L) 
2,2-3,7 g/dL 
(22-37 g/L) 
50-170 U/L
(50-170 U/L)
5-15 U/L

200-1200 U/L
(200-1200 U/L)

++ 8,6-11,8 mg/dL 
(2,2-3,0 mmol/L) 
0,3-1,4 mg/dL 
(27-124 µmol/L) 
2,3-5,2 g/dL 
(23-52 g/L) 
60-110 mg/dL

(300-1100 U/L)
8,0-11,8 mg/dL
(2,0-3,0 mmol/L)
0,3-2,1 mg/dL
(27-186 µmol/L)
1,5-5,7 g/dL
(15-57 g/L)
70-150 mg/dL
(3,9-8,3 mmol/L)

(5-15 U/L)
11,5-14,2 mg/dL
(2,9-3,6 mmol/L)
0,6-2,2 mg/dL
(53-194 µmol/L)
2,7-5,0 g/dL
(27-50 g/L)
65-110 mg/dL
(3,6-6,1 mmol/L)

GLI 

FOS 

K+

(3,3-6,1 mmol/L) 
2,9-6,6 mg/dL 
(0,94-2,13 mmol/L) 
3,7-5,8 mmol/L 
(3,7-5,8 mmol/L) 

3,4-8,5 mg/dL
(1,10-2,74 mmol/L)
3,7-5,8 mmol/L)
(3,7-5,8 mmol/L)
142-164 mmol/L
(142-164 mmol/L)

1,9-4,3 mg/dL
(0,61-1,39 mmol/L)
2,5-5,2 mmol/L
(2,5-5,2 mmol/L)
126-146 mmol/L
(126-146 mmol/L)

+ 138-160 mmol/L 
(138-160 mmol/L) 
0,1-0,6 mg/dL 
(2-10 µmol/L) 
5,4-8,2 g/dL 
(54-82 g/L) 

BUN 7-25 mg/dL
(2,5-8,9 mmol/L)

12. Características de Desempenho
(Linearidade)

0, 1-0,6 mg/dL 
(2-10 µmol/L) 
5,4-8,2 g/dL 
(54-82 g/L) 
10-30 mg/dL
(3,6-10,7 mmol/L)

0,5-2,3 mg/dL 
(9-39 µmol/L) 
5,7-8,0 g/dL 
(57-80 g/L) 
7-25 mg/dL
(2,5-8,9 mmol/L)

A bioquímica de cada analito é linear ao longo da faixa dinâmica relacionada abaixo quando o Sistema VetScan é operado de 
acordo com o procedimento recomendado (veja o Manual do Operador do VetScan). A tabela de Faixa Dinâmica apresentada 
a seguir representa o espectro que o Sistema VetScan consegue detectar. Os intervalos abaixo não representam faixas 
normais. 

ALT 

CA 

AMI 

CRE 

GLOB 

Na 

PT 

TBIL 
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Tabela 2: Faixas Dinâmicas do VetScan 

Analito Faixas Dinâmicas 
Unidades Comuns Unidades SI 

ALT 5-2000 U/L 5-2000 U/L
ALB 1-6,5 g/dL 10-65 g/L
ALP 5-2400 U/L 5-2400 U/L
AMI 5-4000 U/L 5-4000 U/L
CA++ 4-16 mg/dL 1,0-4,0 mmol/L
CRE 0,2-20 mg/dL 18-1768µmol/L
GLOB* 1-11 g/dL 10-110 g/L
GLI 10-700 mg/dL 0,6-39mg/dL
FOS 0-20 mg/dL 0-6,46 mmol/L
K+ 1,5-8,5 mmol/L 1,5-8,5 mmol/L
NA+ 110-170 mmol/L 110-170 mmol/L
TBIL 0,1-30 mg/dL 1,7-513 µmol/L
PT 2-14 g/dL 20-140 g/L
BUN 2-180 mg/dL 0,7-64,3 mmol ureia/L

* Valor Calculado

Precisão 
Foram realizados estudos de precisão usando a EP5-A da NCCLS.52 Diretrizes com modificações baseadas na EP18-P53 da 
NCCLS para dispositivos que utilizam unidades. Os resultados de precisão durante a operação e de precisão total foram 
determinados testando-se controles de dois níveis. 

 Tabela 3: Precisão 

Analito Nº de amostras Durante a Operação Total 

Alanina 
aminotransferase (U/L) 
Controle 1 

Média 

n=80 

21 21 
DP 2,76 2,79 
%CV 13,1 13,3 

Controle 2
Média 52 52 
DP 2,70 3,25 
%CV 

Albumina-BCG (g/dL) 
Controle 1 

Média 

n=80 
5,2 

3,9 

6,3 

3,9 
DP 0,13 0,14 
%CV Controle 2 3,3 3,6 

Média 2,3 2,3 
DP 0,09 0,10 
%CV 3,9 4,3 
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Tabela 3: Precisão 
(Continuação) 
Analito Nº de Amostras Durante a Operação Total 

Fosfatase 
Alcalina (U/L) n=80 
Controle 1 

Média 39 39 
DP 1,81 2,29 
%CV 4,6 5,9 

Controle 2 
Média 281 281 
DP 4,08 8,75 
%CV 1,5 3,1 

Amilase (U/L) n=80 
Controle 1 

Média 46 46 
DP 2,40 2,63 
%CV 5,2 5,7 

Controle 2 
Média 300 300 
DP 11,15 11,50 
%CV 3,7 3,8 

Cálcio (mg/dL) n=80 
Controle 1 

Média 8,6 8,6 
DP 0,21 0,25 
%CV 2,4 2,9 

Controle 2 
Média 11,8 11,8 
DP 0,39 0,40 
%CV 3,3 3,4 

Creatinina (mg/dL) n=80 
Controle 1 

Média 1,1 1,1 
DP 0,14 0,14 
%CV 12,7 12,7 

Controle 2 
Média 5,2 5,2 
DP 0,23 0,27 
%CV 4,4 5,2 

Glicose (mg/dL) n=80 
Controle 1 

Média 66 66 
DP 0,76 1,03 
%CV 1,2 1,6 

Controle 2 
Média 278 278 
DP 2,47 3,84 
%CV 0,9 1,4 

Fósforo (mg/dL) n=80 
Controle 1 

Média 6,9 6,9 
DP 0,2 0,2 
%CV 2,2 2,6 

Controle 2 
Média 3,4 3,4 
DP 0,1 0,2 
%CV 4,1 4,9 
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Tabela 3: Precisão 
(Continuação) 
Analito Nº de Amostras Durante a Operação Total 

Potássio (mmol/L) n=120 
Controle 1 

Média 6,7 6,7 
DP 0,26 0,26 
%CV 3,9 3,9 

Controle 2 
Média 4,3 4,3 
DP 0,22 0,22 
%CV 5,1 5,1 

Sódio (mmol/L) n=80 
Controle 1 

Média 148 148 
DP 5,1 5,1 
%CV 3,4 3,4 

Controle 2 
Média 118 118 
DP 3,2 3,2 
%CV 2,7 2,7 

Bilirrubina Total (mg/dL) n=80 
Controle 1 

Média 0,8 0,8 
DP 0,06 0,07 
%CV 7,5 8,8 

Controle 2 
Média 5,2 5,2 
DP 0,09 0,15 
%CV 1,7 2,9 

Proteína Total (g/dL) n=80 
Controle 1 

Média 6,8 6,8 
DP 0,05 0,08 
%CV 0,7 1,2 

Controle 2 
Média 4,7 4,7 
DP 0,09 0,09 
%CV 1,9 1,9 

Nitrogênio Ureico (mg/dL) n=120 
Controle 1 

Média 19 19 
DP 0,35 0,40 
%CV 1,8 2,1 

Controle 2 
Média 65 65 
DP 1,06 1,18 
%CV 1,6 1,8 
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Correlação 
Foram conduzidos estudos de campo em um hospital-escola veterinário. Amostras de soro foram analisadas no analisador 
Bioquímico VetScan e por um método comparativo. As estatísticas de correlação representativas são apresentadas na Tabela 
4. 

Tabela 4: Correlação entre o Analisador Bioquímico VetScan e o(s) Método(s) Comparativo(s) 

Alanina 
aminotransferase

(U/L) 

Albumina (g/dL) 

Fosfatase alcalina 
(U/L) 

Amilase (U/L) 

Cálcio (mg/dL) 

Creatinina (mg/dL) 

Glicose (mg/dL) 

Fósforo (mg/dL) 

Potássio (mmol/L) 

Sódio (mmol/L) 

Bilirrubina Total 
(mg/dL) 

Proteína Total 
(g/dL) 

Nitrogênio Ureico 
(mg/dL) 

Coeficiente Inclinação Intercepção N Faixa de Amostra 
De 

Correlação 
Canina 1,00 0,95 0 22-180 10-1549
Felina 0,98 0,92 0 21-55 27-99
Equina 0,97 0,94 6 7-101 11-30
Canina 0,96 0,99 0,1 22-180 1,3-4,6
Felina 0,75 1,02 0 21-55 2,1-4,8
Equina 0,89 0,99 -0,6 7-101 1,2-3,2
Canina 1,00 0,89 -5 22-180 15-1722
Felina 0,97 0,81 1 21-55 6-54
Equina 1,00 0,90 -4 7-101 119-1476
Canina 0,96 0,67 -34 22-180 366-1991
Felina 1,0 0,74 117 21-55 473-3474
Equina N/A N/A N/A 7-101 N/A
Canino 0,84 1,24 -1,9 22-180 7,3-13,0 
Felino 0,77 1,24 -2,1 21-55 6,3-12,4 
Equino 0,94 1,18 -0,8 7-101 7,2-15,1 
Canina 0,99 1,00 0,0 22-180 0,6-10,6 
Felina 1,00 1,01 -0,1 21-55 0,3-13,6 
Equina 0,95 1,00 -0,4 7-101 0,3-6,2 
Canina 0,96 1,01 -6 22-180 28-348
Felina 1,00 0,97 3 21-55 52-607
Equina 0,97 0,94 16 7-101 36-353
Canino 0,994 1,09 -0,19 22-180 0,8-87
Felino 0,916 0,80 0,81 21-55 2,4-6,9
Equino 0,971 0,991 -0,06 7-101 0,8-7,8
Canino 0,96 0,92 0,4 22-180 3,2-6,9
Felino 0,91 0,92 0,5 21-55 2,7-5,3
Equino 0,84 0,97 0,1 7-101 1,8-4,6
Canino 0,89 0,97 4,8 22-180 118-183
Felino 0,86 1,08 -12,2 21-55 122-166
Equino 0,86 1,00 -0,01 7-101 110-166
Canina 0,87 0,84 0,1 22-180 0,1-3,2
Felina 1,00 0,92 -0,3 21-55 0,4-15,0
Equina 1,00 0,90 0,1 7-101 0,6-26,1
Canina 0,98 1,03 0,1 22-180 2,6-10,7
Felina 0,97 0,96 0,4 21-55 4,8-8,5 
Equina 0,99 0,97 0,3 7-101 3,0-9,5 
Canino 1,00 0,98 -2 22-180 4-117
Felino 1,00 1,07 -5 21-55 14-165
Equino 1,00 0,95 -1 7-101 3-64
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