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O Troponina I ECO Teste é um ensaio imunocromatográ�co de �uxo lateral para a 
detecção qualitativa de Troponina I cardíaca (cTnI) em soro, plasma ou sangue 
total humano no nível igual ou superior que 1,0ng/mL.

Troponina I cardíaca (cTnI) é uma proteína do músculo cardíaco com peso 
molecular de 22,5 kilodaltons. Juntamente com troponina T (cTnT) e troponina C 
(cTnC), a cTnI forma um complexo de troponina no coração que desempenha papel 
fundamental na transmissão de cálcio intracelular e sinal de interação 
actina-miosina. A cTnI possui resíduos de aminoácidos adicionais em seu 
N-terminal que não existem na forma esquelética, que fazem cTnI um marcador 
cardíaco especi�co. O cTnI é liberado rapidamente no sangue após o início do 
infarto agudo do miocárdio (IAM). O seu padrão de circulação é semelhante ao 
CK-MB (4-6 horas após o início do IAM). No entanto, CK-MB retorna ao seu nível 
normal após 36-48 horas, enquanto os níveis de cTnI permanecem elevados por 
até 6-10 dias. Normalmente o nível de cTnI no sangue é baixo em pessoas 
saudáveis e não são detectáveis em pacientes com lesões no musculo esqueléti-
co. Portanto, a circulação de cTnI é um marcador especí�co e sensível para o 
diagnóstico de IAM.

Sumário e Explicação do Teste

A Troponina I ECO Teste é um ensaio imunocromatográ�co. Quando a amostra é 
adicionada na cavidade da amostra ela se move por ação capilar através da 
almofada conjugada, onde se liga ao anticorpo conjugado. O imunocomplexo é 
capturado na membrana pelos anticorpos anti-cTnI pré-revestidos, se cTnI estiver 
presente em níveis 1,0ng/mL ou superior formará uma linha de coloração 
rosa-roxa na região teste. Se não houver nenhum cTnI na amostra, a região da 
linha teste permanecerá incolor. A amostra continua a se mover para a área 
controle e formará uma linha colorida rosa-roxo indicando que o teste está 
funcionando e que o resultado é valido. 

Princípio do Teste

Troponina I ECO Teste - TR.3002C Sangue total:
• Coletar a amostra de sangue por punção na ponta do dedo ou por punção venosa.
• Coletar a amostra de sangue em tudo a vácuo com tampa roxa, azul ou verde 
(contendo EDTA, Citrato ou Heparina, respectivamente).
• Não use sangue hemolisado para o teste.

Testar as amostras assim que possível após a coleta.
Se não realizar o teste imediatamente, as amostras de soro ou plasma devem ser 
armazenadas entre 2 e 8°C por até 5 dias. As amostras deverão ser congeladas a 
-20°C para longo período de armazenamento.
Se não realizar o teste imediatamente, as amostras de sangue total devem ser 
armazenadas em refrigeração (2 - 8°C). As amostras devem ser testadas no prazo de 
24 horas após a coleta.
Evitar múltiplos ciclos de congelamento e descongelamento. Antes de realizar o teste, 
leve as amostras congeladas ou refrigeradas para a temperatura ambiente e 
homogeneizar.
Amostras contendo partículas visíveis deverão estar límpidas por centrifugação 
antes do teste.
Não usar amostras com aparência lipêmica, com hemólise ou turbidez para evitar 
interferência na interpretação do resultado.

Uso para Diagnóstico in vitro
1. A instrução de uso deverá ser lida antes de executar o teste.
2. Não use o dispositivo teste após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver dani�cada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos.
6. Evite contaminação cruzada de amostras utilizando um novo coletor de 
amostra para cada amostra obtida.
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseados.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
9. 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.
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
11. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencial-
mente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras dos pacientes 
sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de 
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.

Atenções e Precauções

1. Cada dispositivo é selado individualmente e contém:
a) 1 dispositivo teste.
b) 1 sachê dessecante com sílica gel.
2. Manual de instruções.

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos:
1. Cronômetro.
2. Recipiente para coleta de amostra.
3. Centrífuga.
4. Micropipeta.

Reagentes e Materiais Necessários

Armazenar os dispositivos testes em temperatura entre 2 e 30°C até a data de 
validade indicada na embalagem de alumínio selada. O 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 houver evidência de contaminação 
microbiológica ou precipitação. Contaminação biológica de pipetas, coletores ou 
reagentes podem levar a falsos resultados.

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

Considere todos os materiais de origem humana como infecciosos. Procedimentos 
de biossegurança deverão ser seguidos no manuseio das amostras.

Plasma:
• Coletar amostra de sangue em um tubo coletor de tampa azul ou verde a vácuo 
(contendo EDTA, citrato ou heparina, respectivamente) por punção venosa.
• Separar o plasma por centrifugação.
• Cuidadosamente retirar o plasma de dentro do tubo coletor e colocá-lo em um 
novo tubo.

Soro:
• Coletar amostra de sangue em um tubo coletor de tampa vermelha a vácuo (sem 
anticoagulantes) por punção venosa.
• Permitir coagulação do sangue.
• Cuidadosamente retirar o soro de dentro do tubo coletor e colocá-lo em um novo tubo.

Coleta e Manuseio das Amostras

Resultado Não Reagente:
Se somente a linha controle (C) ROSA-ROXA aparecer, a ausência de coloração na 
linha teste (T) indica que não foi detectado cTnI na amostra. O resultado é não 
reagente. A linha Controle (C) deve estar entre as letras C e T2. 

Interpretação do Resultado 

1° Passo: Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura 
ambiente se refrigerados ou congelados. Uma vez que a amostra estiver 
descongelada, homogeneizar antes de realizar o teste.
2° Passo: Abrir a embalagem e remover o dispositivo teste. Coloque o dispositivo 
teste em uma superfície limpa e plana.
3° Passo: Rotular o dispositivo teste com o número de identi�cação da amostra.
4° Passo: Use a micropipeta para dispensar 100µL da amostra na cavidade do 
dispositivo teste. 
5° Passo: Cronometrar o tempo.
6° Passo: Leia o resultado do teste em 15 minutos. Não interprete o resultado 
após 15 minutos.

Nota: Os resultados lidos após 15 minutos podem não ser precisos.

Procedimento
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Referências

Não seguir o correto procedimento do teste pode levar a resultados não precisos.
O teste Troponina I é limitado qualitativamente na detecção de Troponina I nos 
níveis igual ou maior que 1,0ng/mL em soro, plasma ou sangue total humano.
Um resultado não reagente indica que cTnI não foi detectado. Entretanto, um teste 
com resultado não reagente não previne a possibilidade de IAM.
Um resultado não reagente pode ocorrer se a quantidade de cTnI presente na 
amostra for abaixo do limite de detecção do teste ou se o cTnI que é detectado não 
estiver presente durante o estágio da doença na amostra coletada.
Um resultado reagente proveniente de um paciente com suspeita de IAM pode ser 
usado como um caminho para o diagnóstico e requer con�rmações mais detalha-
das. Amostragem em série de pacientes com suspeita de IAM é também recomen-
dado devido ao atraso entre o início dos sintomas e liberação de cTnI na corrente 
sanguínea. 
Alguns pacientes normalmente contêm altos títulos de anticorpos heterótrofos ou 
fator reumatóide que podem afetar resultados esperados.
Os resultados obtidos com o teste devem ser interpretados em conjunto com 
outros procedimentos e descobertas clínicas.  
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Troponina I ECO Teste

Kit Referência Reagente Não Reagente Total

Reagente 61 0 61

Não Reagente 0 100 100

Total 61 100 161

Sensibilidade: 100% Especi�cidade: 100%

Controle Interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha C. A linha 
C desenvolve uma coloração ROSA-ROXA após a adição da amostra e do diluente 
da amostra. Se a linha C não aparecer, reveja todo o procedimento e repita o teste 
com um novo dispositivo teste.

Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas 
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não 
reagentes, para con�rmar o procedimento do teste e para veri�car o desempenho 
apropriado.

Controle de Qualidade

Foram usadas 161 amostras biológicas fornecidas por laboratórios clínicos de 
referência. Os resultados foram comparados, com as mesmas amostras, com os 
resultados de um kit de pesquisa de Troponina disponível no mercado (método 
referência). As amostras foram consideradas reagentes se o resultado do kit 
referência fosse reagente. Amostras foram consideradas não reagentes se o 
resultado do kit referência fosse não reagente. A comparação entre os resultados 
seguem abaixo:

Desempenho Clínico

Inválido:
Se a linha C não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha 
T. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for realizado 
adequadamente e os reagentes do teste forem funcionais. Repetir o teste com um 
novo dispositivo.

Quando qualquer linha aparecer entre as letras T2 e T1 sem aparecer a linha 
Controle (C) entre as letras C e T2, é considerado resultado inválido.

Resultado Reagente:
Se a linha controle (C) ROSA-ROXA e a linha teste (T) ROSA-ROXA aparecerem, o 
teste indica a presença de cTnI na amostra. O resultado é reagente.

A presença da linha teste, mesmo em coloração fraca, indica resultado reagente.

A linha T (linha teste) indicativa do resultado reagente deve estar entre as 
letras T2 e T1. A linha controle (C) deve estar entre as letras C e T2.
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