
G6PD STRIP ECO Teste - TR.0054 

A de�ciência de G6PD (Glicose-6-Fosfato Desidrogenase) é uma das doenças 
enzimopatológicas mais comuns, descrita como uma anomalia generalizada e 
hereditária ligada ao cromossomo X. Estima-se que afeta aproximadamente 400 
milhões de pessoas em todo o mundo e a prevalência varia de 5 a 25% em áreas 
endêmicas, como África, Oriente Médio e Ásia. A distribuição de casos de de�ciên-
cia de G6PD está signi�camente relacionada a malária. A enzima G6PD 
desempenha papel importante na sobrevivência dos eritrócitos. Sabe-se que a 
enzima G6PD está envolvida na via da Pentose Fosfato (PPP) e fornece NADPH 
(Nicotina Adenina Dinucleótido Fosfato reduzido) e GSH (Glutationa reduzida). 
GSH produzido por PPP pode reagir com H2O2 e reduzir para H2O. Isso ajuda a 
proteger os eritrócitos do extresse oxidativo. Portanto, a defesa dos eritrócitos 
contra H2O2 é dependente da presença de G6PD. O problema médico mais comum 
associado à de�ciência de G6PD é a anemina hemolítica que leva à palidez, 
amarelamento da pele e do branco dos olhos, urina escura, fadiga, falta de ar e 
frequência cardíaca rápida. A de�ciência de G6PD também é causa signi�cativa 
de icterícia leve e grave em recém-nascido. Muitas pessoas com esse transtorno, 
no entanto, nunca apresentaram sinais ou sintomas. Grande esforço tem sido 
feito para estabelecer melhores práticas para reconhecer a desordem imediata-
mente e a tempo de tratar e previnir a doença. O sistema analisador ECO G6PD e 
a G6PD STRIP ECO Teste, formam um sistema rápido, simples, con�ável que 
fornece resultados quantitativos em 2 minutos.

Sumário e Explicação do Teste

A G6PD STRIP ECO Teste mantém um �uxo através da membrana tratada na strip 
teste. O teste é baseado na medição colorimétrica e de detecção quantitativa. A 
G6PD catalisa o primeiro passo na PPP, oxidando a Glicose-6-fosfato a 6-fosfoglu-
conolactona e reduzindo NADP para NADPH. Quando NADPH é gerado pela G6PD, o 
BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato) e NBT (nitro azul tetrazólio) são reduzidos 
pela reação da diaforase e depois produzem uma cor violeta, que é diretamente 
proporcional a concentração de G6PD presente na amostra. A intensidade da cor 
pode ser medida quantitativamente veri�cando a fotometria de re�etância do 
BCIP e NBT reduzidos. O resultado do teste é exibido na tela do analisador 
processando o algoritmo pré-programado.

Princípio do Teste

1. G6PD STRIP ECO teste
2. Tampão de extração
3. Pipeta Capilar (10μL)
4. Instrução de Uso
5. Chip

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos
1. G6PD Controle Normal
2. G6PD Controle Positivo
3. Lancetas, algodão, álcool

Reagentes e Materiais Necessários

1. Apenas para uso por pro�ssionais de diagnóstico in vitro.
2. Não use a tira teste após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não reutilize os testes.
4. Todos os reagentes devem estar na temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos.
5. Evite contaminação cruzada de amostras utilizando um novo coletor de 
amostra para cada amostra obtida.
6. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseadas.
7. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos. 
Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado 
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas 
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
8. Manter o chip no analisador ou no sachê de alumínio da G6PD STRIP ECO Teste.
9. NÃO CONGELAR a G6PD STRIP ECO Teste.

Atenções e Precauções

Sangue total
• Sangue total capilar
1. O sangue total capilar deve ser colhido assepticamente na ponta do dedo.
2. Limpe a área com um algodão com álcool 70%.
3. Aperte a ponta do dedo e perfure com uma lanceta estéril.
4. Colete o volume preciso de sangue capilar. O sangue total capilar deve ser 
testado imediatamente após a coleta.

• Sangue total venoso
1. Colete o sangue total venoso em um tubo comercialmente disponível contendo 
anticoagulante heparina ou EDTA por punção venosa.
2. O sangue venoso tratado com anticoagulante pode ser testado dentro de 8 
horas à temperatura ambiente.
3. Se o sangue total venoso em tubo contendo anticoagulante for armazenado 
entre 2-8ºC, e a amostra pode ser utilizado para testes dentro de 1 dia após a 
coleta.

Coleta e Manuseio das Amostras

Cor
(Violeta)

Diaforase

G6PD
6-fosfogluconolactonaGlicose-6-fosfato

NADPHNADP+

NBT + BCIP

10. A G6PD STRIP ECO Teste deve permanecer no sachê de alumínio até o 
momento do uso e deve ser usado imediatamente após a remoção do sachê. 
11. O sachê de alumínio com a G6PD STRIP ECO Teste deve ser armazenada entre 
2°C 
à 30°C, longe da luz solar direta, durante a duração da vida útil.
12. Observe as precauções estabelecidas contra os riscos microbiológicos ao 
longo dos procedimentos do teste.
13. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
14. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencial-
mente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do paciente 
sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de 
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.
15. Use imediatamente o dispositivo teste depois de retirar do sachê.
16. A coleta, manuseio ou transporte incorreto das amostras podem produzir 

G6PD ECO Teste é um método enzimático colorimétrico in vitro para detecção 
quantitativa da concentração de hemoglobina total e da atividade enzimática da 
G6PD (glicose-6-fosfato-desidrogenase) em amostra de sangue total humano. O 
teste auxilia na identi�cação de pessoas com de�ciência de G6PD, fornecendo 
acesso ao diagnóstico e permitindo decisões imediatas de tratamento. O teste 
também pode ser aplicável à triagem neonatal para de�ciência de G6PD. G6PD 
STRIP ECO Teste é para uso pro�ssional. Resultados positivos para de�ciência de 
G6PD devem ser investigados com os antecedêntes clínicos e acompanhado pelo 
médico. 

Armazenar as strip teste em temperatura entre 2 e 30°C até a data de validade 
indicada na embalagem de alumínio selada. A tira teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em 
temperatura superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para proteger os componen-
tes do kit de contaminação. Não usar o kit se tiver evidência de contaminação 
microbiológica ou precipitação. Contaminação biológica de pipetas, coletores ou 
reagentes podem levar a falsos resultados.

Instrução de Armazenamento e Estabilidade

Procedimento

Preparação:
1º Passo: Checar a data de validade impressa no sachê de alumínio.
2º Passo: Checar o código impresso no sachê de alumínio.
Importante: Certi�que-se que o número do código impresso no sachê de alumínio 
seja o mesmo número do chip.
3º Passo: Inserir o chip no local indicado.
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7º Passo: Inserir a strip teste no aparelho até o encaixe �nal.

8º Passo: Abrir a tampa da câmara de medição no analisador.
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2º Passo: Por ação capilar, a amostra vai subir pela pipeta até a linha preta.

3º Passo: Introduza a pipeta capilar com a amostra no frasco do tampão de 
extração.

4º Passo: Misture a amostra com o tampão de extração pressionando e soltando o 
bulbo da pipeta de 8 a 10 vezes.

1º Passo: Segure a pipeta capilar horizontalmente para coletar a amostra e toque 
a ponta da pipeta na amostra (10uL).

Importante: Veri�que se o analisadorestá desligado.
Remover o chip antigo antes de adicionar o próximo.
4º Passo: Colocar as luvas. Sempre utilizar luvas novas para cada paciente.

6º Passo: Segure a tira teste com o dedo polegar e o dedo indicador. Certi�que-se 
de que o orifício de aplicação da amostra esteja na parte superior.

5º Passo: Abrir a embalagem de alumínio e retirar a tira teste.
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6º Passo: Retire uma nova pipeta capilar da embalagem.

5º Passo: Descarte a pipeta capilar no Descarpack.

7º Passo: Segure a pipeta capilar horizontalmente e toque a ponta da pipeta na 
solução amostra+tampão.

8º Passo: Por ação capilar, a solução vai subir pela pipeta até a linha preta.

Coleta da amostra:

Operação:
1º Passo: Aplique a solução amostra+tampão no orifício de aplicação da 
amostra no dispositivo teste.

2º Passo:  Fechar a tampa da câmara de medição do analisador imediatamente 
após aplicação da amostra.

4º Passo: Aguardar 2 minutos para o resultado aparecer no visor.

3º Passo:  Descarte a pipeta capilar no Descarpack.

Desca
rpack



0-20 U/g Hb

4-25 g/dL

G6PD

Hemoglobina Total

O cut-off para a atividade de�ciente, intermediária e normal da G6PD em 
indivíduos humanos (homens e mulheres) deve ser determinado por cada 
laboratório com consideração geográ�ca e diretrizes da Organização Mundial da 
Saúde. 

A G6PD STRIP ECO Teste mede a hemoglobina total e a atividade G6PD em 
valores numéricos como as seguintes faixas:

Interpretação do Resultado Desempenho Clínico

Atividade G6PD > 80% de mediana femininaG6PD Normal

Atividade G6PD de 30%–80% da mediana feminina

Atividade G6PD < 30% da mediana feminina

G6PD Intermediário

G6PD De�ciente

Mulher

Limitações do Teste

Acima da faixa de medição (High)

Abaixo da faixa de medição (Low)

Hi

Lo

Se o resultado estiver fora da faixa de medição, o analisador exibirá uma 
mensagem “Lo” ou “HI”.
Quando a hemoglobina total é “Lo” ou “HI”, o resultado do teste será exibido 
como “N-A”.
Quando a atividade G6PD for maior que 20, o resultado do teste G6PD será 
exibido como “HI”

A interpretação dos resultados do teste G6PD só deve ser realizada quando o 
nível de Hb for superior a 7g/dL.

Recomendamos realizar um teste con�rmatório de Hb se o valor medido do teste 
for menor que 7g/dL.

> 6.0 U/g Hb G6PD Normal

4.0 - 6.0  U/g Hb 

≤ 3.9 U/g Hb

G6PD Intermediário

G6PD De�ciente

Mulher

≥ 4.0 U/g Hb 

≤ 3.9 U/g Hb

G6PD Normal

G6PD De�ciente

Homem

Valores recomendados:

Se o resultado do teste indicar resultado de�ciente ou intermediário, repita o 
teste.
As decisões clínicas devem ser tomadas após consulta com um médico e um 
teste con�rmatório de G6PD por outro método.

EXATIDÃO
Os resultados do kit G6PD STRIP ECO Teste tiveram um menor erro relativo, ou 
seja, tiveram uma maior exatidão, onde a diferença (porcentagem) não teve uma 
diferença signi�cativa de oscilação.

LIMITE DE DETECÇÃO
Limite de Detecção: 4-25 g/dL para hemoglobina total.
                                0-20 U/g Hb para a atividade enzimática da G6PD.

LINEARIDADE
Uma análise com 13 níveis de concentração entre: 3.1 g/dL a 30 g/dL para 
hemoglobina total e 0.5 U/g Hb a 24.9 U/g Hb para atividade enzimática da 
G6PD, foram testadas e apresentaram uma correlação (R) ≥ 0,99. Intervalo de 
Leitura: 4 a 25 g/dL para hemoglobina total e 0 a 20 U/g Hb para atividade 
enzimática da G6PD.

PRECISÃO
Repetibilidade: A precisão intraensaio foi determinada analisando-se 20 
dosagens em 20 testes do kit G6PD STRIP ECO Teste, sendo obtido um CV ≤ 5%.

Reprodutibilidade: A precisão interensaio foi determinada analisando-se 20 em 
20 testes do kit G6PD STRIP ECO Teste, durante 2 dias consecutivos, sendo 
obtido um CV ≤ 5%.

SENSIBILIDADE
Foram utilizadas 52 amostras para sangue total (onde a partir das mesmas 
amostras obteve-se os resultados para hemoglobina total e G6PD separada-
mente), com 5 diluições para a matriz de análise - sangue total. Num total foram 
realizadas 260 análises. A sensibilidade, que indica o limite de detecção do 
método, corresponde ao valor de referência de 4 a 25 g/dL para hemoglobina 
total e 0 a 20 U/g Hb para atividade enzimática da G6PD.

1. O teste deve ser realizado na temperatura de 15ºC a 30ºC.
2. Não reutilize a tira teste. Uso único.
3. Inserir a G6PD STRIP ECO Teste e o chip nos locais apropriados no analisador:
• Inserir a tira teste no local indicado do analisador com o orifício de aplicação da 
amostra voltado para cima.
• Inserir o chip no local indicado do analisador com o número do código voltado 
para cima.
4. O volume de amostra utilizado é de 10μL. Utilize sempre o volume correto.
5. Inserir a strip teste suavemente no aparelho até o encaixe �nal.
6. Aplicar a solução amostra+tampão apenas no orifício de aplicação da tira 
teste. 
7. Não ingerir qualquer material.
8. Descartar as tiras testes usadas em local apropriado, conforme diretrizes 
locais.
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Atividade G6PD > 30% da mediana masculina

Atividade G6PD < 30% da mediana masculina

G6PD Normal

G6PD De�ciente

Homem

Substâncias Interferêntes

Os seguintes materiais com até a concentração indicada não interferem com o 
resultado do teste: 

1. Dopamina................................... 0,9 mg/dL
2. Ácido Ascórbico.............................. 3 mg/dL
3. Acetaminofeno.............................. 3 mg/dL
4. Bilirrubina................................... 5 mg/dL
5. Ácido Úrico.............................. 9 mg/dL
6. Triglicerídeos.............................. 500 mg/dL
7. Colesterol................................... 250 mg/dL
8. Ibuprofeno.............................. 50 mg/dL
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