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Resumo
O presente relatório refere-se ao estágio realizado no Laboratório de Análises Clínicas do
Hospital da Santa Casa da Misericórdia, em Vila Verde, no período compreendido entre os
meses de Fevereiro e Maio e com uma duração total de 450 horas. A principal finalidade
deste estágio, integrado no plano curricular do Mestrado em Análises Clínicas, passa pela
integração na rotina laboratorial através do contacto direto com a mesma e pelo
aperfeiçoamento das técnicas laboratoriais acompanhada pela constante aplicação dos
conhecimentos adquiridos ao longo da formação.
Assim, o relatório de estágio tem como objetivo descrever as várias atividades
desenvolvidas ao longo do período de estágio. Apesar das referidas atividades integrarem
as diferentes áreas laboratoriais - Hematologia, Bioquímica, Microbiologia e Imunologia apenas não será abordada a área da Imunologia, uma vez que não foi explorada com a
mesma profundidade comparativamente às restantes áreas. Para além disto, é igualmente
feita uma abordagem sobre a fase pré-analítica, nomeadamente no que diz respeito à
colheita e receção das amostras e controlos de qualidade.

Abstract
The following report refers to the internship that took place in the Clinical Analysis
Laboratory in Hospital da Santa Casa da Misericordia, seated in Vila Verde, that lasted from
February to May with a total amount of 450 hours. The main goal of this internship, which
is integrated in the curricular plan of the master’s degree of Clinical Analysis, is to integrate
in the laboratorial routine through direct contact and to improve our practical skills, along
with the constant application of clinical knowledge acquired throughout the course.
With this, the aim of this report is to describe the various activities in which I was
involved throughout the internship. Although those activities integrated the main clinical
sections - Hematology, Biochemistry, Microbiology and Immunology - the Immunology field
will not be referred on this report as it was not as explored as the other clinical fields. This
report will also make reference to the pre-analytical stage in respect to sample collection
and reception and quality controls.
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1. Introdução
O presente relatório diz respeito ao estágio realizado no Laboratório de Análises Clínicas
do Hospital da Misericórdia de Vila Verde, situado no concelho de Vila Verde, distrito de
Braga, com uma duração total de 450 horas compreendidas entre os meses de Fevereiro
e Maio de 2016. A realização do referido estágio encontra-se inserido no âmbito do
Mestrado em Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, cujo
objetivo principal é o contato direto e integração na rotina laboratorial, assim como na
aquisição de competências para a execução das diversas técnicas laboratoriais com
constante aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação.
O Laboratório encontra-se integrado dentro dos vários serviços oferecidos pelo
Hospital de Vila Verde, prestando serviço na realização de análises solicitadas pelo médico
de família, por um médico especialista, por solicitação particular do próprio utente,
prestando apoio às Unidades de Cuidados Continuados de média e longa duração, a todos
os lares pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde e aos serviços de
Cirurgia e Maternidade. A sua direção é assegurada pela Dra. Ema Maria Soares e conta
com uma equipa constituída por 4 técnicos de Análises Clínicas. O laboratório abrange
todas as valências das análises clínicas (Hematologia, Imunologia, Bioquímica e
Microbiologia), com as quais contactei diretamente durante o período de estágio. No
entanto, no relatório irei apenas abordar mais profundamente as áreas de Hematologia,
Bioquímica e Microbiologia com as quais estive em maior contato.
Durante o período de estágio, acompanhei todo o processo de processamento das
amostras desde a fase pré-analítica até à validação e entrega dos resultados. Nos
primeiros dias o estágio baseou-se na observação e familiarização com a rotina do
laboratório, no que diz respeito à execução dos controlos de qualidade dos equipamentos,
ao processo de atendimento, colheitas e receção das amostras, à organização de todo o
processo analítico e ao manuseamento dos referidos equipamentos. Após o período de
familiarização, comecei a executar as diversas tarefas de forma autónoma, não só ao nível
das técnicas laboratoriais, como também no contato direto com os utentes e na realização
de colheitas de sangue supervisionada pela orientadora e pela equipa técnica.
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2. Controlo de Qualidade
O principal objetivo dos exames laboratoriais passa pela avaliação da condição
patofisiológica do doente de forma a auxiliar no diagnóstico médico ou na monitorização
da terapêutica instituída (1). De modo a garantir a sua fiabilidade, os resultados analíticos
devem corresponder às expetativas estabelecidas pelo médico, baseadas na informação
clínica disponível sobre o doente, e, por isso, devem conter o menor número de erros e
traduzir com precisão a condição biológica sob análise (1,2). Contudo, esta precisão dos
resultados pode ser influenciada não só pelo estado de funcionamento do sistema analítico,
como também por todo o processo que lhe antecede (i.e. obtenção e processamento da
amostra analítica). Por isso, torna-se imperativo o estabelecimento de um conjunto de
práticas que visem assegurar a qualidade dos resultados e que englobe todas as fases do
processo analítico (fase pré-analítica, analítica e pós-analítica).
O controlo de qualidade tem por objetivo avaliar técnicas, reagentes e
equipamentos de modo a garantir uma correta e segura validação dos resultados obtidos
para as amostras. A aplicação deste sistema de qualidade nas várias fases que constituem
o processo analítico torna-se indispensável para a deteção de anomalias, avaliação de
erros e à instalação imediata de uma ação corretiva, de forma a que estes erros não
comprometam a fiabilidade dos resultados analíticos e o seu cumprimento dos requisitos
de qualidade exigidos.
No Laboratório do Hospital da Misericórdia de Vila Verde (HMVV), o controlo de
qualidade é efetuado diariamente, antes do início do processamento das amostras,
recorrendo-se a um material de controlo que mimetiza um produto biológico e cujos valores
para um ou mais parâmetros são conhecidos. Na secção de Hematologia, no equipamento
de hemogramas, são executados três níveis controlo (baixo, normal e alto) sendo
realizados, alternadamente, dois por dia (baixo e normal ou normal e alto), e no de
coagulação são realizados dois níveis de controlo (normal e patológico) por dia. Na secção
da Bioquímica, são executados dois controlos (normal e patológico) realizados um por dia,
alternadamente. No entanto, nem todos os parâmetros bioquímicos estão integrados no
perfil de rotina diária, uma vez que são solicitados esporadicamente. Assim, torna-se
desnecessário o seu controlo diário, ficando este reservado apenas para quando a análise
desse(s) parâmetro(s) é solicitada.
Durante o controlo, se, por ventura, os valores obtidos se encontram fora do
intervalo de controlo, procede-se à aplicação de ações corretivas previamente
2
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estabelecidas que incluem a execução da calibração da técnica em relação a esse
parâmetro (esteja ela ou não vencida), a verificação da estabilidade tanto dos reagentes
como dos controlos e, em último caso, proceder-se à manutenção do equipamento e
respetiva calibração. A calibração é igualmente executada sempre que é introduzido novo
reagente no equipamento, sendo acompanhada pela execução de novo controlo com os
dois níveis. Também constitui boa prática laboratorial a realização de uma recalibração
periódica de todos os parâmetros analíticos, seguida da passagem dos dois níveis de
controlo. No Laboratório do HMVV, estabeleceu-se que essa recalibração deve ser
executada no primeiro domingo de cada mês.
No laboratório também se encontra igualmente implementado um sistema de
controlo ao nível de outros equipamentos nele presentes que, embora não integrem o
conjunto de equipamentos de produção, servem de apoio a estes últimos, como os
sistemas de refrigeração (onde são armazenados reagentes, controlos e calibradores, o
material do setor da Microbiologia e armazenamento de amostras já efetuadas), estufa,
câmara de fluxo laminar, sistema de produção de água destilada, entre outros. Nos dois
primeiros efetua-se um controlo ao nível da temperatura, sendo que nos sistemas de
refrigeração se recorre a um sensor programado para medir e reportar a temperatura do
equipamento ao fim de um intervalo de tempo previamente estabelecido, com o envio direto
do resultado para o sistema informático que permite efetuar esse controlo. Têm, ainda,
manutenção preventiva efetuada por uma empresa externa. Relativamente à estufa,
efetua-se o registo diário da sua temperatura em documentos disponibilizados para o efeito
e devidamente arquivados, com igual verificação periódica de uma empresa externa. Na
câmara de fluxo laminar, sendo um local de trabalho onde constantemente se contacta com
microrganismos potencialmente contagiosos, é essencial manter a área livre de
contaminações, sendo por isso de boa prática proceder-se à desinfeção da superfície de
trabalho após findado qualquer técnica ou exame microbiológico. Adicionalmente, é
efetuado um controlo microbiológico periódico para despiste de contaminações e é
executada anualmente uma manutenção preventiva efetuada por uma empresa acreditada
para o efeito.
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3. Fase Pré-analítica
A fase pré-analítica engloba todos os procedimentos que antecedem o processamento da
amostra biológica. É uma das mais importantes fases do processamento analítico, estando
normalmente associada a uma maior probabilidade de ocorrência de erros (1). Estes
podem surgir nas várias fases do processo: solicitação das análises, preparação do utente,
colheita, conservação e transporte das amostras biológicas. Sendo considerada a fase
inicial do trabalho analítico, deve ser devidamente controlada com o maior rigor possível
de forma a que se evitem não conformidades que exijam a repetição de provas ou de novas
colheitas e que, consequentemente, possam induzir a um diagnóstico incorreto. Para além
disso, um adequado tratamento da fase pré-analítica visa igualmente manter a qualidade
e credibilidade do laboratório, assim como a satisfação dos seus clientes (3).
São várias as variáveis que podem interferir nas determinações analíticas: a dieta,
certos medicamentos, hábitos tabágicos, idade e sexo, stress e alterações da concentração
de certos analitos ao longo do dia – o chamado ciclo circadiano (1). Assim sendo, um dos
procedimentos a se implementar na fase pré-analítica diz respeito à preparação do doente
para a colheita, instruindo o mesmo acerca de comportamentos que deve adotar antes da
realização da mesma e, se for o caso, de como deve proceder caso o próprio tenha de
fazer a colheita de amostras (3). No Laboratório do HMVV existem procedimentos que são
entregues ao utente com as devidas instruções.
O procedimento utilizado para a realização da colheita deve garantir uma correta
obtenção da amostra biológica. É procedimento do laboratório registar eventuais
ocorrências, p.e., pedido de novas amostras devido a hemólise e/ou insuficiente
quantidade, falta de produtos ou amostra inadequada e informação clínica relevante (como
medicação, hora de toma de fármacos quando são requisitados determinados
doseamentos e estado de saúde atual do doente). As amostras obtidas devem ser
corretamente identificadas e rotuladas, preferencialmente antes da realização da colheita,
e armazenadas sob determinadas condições, visto que alterações em parâmetros como a
temperatura ou a luminosidade podem afetar o doseamento de certos analitos. O
transporte das amostras, para além de ter em conta a sua estabilidade e temperatura, deve
ser feito de forma a evitar a contaminação das referidas amostras e evitar a ocorrência de
danos nos recipientes que as contêm e seu consequente extravasamento, mantendo assim
a sua qualidade e viabilidade até serem processadas no laboratório (1,3).
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3.1 Procedimentos nas colheitas
A realização das colheitas deve cumprir os requisitos estipulados no Manual de colheitas,
estabelecido pela Direção Técnica do Laboratório (3). Sempre que a colheita não seja
realizada pelo próprio técnico, este deve instruir a pessoa responsável pelo processo de
forma simples e concisa, alertando para os cuidados que deve ter antes, durante e após a
realização da colheita. O cumprimento destes procedimentos permite garantir a obtenção
de amostras corretas e de boa qualidade, evitando assim a necessidade de repetição de
novas colheitas que se torna inconveniente tanto para o doente, como para o próprio
técnico.
As amostras biológicas mais comumente solicitadas são: o sangue venoso e, em
alguns casos, o sangue arterial; a urina, que pode ser ocasional ou de 24 horas; as fezes,
geralmente usadas para exames bacteriológicos, parasitológicos e pesquisa de sangue
oculto; exsudados de várias proveniências; e expetoração. Todos estes tipos de amostras
devem ser colhidos em ambiente asséptico, livre de contaminações, e deve ser evitado o
contacto direto com as mesmas utilizando material de proteção. Por norma, os recipientes
usados para a colheita encontram-se, na sua maioria, devidamente esterilizados, podendo
conter, caso seja necessário, aditivos ou conservantes que permitem preservar a
viabilidade da amostra por um maior período de tempo.

3.1.1 Amostras de sangue
O sangue é a amostra biológica mais solicitada, uma vez que pode ser largamente usado
nas várias valências que constituem as Análises Clínicas. O sangue venoso é, por norma,
o mais colhido, sendo a partir deste que se pode obter o soro/plasma usado nas provas de
Bioquímica e Imunologia, ou usar-se na sua totalidade para provas Hematológicas com
recurso a anticoagulantes específicos. Também é possível a colheita de sangue arterial,
estando normalmente reservada para a realização de provas de Gasimetria Arterial.
O sangue venoso é colhido através da punção de uma veia localizada, de
preferência, na flexura do braço, após a aplicação de um garrote que permitirá a tumefação
das veias facilitando a sua deteção e seleção. Escolhida a veia mais visível e/ou palpável,
procede-se à desinfeção do local e preparação do material de colheita. A punção deve ser
feita com o bisel da agulha virado para cima e “esticando” ligeiramente a pele da zona a
puncionar, de forma a reduzir a sua resistência à entrada da agulha tornando-se menos
doloroso para o doente. A amostra é, então, colhida (quando efetuada por vácuo) primeiro
para um tubo de soro, seguido do tubo de citrato e, por fim, de hemograma. Estes dois
5
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últimos, por conterem anticoagulantes, devem ser invertidos suavemente para evitar a
coagulação da amostra. A aplicação do garrote deve ser feita o mais rapidamente possível,
de modo a evitar uma estase prolongada que poderá levar a uma hemoconcentração e
alteração do pH sanguíneo e de alguns analitos (1,4).
O sangue arterial é obtido da punção da artéria femoral ou radial, que se deteta
através das suas pulsações. Antes da colheita deve-se proceder à desinfeção do local com
um antisséptico e, de seguida, executar a colheita com recurso a uma seringa
impermeabilizada com heparina, ao abrigo do ar, e tapada em seguida. O processamento
da amostra deve ser feito imediatamente a seguir à colheita (4,5).

3.1.2 Amostras de urina
A análise da urina envolve, essencialmente, uma ou mais das seguintes categorias: análise
química, bacteriológica e/ou análise microscópica do sedimento urinário (1). Por norma,
nas análises de rotina apenas se executam as análises química e microscópica, sendo a
bacteriológica reservada para casos de suspeita, despiste ou monitorização de infeções
urinárias e sempre acompanhada da observação do respetivo sedimento urinário. A
colheita de urina, dependendo do tipo de análise pedida, pode seguir dois tipos de
procedimentos.
A urina ocasional, também conhecida como urina de 2º jato, é a mais comumente
usada na urinálise, podendo ser aplicada em qualquer uma das categorias anteriormente
referidas. Esta urina deve ser colhida preferencialmente de manhã, por ser mais
concentrada, após a higiene pessoal e com a rejeição do 1º jato. A colheita deve ser feita
para um frasco esterilizado até perfazer meio volume e ser entregue no laboratório até 2
horas após a colheita, especialmente se a amostra se destinar à realização de uroculturas
(6).
A urina de 24 horas, tal como o nome indica, deve ser colhida num período de 24
horas devendo-se iniciar após o esvaziamento total da bexiga com a rejeição da urina
proveniente dessa micção. A partir dessa hora, o doente deve recolher toda a urina do dia
para um recipiente até à mesma hora do dia seguinte. Durante esse período de tempo,
deve manter o recipiente refrigerado até ao seu envio para o laboratório. Este tipo de
colheita destina-se, essencialmente, para a avaliação da função glomerular - através do
doseamento da creatinina - ou para o doseamento de certos analitos cuja concentração
excretada por via renal é muito reduzida - como é o caso da albumina doseada para fins
de diagnóstico precoce da nefropatia diabética (6).
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3.1.3 Amostras de fezes
A colheita de fezes é reservada para fins de pesquisa da possível presença de sangue
oculto (exame preferencial no rastreio do cancro do cólon), para exames bacteriológicos
(coproculturas) e parasitológicos. Esta colheita deve ser feita para frascos esterilizados
com recurso a uma espátula, sendo que a amostra deve ter o tamanho aproximado de uma
noz e, de preferência, deve-se evitar qualquer contacto com a urina para se evitar possíveis
contaminações. Geralmente são requeridas, pelo menos, três amostras de dias
consecutivos. Caso a colheita se destine à realização de exames bacteriológicos, as
amostras deverão ser enviadas diariamente ao laboratório. No caso de exames
parasitológicos ou pesquisa de sangue, as amostras podem ser entregues de uma só vez,
sendo aconselhada a sua conservação no frio até à sua entrega no laboratório (6).

3.1.4 Outras amostras
Expetoração. Amostra normalmente estéril, obtida com a finalidade de se avaliar a
existência ou não de uma infeção no trato respiratório inferior através de exames
bacteriológicos. A amostra deve ser colhida, preferencialmente, de manhã em jejum e após
lavagem da boca com água, de forma a evitar a sua contaminação com a flora comensal
do trato respiratório superior. É ainda recomendado que a colheita seja feita após tosse
profunda e, caso seja requerido mais do que uma amostra, estas devem ser colhidas em
dias consecutivos evitando-se expetorar mais do que uma vez para o mesmo frasco
esterilizado. Após a colheita, a amostra deve ser enviada de imediato para o laboratório
(6).
Exsudado faríngeo. Obtido maioritariamente para a pesquisa de Streptococcus βhemolítico do Grupo A (Streptococcus pyogenes) responsável pelo desenvolvimento de
certas infeções no trato respiratório superior, como as faringites. Esta amostra é obtida com
recurso a zaragatoas secas por contacto com a área entre as amígdalas e a úvula,
devendo-se evitar o contacto com as paredes laterais da cavidade bucal (1).
Exsudado purulento. Amostra obtida através de feridas e/ou abcessos como resultado do
estabelecimento de uma infeção de origem bacteriana ou fúngica, sendo conhecida uma
certa associação entre a origem e tipo de lesão estabelecida e o possível grupo de
patogéneos responsáveis (7). A colheita deve ser feita, no caso da existência de abcesso
ou suspeita de infeção por anaeróbios, sempre que possível, por aspiração com agulha ou
seringa. Em último caso, a amostra deve ser colhida na zona mais profunda da lesão com
recurso a duas zaragatoas humedecidas, sendo uma usada na preparação de lâmina e a
7
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outra para se semear em meios de cultura. O processamento da amostra deve ser feito
com maior brevidade possível, no máximo até duas horas após a colheita (1).
Exsudado vaginal e endocervical. Amostras usadas na determinação do agente
patológico responsável por infeções no foro ginecológico. O exsudado vaginal é o escolhido
para a pesquisa do agente causal de vaginites e o exsudado endocervical é o mais indicado
para a pesquisa do agente etiológico responsável pelo desenvolvimento de cervicites.
Ambas as amostras são colhidas de zaragatoa e em zonas específicas: o exsudado vaginal
deve ser obtido por contato nas paredes da vagina e o exsudado endocervical por contacto
com o cérvix, devendo-se neste último evitar o contacto com as secreções vaginais por
conterem bactérias pertencentes à flora comensal e, portanto, poderem interferir nos
resultados. Após a colheita, as amostras são semeadas diretamente nos meios de cultura
– se feita no laboratório – ou conservadas em meio de transporte apropriado – se efetuadas
noutro local (1).
Exsudado uretral. Esta amostra é aplicada no diagnóstico de uretrite, que se carateriza
por descargas uretrais de um fluído mucopurulento. A amostra é obtida através da inserção
e rotação de uma zaragatoa a 2-4 cm no interior da uretra, que posteriormente é
armazenada em meio próprio (1).
Esperma. A sua colheita tem como finalidade a execução de um espermograma, no qual
se avalia a morfologia, viabilidade, contagem e caraterísticas macroscópicas dos
espermatozoides e, caso seja solicitado, a realização de uma espermocultura para a sua
análise microbiológica. Dependendo do tipo de análise realizada, existem dois tipos de
procedimentos a seguir. No caso do espermograma, é necessária uma marcação prévia
no laboratório e implica a abstinência sexual de 3 a 5 dias. O esperma deve ser colhido no
seu volume total e sob boas condições de higiene pessoal. A colheita deve ser feita,
preferencialmente, no laboratório, caso contrário o recipiente que contém a amostra deverá
manter-se junto ao corpo, de forma a se preservar a temperatura, e ser entregue com maior
brevidade possível, não excedendo os 30 minutos. A realização de uma espermocultura, a
sua execução não requer marcação prévia nem abstinência sexual. A colheita segue o
mesmo procedimento de um exame bacteriológico, tendo especial cuidado na higiene
pessoal para se evitar a contaminação com a flora comensal da pele (6).
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3.2 Rejeição de amostras
Tal como fora referido anteriormente, todo o processo pré-analítico segue um conjunto de
procedimentos previamente estabelecidos de forma a manter a qualidade das análises,
assim como a fiabilidade dos resultados obtidos. Todas as amostras biológicas devem ser
colhidas,

identificadas, conservadas, transportadas e processadas segundo os

procedimentos estabelecidos. O não cumprimento desses procedimentos leva à rejeição
da amostra que, não só atrasa todo o processo analítico, como também se torna
inconveniente não só para o técnico, como também para o próprio doente.
Os principais fatores que levam à rejeição das amostras são:


Obtenção de amostras hemolisadas (frequente em casos de colheitas
difíceis) ou de amostras lipémicas;



Presença de coágulos, quando não se procede à agitação correta do sangue
com o anticoagulante presente no tubo de colheita;



Obtenção de uma amostra com volume insuficiente;



Existência de discrepância entre a análise requerida e o tipo de amostra
colhida;



Erro na identificação;



Obtenção de amostras contaminadas, seja por má colheita ou por
problemas no seu transporte (1).

9
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4. Hematologia
A Hematologia é a valência laboratorial que se dedica ao estudo das células sanguíneas e
dos diferentes mecanismos da hemóstase. O sangue, que compõe cerca de 6 a 8% da
massa corporal total, é composto por elementos celulares e fatores de coagulação
suspensos num fluído complexo, o plasma, que perfaz cerca de 50 a 60% do volume
sanguíneo (8).
No Laboratório do HMVV, o setor da Hematologia encontra-se todo ele
automatizado, com a exceção das provas de velocidade de sedimentação e da imunohematologia, às quais se recorre às técnicas manuais. Durante o período de estágio,
integrei-me ativamente na rotina do setor, participando tanto na realização do controlo
diário dos equipamentos, como na preparação e processamento das amostras. Assim
sendo, neste capítulo irei abordar as várias análises realizadas no seção de Hematologia
do laboratório.

4.1 Hemograma
O hemograma é uma das análises laboratoriais frequentemente solicitada, seja meramente
para efeitos de rotina, ou para situações mais específicas, como um exame pré-cirúrgico
ou para efeitos de diagnóstico/monitorização de determinada patologia. Esta análise
contempla a contagem e o estudo da morfologia e constituição dos vários elementos do
sangue (eritrócitos, leucócitos e plaquetas) e o cálculo dos índices eritrocitários (VGM,
HGM, CHGM), com recurso a um equipamento totalmente automatizado.
No Laboratório do HMVV, o equipamento
implementado para a realização desta análise é o
ABX Pentra 80®, da casa comercial HORIBA
Medical, que se baseia na tecnologia DHSS
(Sistema

Sequencial

Hidrodinâmico

Duplo)

patenteada pela própria empresa. Esta tecnologia
carateriza-se por combinar três métodos de
Figura 1. ABX Pentra 80®.

contagem automática: impedância, citoquímica e de

dispersão de luz (9) (Figura 2). O primeiro método, a impedância, procede à determinação
do volume celular. A citoquímica promove a incubação da amostra com uma solução
enzimática corante que atua sobre os núcleos dos leucócitos, grânulos e membranas,
facilitando a sua diferenciação. Por fim, o método de dispersão de luz, também conhecido
10
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por citometria de fluxo, permite a contagem celular
através da incidência de um feixe de luz que, ao incidir
na célula, se irá dispersar de forma aleatória relacionada com a complexidade celular - ou frontal proporcional ao tamanho da célula. Este aparelho
também se carateriza por efetuar automaticamente
repetições de provas caso se verifiquem anormalidades
na primeira leitura, ou esta não ter sido feita por qualquer
outro motivo. Esta sua capacidade de validação de
resultados e tomada de decisão restringe a execução de Figura 2. Tecnologia de sistema
sequencial hidrodinâmico duplo.
esfregaços sanguíneos apenas em casos específicos de
1 – Impedância, 2 - Citometria
alterações acentuadas que requerem a confirmação do de fluxo. Adaptado de HORIBA
Medical (9).
técnico.

Os hemogramas são efetuados com amostras de sangue total obtidas através da
junção do sangue com o anticoagulante EDTA (ácido etileno diamino tetra-acético) que
promove a remoção do ião cálcio sanguíneo por quelatação, graças à presença do sal
tripotássico (1). Esta mistura de sangue/anticoagulante deve ser feita corretamente através
de inversões suaves do tubo que os contém, imediatamente após o primeiro contato entre
ambos. Uma fraca mistura ou ausência de agitação levará à formação de coágulos
sanguíneos, uma vez que o processo de coagulação se inicia ainda antes da intervenção
do anticoagulante. Uma amostra que se apresente com coágulos sanguíneos deve ser
rejeitada e solicitar-se uma nova amostra, tendo em conta que esses coágulos podem levar
a um entupimento do equipamento e, consequentemente, provocar danos que exijam
intervenção técnica.
4.1.1 Eritrograma
O eritrograma corresponde à avaliação da porção rubra do sangue. Nesta seção do
hemograma são analisados os seguintes parâmetros: número de eritrócitos, doseamento
da hemoglobina, determinação do hematócrito e cálculo dos índices hematimétricos (VGM,
HGM e CHGM). Os valores de referência encontram-se descritos na Tabela 1.
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Tabela 1. Valores de referência do eritrograma
Parâmetro

Recém-

Homem

Mulher

Criança

4,5 – 6

4 – 5,4

3,6 – 5

5–6

Hb (g/dL)

13 – 18

12 – 17

12 – 16

14 – 20

Ht (L/L)

0,40 – 0,54

0,37 – 0,47

0,36 – 0,44

0,44 – 0,60

VGM (fL)

85 – 95

85 – 95

70 – 85

100 – 110

HGM (pg)

27 – 32

27 – 32

25 – 32

30 – 34

CHGM (g/dL)

32 – 36

32 – 36

32 – 36

32 – 36

RDW (%)

11,5 – 14

11,5 – 14

11,5 – 14

11,5 – 14

Nº Eritrócitos
(1012/L)

nascido

Hb – Hemoglobina, Ht – Hematócrito, VGM – Volume globular médio, HGM – Hemoglobina
globular média, CHGM – Concentração de hemoglobina globular média, RDW – Índice de
distribuição eritrocitária. Adaptado de Caquet R., 2004 (5).
Eritrócitos (Glóbulos vermelhos)
Os eritrócitos correspondem ao grupo mais abundante de células presente no plasma
sanguíneo e que se responsabiliza pela oxigenação dos tecidos graças à presença de
hemoglobina. Estas células derivam das células percursoras – os eritroblastos – que
integram a linha eritroide do processo hematopoiético, e apresentam uma sobrevida de,
aproximadamente, 120 dias (1). Embora exista um balanço equilibrado entre a taxa de
produção e remoção, o número de eritrócitos pode ser regulado alterando a sua produção.
A eritropoietina, uma glicoproteína produzida maioritariamente nos rins, é a responsável
pela regulação da eritropoiese, sendo a sua secreção influenciada por fatores como a
concentração de hemoglobina e sua afinidade ao oxigénio (O2), a tensão de O2 nos tecidos
renais, tensão atmosférica e alterações na função pulmonar e cardíaca (10).
Hemoglobina (Hb)
A hemoglobina é o principal componente dos eritrócitos responsável pelo transporte de O2
para os tecidos e o retorno de dióxido de carbono (CO2) dos tecidos para os pulmões. Cada
molécula de hemoglobina é composta por dois pares de cadeias polipeptídicas (globulinas)
e quatro grupos heme, cada um contendo um átomo de ferro no seu estado ferroso (1,10).
Os valores de concentração da hemoglobina são influenciados por aspetos
fisiológicos, tal como a dieta e o estilo de vida do indivíduo. Um consumo deficiente de
alimentos que contêm ferro, como carnes vermelhas e leite, irá provocar um desequilíbrio
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entre a quantidade de ferro absorvida e excretada. O declínio dos níveis deste nutriente
leva ao consumo acentuado das suas reservas existentes no organismo, o que provocará
uma diminuição da síntese de hemoglobina e, consequentemente, resultará no
desenvolvimento de uma anemia ferripriva (8). Pelo contrário, fatores como atividade física
frequente, tabagismo e altitudes elevadas levam, geralmente, ao aumento da concentração
da hemoglobina. Este aumento deve-se ao fato de esses fatores provocarem uma maior
tensão de O2 nos pulmões do que o normal, estimulando desta forma a síntese de mais
hemoglobina de forma promover um maior transporte de O2 e aliviar essa tensão (1,8).
Hematócrito (Ht)
O hematócrito corresponde ao volume ocupado pelos eritrócitos no volume de sangue total
após centrifugação, sendo o seu valor expresso pelas unidades do sistema internacional
(L/L) ou, mais frequente, em percentagem (1). A sua determinação pode ser aplicada no
diagnóstico e monitorização de anemias, na avaliação de potenciais dadores de sangue e
como uma estimativa indireta da quantidade de sangue perdida após um episódio
hemorrágico ou trauma recentes (8). Caso os seus valores sejam superiores, pode ser
indicativo de casos de desidratação (p.e. diarreia e queimaduras extensas) que se traduz
na diminuição do volume plasmático, ou uma produção descontrolada de eritrócitos,
caraterístico da policitemia vera (11). No entanto, esses valores podem também ser
afetados pelo tamanho médio dos eritrócitos.
Índices hematimétricos
Os índices hematimétricos são parâmetros que podem fornecer informações adicionais
quanto à causa de uma anemia, nomeadamente a sua classificação morfológica e
etiológica, através da relação entre os valores da concentração de hemoglobina, do
hematócrito e da contagem de eritrócitos (11).
Volume globular médio (VGM). Quantifica o volume médio dos eritrócitos através da
relação entre o valor do hematócrito e o número de eritrócitos contados (1). O resultado é
expresso em fentolitros (fL). A obtenção de um valor superior ao normal indica a presença
de macrócitos e, por isso, tratar-se-á de uma anemia macrocítica que, dependendo da
existência de alterações na síntese do DNA, pode ser classificada como megalobástica ou
não-megaloblástica. Se os valores forem inferiores, a presença de micrócitos conduz à
classificação de anemia microcítica.
VGM (fL) =

hematócrito ( L⁄L )
nº eritrócitos/L
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Hemoglobina globular média (HGM). Determina o valor médio do conteúdo de
hemoglobina em cada glóbulo vermelho, sendo que quanto maior for a dimensão da célula,
menor será o seu conteúdo em hemoglobina. O resultado é expresso em picogramas (pg).
HGM (pg) =

hemoglobina ( g⁄dL )
nº eritrócitos/L

Concentração de hemoglobina globular média (CHGM). Indica a concentração média
de hemoglobina presente num dado volume eritrocitário, ou seja, estabelece uma relação
entre a concentração da hemoglobina e o hematócrito (1). A obtenção de um valor superior
ao normal indica a presença de hipercromia e um valor inferior indica hipocromia.
CHGM (g⁄dL) =

hemoglobina ( g⁄dL )
hematócrito ( L⁄L )

Índice de distribuição eritrocitária (RDW). Refere-se à homogeneidade da morfologia
dos eritrócitos (11). Um valor superior ao normal indica presença de uma anisocitose,
muitas vezes relacionada com a possível presença de reticulócitos no sangue.
4.1.2 Leucograma
O leucograma diz respeito à avaliação dos glóbulos brancos, na qual está integrada a
contagem celular por litro de sangue e a determinação da sua fórmula leucocitária, que
traduz a percentagem respetiva de cada uma das categorias dos leucócitos por unidade
de volume (5). Os valores de referência encontram-se descritos na Tabela 2.
Os glóbulos brancos (leucócitos) apresentam-se em menor número relativamente
aos eritrócitos, distinguindo-se pela sua complexa morfologia e tamanho. Estas células
desempenham um papel ativo na defesa do organismo, nomeadamente no combate contra
as infeções desencadeadas por agentes patogénicos externos (11). Todas estas células
têm origem de uma célula hematopoiética pluripotente que, ao ser estimulada por
diferentes fatores de crescimento, permite a diferenciação e maturação de dois grandes
grupos: os fagócitos, nos quais se integram os granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e
basófilos) e os monócitos, e os imunócitos (linfócitos) (10).
Tendo em conta o seu importante papel imunológico, a quantificação de leucócitos
no sangue auxilia na deteção de, p.e., uma possível quebra no mecanismo de defesa do
organismo devido a uma redução do seu número - leucopenia -, ou um aumento –
leucocitose - normalmente relacionado com o estabelecimento de uma infeção. O
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desenvolvimento de uma leucopenia poderá estar relacionado com certos tipos de
tratamento (como a quimioterapia), com uma anemia aplástica (ausência de produção de
leucócitos na medula óssea) ou com certas infeções virais (p.e., o HIV) comprometendo,
como consequência, o mecanismo de defesa do organismo e levando a um aumento da
suscetibilidade ao desenvolvimento de infeções. Pelo contrário, uma leucocitose surge
quando há uma infeção, inflamação, stress físico (febre ou cirurgia), tuberculose ou
leucemias, dependendo do tipo de leucócito envolvido (11). Ao nível das infeções, se a sua
origem for bacteriana, irá influenciar o aumento do número de neutrófilos; se for vírica,
verifica-se o aumento de linfócitos com possível influencia sobre a sua morfologia
(presença de linfócitos atípicos), como se verifica na mononucleose infeciosa; se for
parasitológica, haverá aumento de eosinófilos. Os monócitos tendem a aumentar em casos
de tuberculose (8).
Tabela 2. Valores de referência do leucograma
Parâmetro
Nº Leucócitos
(109/L)
Fórmula
Leucocitária

Homem

Mulher

Criança

4 – 10

4 – 10

4 – 12

Valor
Absoluto

Recémnascido
10 – 25

Valor
%

(109/L)

Absoluto

%

Valor Absoluto (109/L)

(109/L)

Neutrófilos

1,8 – 7

45 – 70

1,8 – 7

45 – 70

1,5 – 4

6 – 25

Linfócitos

1,5 – 4

15 – 40

1,5 – 4

15 – 40

4–8

2 – 10

Monócitos

0,1 – 1

2–8

0,1 – 1

2–8

< 0,3

< 0,3

Eosinófilos

< 0,5

1–5

< 0,5

1–5

< 0,5

<1

Basófilos

< 0,3

0–3

< 0,3

0–3

0

0

Adaptado de Caquet R., 2004 (5).
4.1.3 Estudo das plaquetas
As plaquetas (ou trombócitos) não são mais do que pequenos fragmentos de citoplasma
libertados para a corrente sanguínea, provenientes da fragmentação de megacariócitos
(8). A sua principal função passa pela contribuição na formação de coágulos sanguíneos
(ou trombos) como forma de estancamento de hemorragias, atuando em conjunto com os
fatores de coagulação ao promoverem a libertação de químicos e enzimas, ao mesmo
tempo que servem de base para a formação desses coágulos (8,11).
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A contagem de plaquetas normalmente já se encontra integrada dentro de um
hemograma completo, assim como alguns dos seus índices: PDW (coeficiente de variação
do volume plaquetário) e MPV (volume médio das plaquetas). O seu doseamento é
importante antes da realização de exames de diagnóstico de natureza invasiva ou de
cirurgias, uma vez que um número anormal de plaquetas pode aumentar o risco de uma
hemorragia grave. O valor normal de plaquetas encontra-se entre 150 e 500 x 106 por litro
de sangue (5). Uma trombocitose, i.e., quando o número de plaquetas é elevado, favorece
a formação de coágulos que podem provocar a obstrução dos vasos sanguíneos
(tromboses). Pelo contrário, uma trombocitopenia, ou seja, quando em pequenas
quantidades, pode levar ao aumento do risco de hemorragia que é tanto maior quanto mais
acentuada for essa redução do número de plaquetas. Esta redução pode ocorrer durante
a gravidez, em certas doenças autoimunes (como a púrpura trombocitopénica idiopática),
em doenças crónicas do fígado, leucemias e em certos tipos de tratamentos que envolvam
a exposição a químicos ou radiações (8,11). Por vezes, esta redução na quantidade de
plaquetas pode também dever-se, p.e., a possíveis reações induzidas pelo EDTA quando
na presença de certas proteínas presentes no plasma e que levam à formação de
agregados plaquetários, ou quando as plaquetas se agregam em redor dos granulócitos fenómeno designado de satelitismo plaquetário. Ambas as situações levam ao surgimento
de pseudotrombocitopenias (Figura 3).

Figura 3. Fenómeno de pseudotrombocitopenia: formação de agregados plaquetários
por reação de proteínas presentes no plasma com o EDTA (esquerda) e satelitismo
plaquetário (direita). Adaptado de Loffler H., et al, 2005 (13).
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4.1.4 Reticulócitos
Os reticulócitos são eritrócitos jovens que ainda contém algum RNA ribossómico e que
mantêm ainda a capacidade de produção de hemoglobina após a perda do núcleo (1).
Estas hemácias jovens são libertadas pela medula óssea de forma a completarem o seu
processo de maturação na circulação sanguínea, num período não mais que 48 horas
(5,10). Quanto maior for a estimulação eritropoiética, maior será a libertação de
reticulócitos pela medula, apresentando-se estes num estado mais imaturo e que, por isso,
sofrerão um período de maturação mais prolongado na circulação sanguínea (10).
A contagem de reticulócitos, embora não seja uma análise de rotina, em conjunto
com o valor do hematócrito e da concentração de hemoglobina, permite o estudo da
anemia ao nível da sua classificação e como forma de monitorização do tratamento
instituído. Da mesma forma, permite igualmente uma avaliação indireta do funcionamento
eritropoiético da medula óssea através do cálculo do índice de produção reticulocitária
(IPR) (8). Se o valor do IPR for superior ao normal (Tabela 3), significa que a medula
consegue manter uma resposta favorável face à perda de sangue - hiperplasia eritroide.
Pelo contrário, se o valor for inferior, significa que a medula não se mostra capaz de atingir
uma resposta favorável, devido a uma diminuição da sua função ou falta de estímulo,
traduzindo-se numa diminuição dos níveis de produção de eritrócitos ou numa produção
inadequada (eritropoiese ineficaz). Neste caso, estamos perante uma hipoplasia eritroide
(10).
Tabela 3. Valores de referência dos reticulócitos
Parâmetro
Adulto e Criança

Recém-nascido

Valor absoluto (109/L)

50 – 100

110 – 330

%

0,5 – 2,5

2,0 – 6,0

IPR

1-3

IPR – Índice de produção reticulocitária. Adaptado de Hoffbrand A.V. e Moss P.A.H., 2013
(10).
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4.2 Estudo morfológico do sangue periférico
O estudo microscópico do sangue periférico baseia-se na observação de esfregaços
sanguíneos que permitem obter informações úteis acerca de todos os componentes
celulares presentes na amostra de sangue, especialmente a nível da sua morfologia (1). A
sua execução é feita após a realização do respetivo hemograma, permitindo “confirmar” os
parâmetros obtidos no estudo quantitativo e detetar possíveis erros.
Um bom esfregaço sanguíneo carateriza-se pela qualidade na visualização das
diferentes células sanguíneas no que diz respeito à manutenção da sua integridade
morfológica, à sua distribuição relativamente homogénea e pela fácil distinção dos seus
componentes. Esta distinção é conseguida através de técnicas de coloração com recurso
a corantes do tipo Romanosvsky (ou corantes policromáticos), que não são mais do que
soluções metanólicas de eosinatos de azul e azur de metileno. A eosina, o componente
ácido do corante, irá reagir com componentes básicos das células, como a hemoglobina e
os grânulos dos eosinófilos, e conferir-lhes uma cor vermelho alaranjada (coloração
eosinófila). O azul e azur de metileno, sendo componentes básicos, irão reagir com
componentes celulares ácidos, como os ácidos nucleicos e as granulações dos basófilos,
conferindo-lhes uma cor azul (coloração basófila) ou púrpura (coloração azurófila). No caso
dos componentes celulares de pH neutro, como as granulações dos neutrófilos, irão ter
afinidade para ambos os corantes (coloração neutrófila) (12).
No Laboratório do HMVV, tal como fora referido anteriormente, a execução de
esfregaços sanguíneos e respetivo estudo morfológico fica reservado para casos
específicos, tendo em conta a avaliação do histograma, os alertas apresentados pelo
equipamento e a informação clínica. Quando necessário, procede-se à realização de
esfregaços sanguíneos das respetivas amostras os quais são corados recorrendo à técnica
de May-Grünwald e Giemsa.
4.2.1 Eritrócitos
Os eritrócitos apresentam-se como discos circulares homogéneos e bicôncavos,
anucleados e com cerca de 7 µm de diâmetro. O seu tamanho está relacionado com a
quantidade de hemoglobina sintetizada, que irá determinar o número de divisões mitóticas
que a célula percursora irá sofrer durante o processo de maturação. Assim sendo, quanto
ao tamanho, podemos ter: normocitose (dimensões normais); microcitose (pequena
dimensão); macrocitose (grande dimensão); e anisocitose (dimensões diversas). A
hemoglobina também desempenha um papel determinante quanto à cor dos eritrócitos,
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dependendo da sua concentração globular. Assim, relativamente à cor, pode-se ter:
normocromia (cor normal); hipocromia (células menos coradas, com centro mais incolor);
anisocromia (inexistência de uniformidade da cor); e policromatofilia (geralmente indicador
da presença de reticulócitos). Em relação à morfologia, esta pode sofrer algumas variações
normalmente associadas a algum tipo de patologia, sendo esta variação de forma
denominada de poiquilócitose (Figura 4) (1).

Figura 4. Exemplos de poiquilocitóse. CIVD – Coagulação intravascular disseminada,
G6PD - Glucose-6-fosfato desidrogenase, PTT – Púrpura trombocitopénica trombótica.
Adaptado de Hoffbrand A.V. e Moss P.A.H., 2013 (10).
4.2.2 Leucócitos
Os leucócitos são habitualmente subdivididos em dois grupos: os granulócitos ou
polimorfonucleares (onde se incluem os neutrófilos, eosinófilos e basófilos), que
apresentam núcleo lobulado e granulações específicas que preenchem o citoplasma; e os
agranulócitos (monócitos e linfócitos) que se apresentam sem núcleo lobulado e sem
granulações específicas, embora possam conter granulações do tipo azurófilo
(inespecíficas).
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Neutrófilos
Os neutrófilos apresentam um núcleo com cerca de 2 a 5 lóbulos ligados por finas pontes
de cromatina, conferindo-lhe uma densidade caraterística, e um citoplasma pálido, de
contorno irregular, preenchido com numerosas granulações neutrófilas, i.e., granulações
pequenas e finas rosa-azuladas (azurofílicos). Também se pode encontrar algumas formas
imaturas, os neutrófilos em banda, que se caraterizam pelo núcleo em forma de ferradura
ou em banda, com uma cromatina menos densa que a de um neutrófilo maduro e
citoplasma incolor e rico em granulação específica (Figura 5) (10).
Eosinófilos
Os eosinófilos partilham algumas semelhanças com os neutrófilos, diferenciando-se nos
seus grânulos citoplasmáticos que são mais visíveis, de cor vermelha-alaranjada
(granulações eosinófilas) e que geralmente enchem por completo o citoplasma. O núcleo
é lobulado e raramente tem mais do que três lóbulos (Figura 6) (10).
Basófilos
Células cujo núcleo não apresenta uma forma definida e que geralmente se encontra
encoberto pelas numerosas granulações basófilas (cor roxo escuro) com dimensões
superiores às granulações dos eosinófilos. O citoplasma é (quase) incolor e também ele se
encontra encoberto pelas granulações. Estas células existem em percentagens muito
baixas na circulação, comparativamente aos restantes leucócitos (Figura 6) (10).

Figura 6. Eosinófilo (em cima) e basófilo
(em baixo). Adaptado Mcpherson R.A. and
Pincus M.R., 2007 (1).

Figura 5. Neutrófilo em banda (em cima) e
neutrófilo maduro (em baixo) próximos de
uma
macroplaqueta.
Adaptado
de
Mcpherson R.A. and Pincus M.R., 2007 (1).
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Linfócitos
Célula de dimensões variadas cujo núcleo pode-se apresentar com uma forma redonda,
oval ou reniforme, tal como os monócitos, diferindo destes pela sua cromatina que é mais
densa e uniforme. O seu citoplasma também é basófilo com raras granulações, embora,
quando presentes, se evidenciem pela sua dimensão e cor púrpura. Num indivíduo adulto
saudável é mais frequente encontrarem-se linfócitos pequenos com uma pequena porção
do citoplasma visível (Figura 7) (13).
Monócitos
Habitualmente, os monócitos são maiores do que os restantes leucócitos. O seu núcleo
pode apresentar várias formas (redondo, oval, reniforme, ferradura ou enovelado) e possui
uma cromatina pouco densa e de aspeto heterogéneo. O citoplasma abundante, de cor
azul (basófilo), contém granulações muito finas e de difícil observação, que conferem uma
tonalidade rósea ao citoplasma, evidenciando assim a sua presença. O seu citoplasma
pode ainda conter vacúolos finos que lhe conferem a atividade fagocítica (Figura 7) (10).

Figura 7. (Direita) Pequeno linfócito e linfócito com grânulos azurófilos evidentes.
(Esquerda) Dois monócitos com vacúolos evidentes. Adaptado de Mcpherson R.A. and
Pincus M.R., 2007 e de Loffler H., et al, 2005 (1,13).
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4.2.3 Plaquetas
As plaquetas são estruturas muito pequenas e discoides, com cerca de 1 a 3 µm de
diâmetro, e que apresentam duas zonas distintas: o
granulómero, localizado no centro e onde se concentram
as granulações avermelhadas; e o hialómero, de cor
azul, na periferia da plaqueta e que se apresenta sem
granulações (Figura 8) (1).
Em

alguns

trombocitopenias,
macroplaquetas

é

casos,
possível

(Figura

5),

em

especial

nas

a

observação

de

i.e.,

plaquetas

cujas

Figura 8. Plaquetas. Adaptado
dimensões são superiores a 7 µm (1). A sua observação Mcpherson R.A. and Pincus
M.R., 2007 (1).
no esfregaço deve ser sempre referenciada.
4.2.4 Reticulócitos
Nos esfregaços corados pela técnica de May-Grünwald e Giemsa, estas células podem-se
apresentar sob duas formas: como eritrócitos
policromatófilos e/ou eritrócitos com pontuado
basófilo. No primeiro caso, esses reticulócitos
identificam-se
ligeiramente

pelas
superiores

suas

dimensões

e

tonalidade

pela

basófila do seu citoplasma conferida pela
presença de ribossomas e RNA (Figura 9(a)). No
outro, para além de possuir as caraterísticas da
forma anterior, é ainda possível a observação de
pontuados basófilos no seu citoplasma, i.e.,
Figura
9.
(a)
Eritrócitos
policromatófilos, (b) eritrócitos com
pontuado basófilo e (c) reticulócitos
corados com azul brilhante de Cresilo.
Adaptado de Rodak B.F. and Carr J.H.,
2013 e de Loffler H., et al, 2005 (12,13).

granulações finas de cor azul (Figura 9(b)). A
observação de reticulócitos nos esfregaços
sanguíneos, se o seu número for significativo,
deve ser referenciado de forma semi-quantitativa
no resultado do hemograma.

Caso se pretenda efetuar a contagem de reticulócitos, é necessária a execução de
um novo esfregaço e proceder-se à coloração pela técnica de coloração vital com a solução
de azul brilhante de Cresilo. Esta técnica, para além de não exigir a fixação das células,
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permite evidenciar as suas estruturas ao fazê-las precipitar sob a forma retículos
filamentosos de cor azul (Figura 9(c)).

4.2 Velocidade de sedimentação
A velocidade de sedimentação (VS) consiste na determinação da velocidade (em
milímetros por hora) a que os eritrócitos se depositam no fundo do tubo quando colocados
verticalmente em repouso, ficando sujeitos à ação da gravidade durante um determinado
período de tempo (5). Esta análise constitui um marcador útil, embora pouco específico, do
processo inflamatório tendo por isso um interesse diagnóstico e um valor prognóstico ao
permitir monitorizar o decurso da inflamação e a resposta terapêutica, se presente (1,8). A
forma como se processa essa sedimentação pode ser influenciada por dois fatores:
plasmáticos (como proteínas implicadas no processo inflamatório e imunoglobulinas
séricas) e eritrocitários (alterações na forma, dimensão e número dos eritrócitos).
Fatores plasmáticos
Em condições normais, os eritrócitos presentes no plasma tendem a formar poucos ou
quase nenhuns agregados (clusters), uma vez que são repelidos pelo seu potencial
negativo, o que lhes permite uma sedimentação a uma velocidade mais baixa. No entanto,
um aumento na concentração de certas proteínas de fase aguda (como o fibrinogénio, a
proteína C reativa, entre outras) irá desequilibrar esta repulsão entre eritrócitos,
favorecendo desta forma a formação de rouleaux que não são mais do que agregados
eritrocitários que, devido ao seu peso, se irão sedimentar mais rapidamente (1,8). A
formação de rouleaux é igualmente influenciada pela concentração de imunoglobulinas
séricas (como a albumina), sendo que, neste caso, o aumento da sua concentração irá
desfavorecer a formação dos agregados e, por isso, conduzirá a uma redução da VS (1).
Um aumento da concentração destas proteínas de fase aguda está relacionado com
doenças inflamatórias, infeciosas (agudas e crónicas), doenças degenerativas e alguns
tumores. Nestes casos, a elevação da VS surge como um valor de prognóstico, sendo
necessária a solicitação de exames adicionais que confirmem esses casos (8).
Fatores Eritrocitários
A VS depende não só de fatores plasmáticos, mas também de modificações no número,
forma ou dimensões dos eritrócitos.
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Número de eritrócitos. A VS tende a aumentar no caso das anemias, não só devido ao
reduzido número de eritrócitos, mas também devido à maior propensão para a formação
de rouleaux (1,5). Nestes casos deve-se confirmar os valores do hematócrito e da
contagem eritrocitária de forma a definir se a origem da elevação está relacionada com
uma anemia ou um estado inflamatório. Pelo contrário, nas policitemias, a probabilidade
de formação dos agregados eritrocitários é mais baixa e, por isso, a VS estará reduzida
(8).
Dimensão dos eritrócitos. A VS é diretamente proporcional ao peso da célula, ou seja,
quanto maior for a célula, mais rápida se processa a sua sedimentação. Assim, é expetável
que um macrócito sedimente com maior rapidez que um eritrócito normal e este, por sua
vez, se sedimente mais rapidamente que um micrócito (1,8).
Forma dos eritrócitos. A formação de rouleaux fica condicionada se os eritrócitos
apresentarem alterações na sua forma (p.e., drepanócitos e esferócitos), reduzindo assim
a sua sedimentação e obtendo-se valores de VS mais baixos (8).
Esta análise pode-se processar por duas técnicas: Westergren (macrotécnica mais
sensível que usa amostras se sangue venoso citratado) ou Wintrobe (microtécnica menos
precisa e que usa sangue venoso com EDTA) (1). No Laboratório do HMVV recorre-se à
técnica de Wintrobe, executada após a realização do hemograma, com leitura da VS após
1 hora. Antes da sua execução, deve-se ter em conta o historial clinico do doente e se o
mesmo se encontra sob medicação, pois certos medicamentos (como a heparina,
estrogénios e solutos de macromoléculas) aceleram a sedimentação eritrocitária, podendo
conduzir a resultados erróneos. No caso de uma mulher grávida, não é recomendada a
leitura da VS uma vez que esta tenderá a aumentar a partir do 2º trimestre, obtendo-se
valores de 40 – 50 mm/h (5). Na Tabela 4 encontram-se descritos os valores de referência
da análise.
Tabela 4. Valores de referência da velocidade de sedimentação em milímetros por hora
(mm/h)
Faixa etária

Homem

Mulher

Jovem

< 15

< 20

Idoso

< 20

< 25

Adaptado de Caquet R., 2004 (5).
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4.3 Hemóstase: estudo da coagulação
A hemóstase corresponde à resposta fisiológica do organismo na prevenção e
estancamento de hemorragias após a ocorrência de uma lesão no endotélio vascular. Esta
resposta baseia-se na interação equilibrada de vários fatores e sistemas independentes:
as plaquetas, o sistema vascular, fatores pró e anticoagulantes que regulam a formação
do coágulo e o sistema fibrinolítico, responsável pela eliminação do coágulo após a
reconstituição da integridade vascular (Figura 10) (1). O surgimento de um desequilíbrio
nesta interação poderá provocar hemorragias acentuadas e difíceis de controlar ou a
produção descontrolada e extensiva de coágulos (trombos) sanguíneos, dando origem às
tromboses (8).

Figura 10. Esquematização da resposta hemostática.
O processo de coagulação do sangue assenta na ativação e interação de um
conjunto de proteínas plasmáticas circulantes - os fatores de coagulação - que atuam como
cofatores ou como fatores enzimáticos. Apesar da sua complexidade, o processo de
coagulação resume-se a duas reações importantes: a conversão de protrombina em
trombina na presença do complexo protrombinase (XaVa), de cálcio e fosfolípidos; e a
conversão de fibrinogénio em fibrina como resultado da ação da trombina (8). A fibrina
obtida, por sua vez, irá infiltrar-se no tampão plaquetário previamente formado e conferirlhe maior estabilidade e firmeza (Figura 11) (10).
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As várias fases da hemóstase podem ser exploradas com recurso a um vasto
conjunto de análises. Porém, tendo em conta os exames realizados no Laboratório do
HMVV, apenas irei abordar os dois mais importantes ensaios do estudo da coagulação: o
tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT) e o tempo de protrombina (PT). Ambas as
análises são realizadas em amostras de plasma citratado obtido por centrifugação do
sangue misturado com citrato trissódico, um anticoagulante líquido que, tal como o EDTA,
atua por remoção do ião cálcio. Os resultados obtidos destas análises podem ser aplicados
como auxiliares de diagnóstico de patologias, nomeadamente coagulopatias e tromboses,
como meio de monitorização e ajuste do tratamento anticoagulante (neste caso, apenas é
solicitado o PT), ou como o estudo pré-cirúrgico em que avalia o risco de hemorragia. No
Laboratório, estes ensaios são realizados com recurso ao equipamento STA Compact® da
casa comercial Stago.

Figura 11. Esquematização do processo de coagulação. TF – Fator tecidual, VWF – Fator
von Willebrand, Linha tracejada – Fatores também ativados pela trombina, Verde –
Enzimas serinoproteases, Amarelo – Cofatores. Adaptado de Hoffbrand A.V. e Moss
P.A.H., 2013 (10).
4.3.1 Tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT)
Este teste, também conhecido como tempo de cefalina caulino, é o mais utilizado para o
estudo dos fatores plasmáticos pertencentes à via intrínseca e comum - FVIII, FIX, FXI,
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FXII, FX, FV, protrombina e fibrinogénio. A execução deste teste envolve o fornecimento
de fatores que mimetizem os que existem in vivo e que induzam a coagulação, sendo eles:
fosfolípidos (cefalina), cloreto de cálcio (que irá repor os níveis de cálcio removido pelo
citrato) e um reagente que ative os fatores por contato (tromboplastina parcial, que
corresponde à porção lipídica da tromboplastina tecidular) (5,8). É medido o período de
tempo que decorre desde a adição do cloreto de cálcio e dos fosfolípidos à mistura do
plasma com o reagente até à formação do coágulo de fibrina, estando normalmente
compreendido entre os 30 e os 40 segundos (8).
O tempo do doente é, depois, comparado com o de um plasma padrão, sendo que
o desvio entre ambos não deve ser superior a 6 ou 8 segundos e a sua relação deve ser
inferior a 1,2. Um prolongamento de mais de 10 segundos em relação ao padrão, e se o
PT for normal, poderá traduzir um défice num dos fatores da via intrínseca ou detetar a
possível presença de um anticoagulante circulante (p.e. o anticoagulante lúpico) (5).
4.3.2 Tempo de protombina (PT)
O tempo de protrombina (ou tempo de Quick) explora a via extrínseca e comum - FVII, FX,
FV, protrombina e fibrinogénio. Este teste baseia-se na mistura do plasma citratado com
tromboplastina tecidular, que irá ativar a via extrínseca quando na presença de cálcio
(nomeadamente a ativação do fator X), levar à conversão da protrombina em trombina e,
consequentemente, aumentar a produção de fibrina. O PT corresponderá, desta forma, ao
período de tempo desde o contacto do plasma com o reagente e o cálcio até à obtenção
de fibrina, encontrando-se normalmente compreendido entre 12 a 14 segundos (5,8). No
entanto, os valores deste intervalo normal dependerão do tipo de reagente usado.
O valor do PT serve como base para o cálculo da razão internacional normalizado
(INR) que se aplica para efeitos de monitorização da terapêutica anticoagulante (1). Esta
razão é calculada através da relação entre o resultado do indivíduo com o de uma amostra
padrão e é elevada a uma potência ISI, i.e., um índice de sensibilidade que carateriza a
tromboplastina usada relativamente a uma tromboplastina internacional padrão. O valor
normal de INR é próximo de 1, quando o tempo do doente iguala o do padrão. Pelo
contrário, se for superior ao normal, o doente será tanto mais hipocoagulado quanto mais
alto for o valor do INR (5).
tempo do doente ISI
INR = (
)
tempo padrão
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4.4 Imuno-hematologia
O termo “imuno-hematologia” refere-se a todo um conjunto de estudos serológicos,
genéticos, bioquímicos e moleculares sobre os antigénios associados às membranas dos
vários componentes celulares do sangue, assim como das propriedades e reações
imunológicas a eles associados. A elaboração desses estudos envolve a execução e
interpretação de uma vasta variedade de ensaios serológicos e moleculares que servirão
como auxiliares de diagnóstico de patologias e sua prevenção, assim como forma de
controlo da imunidade associados a casos de gravidez, transfusões e transplante de
órgãos (1).
Os eritrócitos possuem vários antigénios membranares que definem os grupos
sanguíneos eritrocitários. Apesar da vasta gama de sistemas antigénicos até agora
conhecidos e geneticamente determinados, os sistemas ABO e Rh destacam-se pela sua
importância clínica ao estarem associados a complicações transfusionais e casos de
incompatibilidade materno-fetal (5,10). De forma a se prevenir essas complicações, devese proceder à correta identificação do grupo sanguíneo e do fator Rh associados ao
indivíduo, através de reações de aglutinação entre os eritrócitos e os anticorpos dirigidos
para os seus antigénios membranares. Dentro de um vasto leque de técnicas de
determinação do grupo sanguíneo e fator Rh, o Laboratório do HMVV aplica a técnica de
determinação em tubo por se distinguir pela sua sensibilidade e fiabilidade, uma vez que
envolve um processo prévio de lavagem dos eritrócitos que elimina possíveis interferências
plasmáticas, minimizando a probabilidade de ocorrência de falsos positivos.
Sistema ABO
O sistema ABO é definido pela presença de dois antigénios (A e B) e por quatro fenótipos
(A, B, AB, e O) (1). A expressão fenotípica destes antigénios irá depender dos alelos
herdados de ambos os progenitores, tendo-se em conta que os alelos A e B são ambos
dominantes e o alelo O recessivo. Assim sendo, um indivíduo que possua ambos alelos A,
ou um alelo A e outro O, será classificado como sendo do grupo A; se possuir ambos os
alelos B, ou um alelo B e um O, será do grupo B; e se possuir ambos os alelos O, será do
grupo O.
O soro de um dado indivíduo contém anticorpos naturais (anti-A e anti-B)
designados de acordo com o antigénio que se encontra ausente na membrana dos
eritrócitos e que, por isso, irá reagir quando na sua presença. No caso dos eritrócitos
transportarem ambos os antigénios, o soro não possui qualquer tipo de anticorpo (5). Estes
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anticorpos ocorrem naturalmente no plasma e correspondem à classe das imunoglobulinas
M (IgM) (8).
Sistema Rhesus
O sistema Rhesus é um sistema complexo com vários antigénios, com destaque para o
antigénio D que devido à sua importância clínica. Os indivíduos Rh+ possuem o gene D
tanto no estado homozigótico (DD) como no estado heterozigótico (Dd), apresentando por
isso o antigénio D na superfície das membranas eritrocitárias. Para além disso, ao contrário
do sistema ABO, este sistema carateriza-se pela ausência de anticorpos naturais no
plasma. Estes apenas são produzidos em indivíduos que não possuam o antigénio (Rh-)
quando entram em contato com sangue que seja Rh+, como acontece em transfusões ou
em caso de gravidez. Neste último caso, a mãe será Rh- e, portanto, irá produzir anticorpos
séricos capazes de atravessar a placenta e atacar os eritrócitos do feto Rh+ (5).
A determinação do grupo sanguíneo e do fator Rh pela técnica em tubo, tal como
já fora referido, baseia-se na hemaglutinação de eritrócitos lavados. Esta lavagem é
conseguida através da junção de soro fisiológico a 5% à amostra de sangue seguida de
centrifugação, repetindo-se o processo até se obter um sobrenadante límpido. Tal como
todas as outras técnicas, baseia-se na aglutinação que resulta da reação dos antigénios
presentes na membrana dos eritrócitos em suspensão com os soros anti-A, anti-B, anti-AB
e anti-D comercializados. A inexistência de aglutinação indica a ausência do antigénio. No
entanto, no caso da tipagem do fator Rh, um resultado negativo deve ser sempre
confirmado por uma prova de Coombs, uma vez que se pode estar perante uma variante
do antigénio D - o antigénio Du - que se carateriza por dar reações de hemaglutinação mais
fracas e tardias. Todos os indivíduos que possuam esta variante devem ser classificados
como sendo Rh+ (8).

4.5 Gasimetria arterial
A gasimetria arterial consiste numa análise ao sangue arterial que se baseia na
quantificação de O2 e de CO2 presentes no sangue, assim como na determinação do pH
sanguíneo, sendo estes doseamentos indispensáveis para avaliar o grau de uma
insuficiência respiratória aguda (5,11). Os parâmetros avaliados são os seguintes:
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Pressão arterial e saturação do oxigénio (PaO2 e satO2)
A pressão arterial do oxigénio (PaO2) no sangue diz respeito à pressão exercida pelo gás,
no seu estado dissolvido, traduzindo a sua capacidade de movimentação através da
barreira alvéolo-capilar. Já a saturação do oxigénio (satO2) permite avaliar o grau de
oxigenação do sangue através do doseamento da hemoglobina. Este último parâmetro
normalmente só é solicitado em casos de doentes com anemia, ou cuja função da
hemoglobina se encontra anormal ou prejudicada (5,11).
Pressão arterial do dióxido de carbono (PaCO2)
Este parâmetro determina a capacidade de movimentação do CO2, na sua forma
dissolvida, do capilar para o alvéolo e daí para o exterior (5). A sua difusão pelas
membranas alveolares ocorre com maior eficácia comparativamente à difusão do O2,
mesmo que o seu gradiente de pressão seja reduzido. Deste modo, a PaCO 2 do sangue
arterial será semelhante à PaCO2 presente no interior dos alvéolos e, assim sendo, a
PaCO2 traduzirá o grau de ventilação alveolar (14).
pH plasmático
O pH avalia o estado ácido-básico do sangue que está diretamente relacionado tanto com
a concentração de iões de hidrogénio (H+), nomeadamente como resultado do produto da
oxidação dos aminoácidos, como de iões bicarbonato (HCO3-), que desempenham o papel
de tampão plasmático aos quais se ligam os iões de hidrogénio antes de serem excretados
(11,14). O valor do pH é influenciado tanto pelos valores de PaCO2, que podem-se alterar
em situações em que a expulsão do CO2 fica comprometida, como pelos valores da [HCO3], neste último caso indicando a possível existência de distúrbios metabólicos (p.e. mau
funcionamento dos rins) (11).
Os valores normais para cada um dos parâmetros acima referidos encontram-se
descritos na Tabela 5. Deve-se ter em consideração que, no caso do idoso, será expectável
que o valor de PaO2 seja ligeiramente inferior, tendo em conta que este parâmetro tende a
diminuir com a idade. No entanto, esta descida não ultrapassa os 75 mmHg após os 80
anos (5).
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Tabela 5. Valores de referência para o exame de gasimetria arterial
Parâmetro
Valores normais
PaO2

75 – 100 mmHg

PaCO2

35 – 45 mmHg

SaO2

94 – 100%

pH

7,35 – 7,45

PaO2 – Pressão arterial do oxigénio, PaCO2 – Pressão arterial do dióxido de carbono, SaO2
– Saturação de oxigénio. Adaptado de Penedo J.P., 2006 (11).
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5. Bioquímica
5.1 Bioquímica clínica
Os constituintes químicos presentes no organismo saudável encontram-se em
concentrações equilibradas entre si devido à influencia de fatores internos e externos que
lhes permite manter essa homeostasia. Uma alteração nesse equilíbrio provocará
automaticamente uma série de efeitos que visam restabelecer essa homeostasia. A
Bioquímica clínica constitui a valência laboratorial que se dedica à análise e ao estudo
dessa vasta gama de constituintes com o objetivo de detetar possíveis alterações que
conduzam à perda dessa homeostasia, através de técnicas químicas e enzimáticas.
Normalmente são feitas determinações com o objetivo de construir um perfil metabólico,
i.e., proceder-se à avaliação de vários parâmetros associados às várias funções do
organismo.
No Laboratório do HMVV, o setor
bioquímico

encontra-se

igualmente

automatizado, sendo as análises asseguradas
maioritariamente pelo equipamento também da
casa comercial HORIBA medical, o ABX Pentra
400®, que efetua determinações em amostras
de

soro

e

urina

(Figura

12).

Essas

determinações baseiam-se, essencialmente, em
reações colorimétricas ou turbidimétricas. O

Figura 12. ABX Pentra 400®.

aparelho possibilita o acompanhamento do processo analítico de cada amostra, alertando
na eventualidade de ocorrência de algum erro ou interferência durante esse processo.
Também permite a sinalização da obtenção de valores anormais quando comparados com
os valores de referência integrados na sua base de dados, permitindo em alguns casos a
repetição automática de algumas determinações procedendo à diluição da amostra em
questão (15). Alguns parâmetros bioquímicos determinados por imunoensaios são
doseados pelo equipamento Cobas e411®, da ROCHE, que se baseia na tecnologia
electroquimioluminescente de elevada sensibilidade (16). Os valores de referência dos
parâmetros bioquímicos encontram-se descritos na Tabela 6 e na Tabela 7 presentes no
Anexos I e II, respetivamente.
O soro é obtido da centrifugação de sangue coagulado, separando-se deste com
recurso a um gel que permite uma separação eficaz sem a presença de qualquer elemento
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sanguíneo. O soro apresenta-se, regra geral, com um aspeto límpido e de tonalidade
levemente amarelada. A obtenção de soros turvos, em alguns casos com um aspeto
leitoso, está normalmente associada a um perfil lipídico aumentado e podem ou não ser
rejeitados consoante o seu grau de turvação. Já a obtenção de soros de tonalidade
avermelhada indica a presença de hemólise que poderá induzir alterações ao nível do perfil
iónico da amostra, sendo por essa razão rejeitada e solicitada nova colheita. Antes da
análise, é de boa prática certificar-se da qualidade dos soros, não só no que diz respeito
ao seu aspeto, mas também à possível presença de coágulos de fibrina - que, quando
aspiradas, podem provocar a obstrução das agulhas do equipamento -, ou de restos de gel
quando não se procedeu a uma centrifugação correta (pouco tempo de centrifugação ou
número de rotações desadequado).
Glucose
A glucose constitui a maior fonte de energia das células tecidulares (8). Num indivíduo
normal, a glicemia é mantida com uma certa estabilidade através de um sistema neurohormonal complexo, graças à ação equilibrada do par insulina-glucagon produzidos no
pâncreas. Uma deficiente produção de insulina provoca o aumento da glicemia –
hiperglicemia - que poderá dar origem à diabetes mellitus, uma doença crónica que, se não
for controlada a longo prazo, pode levar ao desenvolvimento de consequências graves
(retinopatias, nefropatias e inclusive a indução ao coma) (5,11,14). A diabetes pode ser
classificada como de tipo I (menos frequente e mais associada a crianças e adolescentes),
tipo II (corresponde a cerca de 90% de todos os casos de diabetes e é mais frequente nos
adultos) e diabetes gestacional.
O doseamento da glucose faz parte das análises de
rotina frequentemente solicitadas e normalmente é
efetuada após, pelo menos, 8 horas em jejum. Por
vezes, pode ser solicitada uma prova de tolerância à
glucose (PTGO) que consiste na ingestão de 75g de
glucose após a colheita em jejum e, após um período
de 2 horas, efetua-se nova colheita. Embora não seja
uma análise de rotina, a execução da PTGO permite
avaliar a resposta do doente à carga oral de glucose,
Figura 13. Comparação da permitindo o diagnóstico da diabetes mellitus quando
resposta a uma sobrecarga de na presença de sintomas associados à doença. Como
glucose num individuo normal e
alternativa à prova, pode-se efetuar o doseamento da
um diabético.
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glucose pós-prandial através da realização de uma colheita 2 horas após uma refeição. Em
ambos os casos, a obtenção de um valor de glicemia superior a 200mg/dL ao fim de duas
horas é indicativo da presença de diabetes (Figura 13).
A PTGO também é aplicada no rastreio da diabetes nas mulheres grávidas, uma
vez que durante o período gestacional, em particular no segundo e terceiro trimestre, é
frequente um aumento da resistência à insulina (17). Este rastreio envolve duas fases: o
doseamento da glicemia em jejum na primeira consulta de vigilância pré-natal e a PTGO
entre as 24 e 28 semanas de gestação e que envolve três determinações (0, 1 e 2 horas)
(Figura 14). Caso lhe seja diagnosticada a diabetes gestacional, a mulher deve realizar
uma prova de reclassificação ao fim de 6 a 8 semanas após o parto.

Figura 14. Esquematização dos procedimentos para o diagnóstico da diabetes gestacional
segundo a norma nº 007/2011 da Direção Geral de Saúde (DGS). Glu – Glucose, PTGO –
Prova de tolerância à glucose oral.
Microalbuminúria
O termo microalbuminúria diz respeito à presença de pequenas quantidades de albumina
na urina inferiores à proteinúria detetável pelas tiras reativas, mas superiores às da
proteinúria fisiológica. A sua presença na urina constitui um bom indicador precoce e
reversível de nefropatias, particularmente nos diabéticos que estão propensos ao
desenvolvimento da nefrite diabética (1,5).
O seu doseamento pode ser feito em amostras de urina de 24 horas ou de urina
ocasional. Apesar de ser a mais sensível, a colheita de urina de 24 horas pode levar à
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obtenção de valores de albumina alterados, uma vez que estes são influenciados por
fatores fisiológicos, como a atividade física e o grau de diurese. Pelo contrário, a amostra
de urina ocasional, ao ser colhida preferencialmente como a primeira urina da manhã, para
além de não sofrer com a influencia desses fatores, torna-se um alternativa mais prática
para o doente (17).
Perfil lipídico
O perfil lipídico, integrado no conjunto de análises de rotina, é traçado com base no
doseamento dos seguintes parâmetros: colesterol, triglicéridos, HDL (high density
lipoprotein) e cálculo do LDL (low density lipoprotein). A execução destas análises requer
um período de jejum de 12 horas anterior à colheita.
Colesterol. O colesterol é um componente encontrado quase exclusivamente nos animais,
participando na estrutura membranar de todas as células (à exceção das células
sanguíneas) e na síntese de hormonas e ácidos biliares (11,17). Devido à sua
insolubilidade, o seu transporte é assegurado pelas lipoproteínas HDL que o transportam
para o fígado onde sofre metabolização (por isso chamadas de “colesterol bom”), e pela
LDL que, pelo contrário, proporciona o transporte e acumulação nas paredes internas das
artérias (popularmente chamado de “colesterol mau”) (11). O aumento dos níveis de
colesterol no sangue – hipercolesterolémia – potencia a sua contínua acumulação nas
artérias, dando origem à aterosclerose que, por sua vez, constitui um dos fatores que
aumenta o risco de desenvolvimento de doenças coronárias. Este risco pode ser avaliado
segundo a relação LDL/HDL quando se constata a presença de uma hipercolesterolémia.
Assim, se essa concentração elevada de colesterol estiver relacionada com os níveis de
HDL, sendo este um elemento protetor, a relação entre as lipoproteínas será inferior a 1 e,
por isso, estará associada a uma redução do risco de doenças coronárias. Pelo contrário,
quanto maior for a concentração de LDL, maior é o risco (8). O valor do LDL pode ser obtido
por doseamento ou pela aplicação da fórmula de Friedwald quando conhecidas as
concentrações de colesterol, HDL e triglicéridos (5).
LDL = Colesterol total - (HDL+

triglicéridos
)
5

Triglicéridos. Os triglicéridos são ésteres do glicerol que constituem cerca de 95% do
tecido adiposo presente no organismo. Estes compostos provêm essencialmente da
alimentação (via exógena), maioritariamente de gorduras de origem animal, mas também
podem ser sintetizados no fígado (via endógena) (5). Após a sua absorção, os triglicéridos
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são transformados em ácidos gordos que circulam no sangue através de quilomicrons. À
medida que passam pelo tecido adiposo e pelos músculos, os quilomicrons vão libertando
os triglicéridos que são armazenados nessas estruturas e libertados consoante as
necessidades energéticas do organismo. A restante percentagem é transportada até ao
fígado, onde são metabolizados (11). O aumento da sua concentração sanguínea pode
estar associado não só a uma alimentação rica em gorduras, como também a cirroses
hepáticas, hipotiroidismo ou diabetes mal controlada. Ao contrário dos níveis de colesterol,
a concentração isolada de triglicéridos não serve como indicador do risco de doenças
coronárias. Porém, o seu aumento está associado à síndrome metabólica, uma condição
que se carateriza também por obesidade abdominal, tensão arterial alta, hiperglicemia e
baixa concentração de HDL. A presença desta síndrome tende a aumentar risco das
doenças coronárias (8).
Avaliação da função hepática
O fígado é o maior e mais complexo órgão do trato gastrointestinal que integra três grandes
sistemas: um sistema responsável pela homeostasia das proteínas, carboidratos e lípidos,
pela metabolização de fármacos através do sistema oxidativo da citocromo P450, pelo
armazenamento de ferro e vitaminas e pela síntese de algumas hormonas; o sistema
hepatobiliar responsável pela metabolização da bilirrubina; e o sistema reticuloendotelial
envolvido na síntese e degradação das hemácias (1,14). A avaliação da função hepática
baseia-se no doseamento de componentes sanguíneos, habitualmente enzimas, que
surgem como indicadores da existência, extensão e tipo de lesão hepática (14). No entanto,
a elevada quantidade e atividade dessas enzimas no sangue não traduz especificamente
um problema hepático, uma vez que estas podem também estar elevadas na eventualidade
de lesões noutros órgãos onde elas também existem (11). Um pedido de avaliação da
função hepática geralmente engloba o doseamento de bilirrubinas (direta e/ou total), das
aminotransferases (ALT e AST), da gamaglutamiltranspeptidase (γ-GT) e da fosfatase
alcalina (ALP) no soro que, no seu conjunto, permitem diferenciar o tipo de alteração
ocorrida: obstrução do trato biliar, lesão hepatocelular ou doença crónica do fígado (14).
Bilirrubina. A bilirrubina constitui um pigmento amarelo-alaranjado resultante da
destruição da hemoglobina proveniente de eritrócitos senescentes. Este composto livre e
insolúvel circula no plasma por associação à albumina, que o transporta até ao fígado onde
é glicuroconjugado e excretado nas vias biliares (Figura 15) (5,17).
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Um aumento da sua concentração no
sangue estará associado ao desenvolvimento de
icterícia que se poderá diferenciar consoante o
motivo que leva ao aumento da concentração:
icterícia pós-hepática (devido a uma obstrução ao
fluxo da bílis), icterícia hepatocelular (devido a
lesões nos hepatócitos) ou icterícia pré-hepática
(como resultado de hemólises excessivas) (11).
Nos dois primeiros casos verifica-se um aumento
da

bilirrubina

conjugada

–

(direta)

hiperbilirrubinemias conjugadas - e no último
ocorre um aumento da bilirrubina não conjugada
(indireta) – hiperbilirrubinemia não conjugada (5). Figura 15. Metabolismo da bilirrubina.
Adaptado de Gaw A., et al, 2002 (14).

Aminotransferases (ALT e AST). A alanina-aminotransferase (ALT/TGP) e a aspartatoaminotransferase (AST/TGO) catalisam a transferência do grupo amina de um aminoácido
para um ácido α-cetónico (5). A ALT encontra-se principalmente no fígado, sendo por isso
mais específica comparativamente à AST que também se distribui pelo coração, músculos,
rins, cérebro, pulmões e pâncreas (11). Apesar desta distribuição pelo organismo, um
aumento da atividade de ambas as enzimas no soro é sugestivo de doença hepática, mas
não traduz a extensão da mesma. A elevação destas enzimas pode ocorrer nas seguintes
situações: hepatites virais, obstrução aguda da via biliar principal, cirroses, esteatoses
(mais conhecidas pela síndrome do fígado “gordo”), hepatites crónicas e alcoólicas (5). No
caso da cirrose hepática, os valores da atividade enzimática tendem a variar consoante o
grau de progressão da lesão, sendo a relação entre as enzimas AST/ALT sempre superior
a 1. Quando a lesão se torna irreversível, a atividade enzimática retoma os valores normais
(17).
Gama-glutamil transpeptidase (γ-GT). A γ-GT é uma enzima microssomal que se
encontra amplamente distribuída nos tecidos, nos rins, pâncreas, baço intestino e, em
menor quantidade, no fígado (5,14). Apesar de não ser uma enzima específica do fígado,
a sua atividade enzimática encontra-se geralmente elevada nas doenças hepáticas, em
particular na ocorrência de obstruções biliares intra ou pós-hepáticas (17). A sua elevação
pode também estar associada a fatores que não estejam associados a hepatopatias, como
o alcoolismo, visto que o álcool estimula a sua síntese, e certos medicamentos (14).
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Fosfatase Alcalina (ALP). A ALP encontra-se largamente espalhada pelo organismo,
nomeadamente no fígado, ossos, intestino, rins, pulmões, eritrócitos e placenta (5).
Contudo, a atividade destas enzimas é essencialmente representada pelas isoformas de
origem hepática e óssea, sendo por isso ótimos indicadores de patologias nessas
estruturas quando na presença de outros marcadores (17). Ao nível hepático, a sua
elevação está habitualmente associada ao aumento da sua síntese pelas células presentes
nas paredes dos canalículos biliares em resposta a uma colestase intra ou pós-hepática,
sendo geralmente acompanhada pelo também aumento dos níveis de γ-GT (14).
Amílase
A amílase é uma enzima produzida pelo pâncreas e pelas glândulas salivares. A sua
presença no sangue traduz-se numa atividade reduzida ou constante, sofrendo uma
elevação em casos de pancreatite ou de inflamação das glândulas salivares. Na
pancreatite aguda, esta elevação ocorre 5 a 8 horas após a sua instalação, retomando a
sua atividade normal ao fim de 3 a 4 dias, mas não traduz a severidade da pancreatite. A
sua presença no soro pode também estar associada a uma obstrução dos canais biliares
que pode resultar direta ou indiretamente da instalação da pancreatite (17). Ao nível das
glândulas salivares, a elevação da amílase está relacionada com, p.e., a papeira, infeções
bacterianas ou litíase (5).
Avaliação da função renal
Os rins são importantes órgãos que regulam a volémia e a composição eletrolítica do
sangue, para compensar as variações diárias resultantes da ingestão de água e eletrólitos,
ao mesmo tempo que promovem a excreção de produtos potencialmente tóxicos
provenientes do metabolismo celular (14). A avaliação desta função consiste no
doseamento dos níveis de creatinina e de ureia no soro e, caso seja solicitado, o
doseamento da creatinina numa urina de 24 horas para efeitos de cálculo da sua clearence.
Creatinina. A creatinina resulta da metabolização da proteína creatina, um dos
componentes importantes do músculo, e excretada na urina a uma taxa constante através
da filtração glomerular que permite manter a sua concentração sérica em níveis
relativamente constantes e dentro de um intervalo normal (17). Por ser eliminada
exclusivamente por via renal e por não ser nem secretada, nem reabsorvida nos túbulos
renais, torna-a num bom indicador da função renal (5). No caso de uma insuficiência renal,
verifica-se um aumento dos seus níveis séricos e consequente diminuição dos seus níveis
urinários.
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A determinação da clearence da creatinina efetua-se com o doseamento da creatina
no soro e na urina colhida num período de 24 horas e o seu resultado é obtido da
comparação destes dois níveis com recurso a uma fórmula matemática. Ao contrário da
determinação da creatinina no soro, a clearence permite avaliar com maior rigor o
funcionamento dos rins caso se suspeite da presença de algum compromisso renal (11).
Clearence =

[creat. urina] × V24h
[creat. soro] × 24 × 60

Ureia. A ureia resulta da metabolização das proteínas em aminoácidos e que, tal como a
creatinina, é excretada na urina (11). Este composto acompanha o doseamento da
creatinina para a avaliação da função renal, embora o seu valor não seja tão relevante uma
vez que está sujeito a interferências. Primeiramente, os seus níveis não permanecem
constantes, visto poderem ser influenciados pela dieta e por sofrerem elevações na
ocorrência de eventuais hemorragias gastrointestinais. Para além disso, a ureia é
reabsorvida pelos túbulos renais por influencia da taxa de fluxo da urina (14).
Ácido úrico
O ácido úrico resulta da degradação de purinas que provêm da alimentação, da síntese
endógena de purinas e do catabolismo dos ácidos nucleicos (5). Este composto é
excretado pela via renal através de um complexo processo que envolve sucessivas
reabsorções e secreções, até resultar na excreção de cerca de 6 a 12% da porção de ácido
úrico filtrada inicialmente (17).
A hiperuricemia resulta do aumento da concentração de ácido úrico no plasma
como resultado de um aumento da sua produção (associado a um aumento da
concentração de purinas) ou devido a uma diminuição da sua excreção. Sendo
assintomática numa fase inicial, esta condição é vigiada regularmente, uma vez que os
uratos vão ficando cada vez mais solúveis ao ponto de se depositarem nos tecidos
(aumentando o risco de instalação de doenças renais) e nas articulações (dando origem à
gota). A hipouricemia, menos frequente que a hiperuricemia, pode ser devida a três
principais causas: a uma diminuição da síntese do ácido úrico devido a complicações
hepáticas; a um aumento da eliminação renal (de origem idiopática ou devido à instalação
de cancros ou linfomas); e a certos tratamentos que inibem a sua síntese ou que aumentem
a sua excreção. Apesar de não possuir consequências clínicas, a sua deteção pode auxiliar
no reconhecimento de patologias até ao momento ignoradas (5).
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Avaliação da função cardíaca
O enfarte agudo do miocárdio, habitualmente designado de ataque cardíaco, é uma das
causas mais comuns de mortalidade e morbilidade em adultos. Esta doença cardíaca
ocorre quando o músculo cardíaco se torna pouco irrigado pelo sangue, geralmente devido
à rutura de uma placa de ateroma e da trombose subsequente, o que resulta na morte das
suas células com consequente libertação de diversas enzimas para o sangue (Figura 16)
(11,14).
Creatina fosfoquinase (CPK). Após a lesão
cardíaca, a atividade da CPK (ou CK) sobe
nas primeiras 4 a 8 horas e atinge o seu pico
máximo ao fim de 24 horas, correspondendo
a um valor cerca de dez vezes superior ao
normal. No entanto, esta enzima não é
específica do músculo cardíaco, existindo
também

em

abundancia

no

músculo

esquelético e no cérebro. De forma a se
Figura 16. Representação gráfica da diferenciar o local de lesão, recorre-se ao
elevação das enzimas no soro após um doseamento das suas isoenzimas: CK-MM
enfarte do miocárdio. Adaptado de Gaw A.,
presente no músculo esquelético ou CK-MB
et al, 2002 (14).
presente no miocárdio e, por isso, o indicador
mais específico da lesão no músculo cardíaco (11,14). Se a elevação da CK-MB se
mantiver para além de 3 dias, significa que o ataque cardíaco se encontra em progressão
do qual resulta numa maior quantidade de tecido cardíaco lesado (11).
Lactato Desidrogenase (LDH). A LDH é uma enzima que se encontra largamente
distribuída em todas as células do organismo, com maior concentração no fígado, coração
e músculos (17). Assim, um aumento da sua atividade não é específico de uma dada lesão,
podendo estar associada tanto a um enfarte do miocárdio, como uma doença hepática ou,
menos frequente, a uma hemólise. O seu doseamento serve, por isso, apenas como
indicador da existência de uma lesão, necessitando do acompanhamento do doseamento
de outros biomarcadores cardíacos e hepáticos de forma a se identificar a estrutura onde
essa lesão ocorreu. No enfarte do miocárdio, a LDH eleva-se depois da CPK nas primeiras
24 horas, atingindo o seu pico máximo ao 3º dia. O seu doseamento será por isso mais
indicado após a 24ª-48ª hora, quando os níveis de CPK retomam ao normal (5).
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Troponinas. As troponinas cardíacas I e T constituem um dos melhores e mais específicos
marcadores do músculo cardíaco, uma vez que estão envolvidas na regulação da força e
rapidez da sua contração, para além de que, normalmente, não são detetadas na
circulação sanguínea em pessoas saudáveis (5,11). A elevação dos valores das troponinas
ocorre nas primeiras 4 a 6 horas após o enfarte, com o pico máximo a ocorrer entre 10 a
24 horas, podendo persistir na circulação durante 7 a 10 dias no caso da troponina I, ou
durante 2 semanas no caso da troponina T (11,14). O seu doseamento, particularmente da
troponina T, em ensaios de alta sensibilidade integra as guidelines estabelecidas pela
Sociedade Europeia de Cardiologia como meio auxiliar de diagnóstico do enfarte do
miocárdio em 3 horas, cujo procedimento se encontra descrito no Anexo III.
A aminotransferase AST é igualmente libertada como resultado da lesão do
músculo cardíaco e, por isso, pode também ser doseada na suspeita de um enfarte,
embora não seja considerada um marcador específico. Para além disso, a sua elevação
ocorre mais tardiamente em relação à CPK e às troponinas (5,14).
Proteína C reativa
Esta proteína é sintetizada pelo fígado por indução de mediadores leucocitários aquando
do despoletar de uma reação inflamatória. Por isso mesmo, o seu doseamento é aplicado
na suspeita de um estado inflamatório em desenvolvimento, em particular no quadro das
infeções bacterianas onde se verifica um aumento mais significativo comparativamente às
infeções virais. Para além disso, no caso das infeções urinárias, permite distinguir entre
infeções altas (PCR elevada) e baixas (PCR normal ou ligeiramente aumentada) (5).
A PCR também pode ser usada como indicador preditivo do risco de doenças
cardiovasculares, uma vez que todo o processo aterosclerótico integra o desenvolvimento
progressivo de uma inflamação crónica. A proteína também demostra uma certa
associação entre os seus valores e o risco de desenvolvimento da síndrome metabólica,
da diabetes mellitus e hipertensão (17).
Ionograma
O ionograma é uma análise que determina os níveis de sódio (Na+), potássio (K+) e cloro
(Cl-) no sangue com a finalidade de detetar alterações no estado de hidratação do
organismo que terá um consequente impacto sobre a estabilidade celular (11). O Na+ é o
principal catião do fluído extracelular responsável por garantir a distribuição normal da água
e de regular a pressão osmótica do líquido extracelular. O K+ é o principal catião intracelular
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cuja concentração é influenciada pela bomba sódio potássio (Na+/K+ ATPase) que permite
o seu transporte para o interior da célula contra o seu gradiente de concentração. Esta
bomba desempenha um importante papel na regulação da concentração dos gradientes
iónicos envolvidos na formação de impulsos nervosos e na contractilidade muscular. Por
fim, o Cl- constitui o principal anião extracelular que, juntamente com o Na+, encontra-se
envolvido na manutenção da distribuição normal da água, na regulação da pressão
osmótica e na regulação do equilíbrio de catiões-aniões presentes no plasma (17). Os
valores deste eletrólito tendem a ser proporcionais aos de Na+, exceto em casos de
acidose, que promove o aumento dos valores de Cl- (11).
A redução dos níveis destes eletrólitos ocorre com episódios de vómitos e diarreia
prolongados, excesso de diuréticos, excreção renal aumentada ou devido a diminuição da
ingestão alimentar dos mesmos. Por outro lado, o seu aumento pode dever-se a fatores
como a perda excessiva de líquido, insuficiência renal, aumento da sua ingestão na
alimentação e queimaduras graves (11).
Ferro
O ferro é um elemento essencial que integra a constituição do heme, um dos constituintes
não proteico da hemoglobina. A concentração que circula no sangue ligado à transferrina
resulta de um equilíbrio entre as reservas do organismo, absorção alimentar e a hemólise
fisiológica. Para além disso, esta concentração está sujeita a um acentuado ritmo
circadiano e a algumas flutuações de um dia para outro, sendo por isso recomendado a
realização do seu doseamento de manhã quando essa concentração é mais notória (5,14).
O doseamento do ferro tem como objetivo detetar possíveis deficiências na concentração
desse elemento, podendo levar à instalação de uma anemia ferripriva, ou a uma possível
sobrecarga devido a uma absorção descontrolada nos intestinos ou a lesões hepáticas
(p.e. cirrose) (17).
Ferritina
A ferritina constitui um complexo proteico hidrossolúvel de armazenamento de ferro (10).
Esta proteína encontra-se largamente distribuída no organismo, com maior abundância no
fígado e nos macrófagos, permitindo o fácil acesso e disponibilidade das reservas de ferro
(17). Apesar de a ferritina ser maioritariamente intracelular com concentrações plasmáticas
muito baixas, o seu doseamento permite avaliar a quantidade de ferro armazenada no
organismo (5). Para além disso, o seu doseamento permite ainda distinguir as anemias
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hipocrómicas (ferripriva e sideroblástica) e servir como marcador tumoral, uma vez que a
sua síntese aumenta em casos de inflamação (5,10).
Vitamina B12
A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é uma vitamina hidrossolúvel
essencial no processo de maturação dos eritrócitos que pode ser encontrada em
numerosos alimentos de origem animal (5,17). A sua carência, seja por fraca absorção ou
por deficiente ingestão, está associada ao desenvolvimento de anemias megalobásticas e
de neuropatias. A nível hematológico, o défice de vitamina B12 induz uma síntese
insuficiente de DNA ou um abrandamento das mitoses dos eritroblastos, embora a síntese
de hemoglobina se mantenha inalterada (5). A nível neuronal, está associada a patologias
desmielinizantes do sistema nervoso central que podem levar ao desenvolvimento de
outras complicações neurológicas mais graves e irreversíveis, como a perda de
sensibilidade, fraqueza, paralisia, desorientação e demência (17).
Fósforo
O fósforo encontra-se largamente distribuído nos ossos (80-85%) e no plasma sob a forma
inorgânica e na forma de fosfato orgânico nas células dos tecidos moles e eritrócitos. Para
além de integrar a constituição óssea (juntamente com o cálcio), o fósforo também
desempenha um importante papel na contratilidade muscular, na regulação da função
neurológica, no transporte de eletrólitos e no transporte de oxigénio pela hemoglobina (1).
A sua concentração plasmática depende do estabelecimento de um equilíbrio entre a sua
quantidade absorvida no trato gastrointestinal, nas trocas entre os espaços intra e
extracelulares, assim como da sua excreção exclusivamente urinária (5). Já a sua
concentração óssea é influenciada pela deposição de cálcio ou pela reabsorção óssea (14).
A hiperfosfatémia, que resulta na deposição de fósforo nos tecidos moles, pode
estar associada: à existência de complicações renais com consequente redução da sua
excreção; ao hipoparatiroidismo que leva à reduzida secreção de PTH e, por isso, deixa de
influenciar a reabsorção de fósforo nos túbulos renais; ou a casos de hemólise. Já a
hipofosfatémia que, embora rara, pode induzir fraqueza muscular e desenvolvimento de
uma insuficiência respiratória, pode dever-se: ao hiperparatiroidismo, com consequente
aumento da secreção de PTH que favorecerá uma maior excreção de fósforo e aumentar,
por outro lado, a concentração de cálcio (hipercalcemia); ao consumo excessivo de
antiácidos que, por conterem hidróxido de alumino, irão formar fosfatos de alumínio e
impedir a absorção do fósforo; e deficiências dietéticas (5,14).
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Cálcio
O cálcio é o quinto elemento mais comumente encontrado no organismo, com 99% da sua
concentração presente nos ossos. Na prática, é doseado o cálcio total sendo que, no
entanto, a porção existente no plasma encontra-se dividida em: 50% circula na forma
ionizada (ativa), 40% ligado às proteínas (habitualmente a albumina) e 10% complexado a
pequenos aniões (17). Esta sua concentração é mantida fixa graças à ação conjugada da
PTH, da vitamina D e da calcitonina (5). Este elemento, para além de integrar a constituição
óssea, também participa no processo de coagulação, na transmissão neuronal, como
tampão sanguíneo, na manutenção da contratilidade normal do músculo e da excitabilidade
do músculo cardíaco e esquelético (1).
As causas de hipercalcemia são principalmente o hiperparatiroidismo e os cancros
ósseos. No primeiro caso, como fora referido anteriormente na secção do fósforo, ocorre
uma secreção descontrolada de PTH independentemente do feedback do cálcio presente.
Nos casos de malignidade, o aumento deve-se à libertação de uma substância PTH like
pelas células cancerígenas. Já a hipocalcemia pode dever-se a hipoparatiroidismo de
origem

idiopática,

pós-cirúrgica

ou

por

deficiência

em

magnésio,

pseudo-

hipoparatiroidismo (quando os recetores da PTH são incapazes de responder à
estimulação da hormona), por deficiência em vitamina D (má absorção ou défice dietético)
ou por doenças renais (5,14).
Magnésio
O magnésio, catião intracelular, representa o quatro elemento mais abundante no
organismo encontrando-se principalmente nos ossos (cerca de 55% do seu total) e nos
tecidos moles (17). Apenas 1% do magnésio total encontra-se no plasma, do qual 55%
circula na forma ionizada, 30% acoplado à albumina e 15% complexado a aniões, como
fosfatos e citratos. Este elemento é responsável pela ativação de, aproximadamente, 300
enzimas, é essencial na metabolização celular com fins energéticos, na estabilização das
propriedades

elétricas das

membranas

celulares,

na regulação

do

transporte

transmembranar de cálcio e potássio e influencia a secreção de PTH pela paratiroide
(1,14).
As hipermagnesemias são relativamente raras, mas quando surgem estão
associadas a insuficiências renais agudas (mais frequentes) ou crónicas, que diminuem a
excreção de magnésio na urina, ou com a administração exagerada de antiácidos contendo
magnésio. Por outro lado, as hipomagnesemias podem resultar de défices de magnésio
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(por défice dietético, má absorção, vómitos ou diarreias severas), da ação de certos
medicamentos que diminuem a reabsorção tubular (como a cisplatina) ou pela diurese
osmótica como a que ocorre na diabetes mellitus (5,14).

5.2 Urinálise
O exame à urina engloba três importantes análises: um exame físico, no qual se avalia as
caraterísticas físicas da urina, como a cor, aspeto e odor; um exame químico, que avalia
os seus componentes bioquímicos; e um exame microscópico ao sedimento urinário. A
análise de rotina à urina pode incluir estes três procedimentos ou apenas os exames físicoquímicos (designada de análise de urina tipo II). No Laboratório do HMVV, tanto o exame
físico como o químico são realizados com recurso a tiras reativas que são processadas
pelo equipamento Cobas u 411®, da casa comercial ROCHE, através da aplicação da
técnica de fotometria de refletância (18). O exame microscópico é realizado pela técnica
manual através da observação e identificação dos vários componentes presentes no
sedimento urinário.
Análise à urina tipo II
Tal como fora referido, esta análise engloba uma avaliação física e química da urina. O
exame físico, apesar de não apresentar um valor diagnóstico significativo, auxilia na
deteção de alterações ao nível macroscópico que podem estar relacionadas com possíveis
alterações na constituição química da urina.
Os principais parâmetros físicos avaliados no laboratório são a coloração e o
aspeto, ambos obtidos pelo equipamento. Habitualmente, a urina apresenta uma cor que
varia entre o amarelo-claro e o âmbar e um aspeto límpido. No entanto, fatores como a
concentração do pigmento urocromo, a dieta alimentar, a toma de certos medicamentos,
certas patologias e o balanço hídrico podem influenciar a tonalidade da amostra (11). As
tonalidades da urina podem variar em: transparente/amarelo pálido indicando urinas muito
diluídas, muitas vezes resultantes da grande ingestão de líquidos, e são caraterísticas na
diabetes mellitus e na diabetes insipidus; e vermelho, normalmente associado à presença
de eritrócitos (hematúria), hemoglobina (hemoglobinúria) ou mioglobina (mioglobinúria),
cuja intensidade pode variar consoante o pH urinário ou o número de células ou pigmentos
presentes na urina (19,20). Quanto ao aspeto, a obtenção de uma urina turva pode deverse à presença de fosfatos amorfos em urinas alcalinas, uratos amorfos em urinas ácidas,
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muco, leucócitos e células epiteliais ou à presença de bactérias (19). Consoante o grau de
turvação, o aspeto deve ser classificado como límpido, ligeiramente turvo ou turvo.
Ao nível do exame químico, habitualmente analisam-se os seguintes parâmetros:
pH, densidade, proteínas, glucose, corpos
cetónicos,

nitratos,

bilirrubina,

urobilinogénio, eritrócitos e leucócitos. Esta
análise é de natureza qualitativa, cujos os
resultados são obtidos através da leitura de
tiras de teste reativas que se encontram
impregnadas com reagentes específicos
para cada tipo de teste, em zonas
diferenciadas (Figura 17). A urina, ao entrar
em contato com estes reagentes irá
desencadear uma reação colorimétrica
posteriormente medida por fotometria de Figura 17. Tira de teste reativa. Adaptado de
ROCHE Diagnostics, 2011 (18).
refletância.
Ph. Em conjunto com os pulmões, os rins também participam na regulação do equilíbrio
ácido-base no organismo, que é influenciado pelos componentes ingeridos na alimentação
e por produtos de metabolização (19). O doseamento do pH urinário serve, por isso, para
avaliar a eficiência dessa regulação. Em situações normais, o pH urinário varia entre 4,5
e 8,0, apresentando uma tendência ligeiramente acídica. Uma urina mais alcalina
geralmente está associada a infeções provocadas por certos tipos de agentes bacterianos
(11). Contudo, tal suspeita deve ser suportada por outros parâmetros analíticos, uma vez
que o valor de pH isolado não é suficiente para determinar a existência de anormalidades,
dado o seu grande intervalo de variação. O teste do pH baseia-se na combinação dos
indicadores de pH vermelho de metilo, azul de bromotimol e fenolftaleína que fornecem
valores de pH compreendidos no intervalo de 5,0 a 9,0 e representados pela gradação de
cores - laranja, amarelo/verde e azul (18).
Densidade. Este parâmetro traduz a densidade de compostos químicos presentes na
urina, através do doseamento da concentração de iões presentes na mesma (20). Este
doseamento é conseguido graças à presença de grupos acídicos na tira reativa que, à
medida que a concentração iónica urinária aumenta, provoca uma maior dissociação
desses grupos e, consequentemente, torna a zona teste mais ácida. Esta acidificação é
detetada por um indicador de pH (azul de bromotimol) que, à medida que se torna mais
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intensa, converte a zona teste de uma cor azul esverdeada (associada a densidades baixas
– 1.005) para a cor verde ou amarelo esverdeado (associadas a densidades mais altas –
1.030) (19).
Proteínas. Normalmente, não é habitual uma presença significativa de proteínas na urina,
logo a sua deteção constitui um bom indicador da presença de uma doença renal,
possivelmente ainda em fase precoce (20). No entanto, alguns fatores fisiológicos como a
febre, exercício físico intenso e a gravidez podem induzir uma proteinúria mesmo na
ausência de qualquer doença renal. Do mesmo modo, existem algumas doenças renais
nas quais a proteinúria se encontra ausente (19). O principio do teste baseia-se no recurso
a uma mistura de tampões e um indicador de pH que altera a cor da área teste de amarelo
para verde na presença de proteínas (18).
Glucose. Em situações normais, toda a glucose filtrada nos glomérulos é reabsorvida
ativamente no túbulo proximal consoante a necessidade de regulação do grau de glicemia
no organismo. Quando os níveis séricos de glucose excedem o limiar renal, os túbulos
deixam de ser capazes de reabsorver toda a glucose filtrada, levando ao aparecimento da
glucose na urina (20). A glicosúria constitui, assim, um bom indicador para o diagnóstico
da diabetes mellitus quando acompanhado do respetivo doseamento da glicemia,
descartando-se a possibilidade de a causa da glicosúria estar associada unicamente a
complicações renais. Para além disso, deve-se ter em conta que o limiar renal pode variar
e que, como consequência, pode conduzir a duas situações: doentes sãos com glicosúria
e glicemia dentro do normal, isto devido à existência de um limiar renal baixo; ou doentes
idosos diabéticos que não apresentem glicosúria, uma vez que o limiar renal tende a
aumentar com a idade (14). A deteção de glucose pela tiras de reagente baseia-se na
reação com as enzimas glucose oxidase e peroxidase que é detetada pela presença de
um cromogéneo que promove a alteração da cor da zona teste de amarelo para verde (18).
Corpos cetónicos. Os corpos cetónicos - acetona, acetoacetato e a β-hidroxibutirato resultam do catabolismo dos ácidos gordos. Normalmente, a sua presença no sangue é
muito diminuta, uma vez que todos os produtos resultantes do metabolismo energético são
convertidos em CO2 ou em água, de forma a facilitar a sua excreção. Quando surge um
comprometimento na principal via energética, o organismo procura compensar as suas
necessidades recorrendo às suas reservas, resultando numa maior metabolização das
gorduras e, como consequência, um aumento da concentração dos corpos cetónicos tanto
no sangue, como na urina. Esse comprometimento é frequente na diabetes mellitus (pela
incapacidade de metabolização dos carboidratos), mas também pode estar associado a
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episódios de fome, jejum prolongado ou vómitos intensos (20). Os corpos cetónicos são
detetados através da sua reação com nitroprussiato de sódio e que resulta na obtenção de
uma cor violeta (18).
Bilirrubina. A presença de bilirrubina na urina em quantidades significativas pode servir
como um biomarcador precoce do desenvolvimento de hepatopatias. Geralmente, após
sofrer o processo de conjugação com o ácido glucorónico no fígado, a bilirrubina conjugada
atravessa os ductos biliares até chegar ao intestino, sem passagem pelos rins. No entanto,
quando ocorre a obstrução dos ductos ou lesões nas células hepáticas, a bilirrubina
conjugada acumula-se ao ponto de atingir a circulação sanguínea e, por ser um composto
solúvel, torna-se capaz de atravessar o glomérulo e passar para a urina (19,20). A sua
deteção nas tiras de reagente ocorre por reação do composto com um sal diazónico
estável, que leva à formação de um substrato corante que provoca a alteração da cor da
zona teste para violeta (18).
Urobilinogénio. Quando a bilirrubina atinge o intestino, ela é convertida pelos agentes
bacterianos e enzimáticos em urobilinogénio e estercobilinogénio, dos quais o primeiro é
reabsorvido e o segundo é oxidado a estercobilina e excretada nas fezes. O urobilinogénio
reabsorvido é processado pelo fígado e retoma aos intestinos, onde é oxidado em urobilina
que, em conjunto com a estercobilina, confere a tonalidade às fezes. Nas doenças
hepáticas, ao não conseguir ser processado pelo fígado, o urobilinogénio mantem-se na
circulação sanguínea até atingir os rins, onde é filtrado para a urina. O mesmo pode
acontecer quando a alteração ocorre ao nível dos ductos biliares ou quando ocorre
alterações na função hepática devido a interferências medicamentosas. Ao contrário da
bilirrubina, o urobilinogénio pode ser excretado na urina em condições normais, embora a
sua quantidade não seja muito significativa (20). Tal como a bilirrubina, o urobilinogénio
também reage com um sal diazónico estável que confere uma coloração rosa avermelhada
à área teste (18).
Sangue. A presença de sangue, micro ou macroscopicamente, pode resultar da excreção
de eritrócitos intactos (devido à presença de cálculos urinários, doença renal ou infeção
urinária), da hemoglobina resultante de hemólises em urinas alcalinas ou da excreção de
mioglobina após lesão dos tecidos musculares. A deteção de sangue pelas tiras reativas
não diferencia qual desses compostos se encontra presente, para além do facto de a cada
um corresponder um significado clínico distinto (20). Assim, se o resultado for positivo,
convêm confirmar e efetuar a diferenciação através da análise ao sedimento urinário. O
principio do teste de deteção baseia-se na ação peroxidativa da hemoglobina sobre o
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cromogéneo presente no reagente, cuja oxidação leva à obtenção de uma cor azul
esverdeada que, em contacto com a área teste de cor amarela, converte-a na cor verde
(18).
Nitritos. A pesquisa de nitritos na urina constitui um método indireto de deteção de infeções
do trato urinário (ITUs), uma vez que resultam da conversão dos nitratos urinários por ação
de enzimas produzidas pelos principais agentes bacterianos frequentemente associados a
este tipo de infeções. Para que ocorra esta conversão, a urina deve permanecer na bexiga
em contato com estas bactérias num mínimo de 4 horas. Por essa e outras razões, a
primeira urina da manhã constitui a amostra ideal para a deteção de ITUs (19). Os nitritos
são detetados nas tiras teste pela sua reação com uma amina aromática e que resulta na
obtenção de uma cor rosada (18).
Leucócitos. Habitualmente, os leucócitos, em particular os neutrófilos, podem ser
encontrados na urina em concentrações muito baixas. Um súbito aumento do número de
neutrófilos geralmente está associado à presença de ITUs (19). As tiras reativas apenas
indicam a sua presença através da deteção das suas esterases - enzimas presentes nos
leucócitos - e, por isso, a quantificação deve ser feita manualmente através da observação
do sedimento urinário (20). As esterases hidrolisam o éster do ácido indoxilcarbónico
presente na zona teste da tira reativa e os seus produtos, por sua vez, reagem com o sal
diazónico resultando na obtenção da cor violeta (18).
Exame microscópico ao sedimento urinário
A análise microscópica do sedimento urinário fornece informações importantes acerca de
eventuais alterações na função renal ou de possíveis ITUs instaladas, assim como de
alterações no sistema metabólico previamente indicadas pelo exame físico-químico (19).
Este exame consiste na identificação e contagem por campo dos elementos normalmente
presentes no sedimento - nomeadamente eritrócitos, leucócitos e células epiteliais - e na
deteção de elementos extra, como presença de atividade microbiana, cristais e cilindros. A
sua observação torna-se possível após um processo de centrifugação prévio que permite
uma melhor separação e deposição desses componentes, seguido da rejeição do
sobrenadante e voltar a suspender o sedimento. O valor clínico deste exame microscópico
não só depende da qualidade da amostra disponível e da forma como esta é processada,
como também é influenciado pelo grau de experiência de observação e identificação do
técnico de análises.
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Eritrócitos. Os eritrócitos apresentam-se como discos bicôncavos, de aparência pálida e
com uma certa refringência (8). Estas células podem ser facilmente confundidas com
leveduras ou gotas de gordura. As primeiras, para além de possuírem o mesmo grau de
refringência que os eritrócitos, podem também se apresentar com forma redonda, embora
a sua forma mais comum seja a ovoide. Já as gotas de gordura podem ser diferenciadas
por possuírem um grau de refringência muito superior (19,20).
Leucócitos. Os leucócitos apresentam dimensões ligeiramente maiores do que os
eritrócitos, mas inferiores comparativamente às das células epiteliais, possuem alguma
granulosidade e são ainda visíveis os seus lóbulos nucleares no seu interior. A sua maioria
pertence ao grupo dos neutrófilos, uma vez que estes são os primeiros a reagir durante a
instalação de processos inflamatórios e infeciosos (19).
Células epiteliais. As células epiteliais presentes na urina geralmente resultam da
descamação habitual das células velhas ao longo do trato urogenital, principalmente nos
túbulos renais, uretra e, no caso das mulheres, na vagina. Normalmente a sua presença
não é muito significativa, logo um aumento da sua quantidade estará associado a
processos inflamatórios que induzem uma maior descamação epitelial (19).
As células de descamação são frequentemente encontradas, caraterizando-se
pelas suas grandes dimensões, citoplasma abundante e irregular e um núcleo visível do
tamanho de um eritrócito. Geralmente são reportadas de forma qualitativa (raras, algumas
ou abundantes), embora a sua presença não esteja associada a nenhum significado
patológico (20). A presença de células do trato urinário superior no sedimento, quando em
grande quantidade, é indicador de possível doença renal (p.e. pielonefrites). Assim, a sua
identificação deve ser reportada e quantificada, devido ao seu significado clínico. Estas
células diferenciam-se das de descamação por serem mais globosas e por apresentarem
uma maior relação núcleo-citoplasma (19).
Cristais. Habitualmente a presença de cristais na urina não possui um significado clínico
relevante, exceto quando resultam de alterações metabólicas, da formação de cálculos
renais ou de certos medicamentos (19). A formação destes cristais é influenciada por
fatores como o pH, densidade e temperatura da urina, sendo por isso a presença de certos
cristais caraterística de alguns tipos de urina. Nas urinas normais é normal a possível
observação de cristais de ácido úrico, uratos amorfos e oxalato de cálcio. Nas urinas
alcalinas é habitual a identificação de fosfatos amorfos, cristais de fosfato de cálcio e de
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fosfato triplo. Os cristais que recaem na categoria de clinicamente significativos são os
cristais de cistina, leucina, tirosina, colesterol, sulfa e de ácido hipúrico (8).
Cilindros. Os cilindros são formados e moldados no lúmen dos túbulos renais,
apresentando por isso uma forma caraterística de lados paralelos e extremidades
arredondadas, contendo no seu interior componentes existentes nos túbulos (como
células, partículas de gordura, entre outros) (20). A sua formação é influenciada pela estase
urinária, aumento da acidez, grande densidade e pela presença anormal de constituintes
proteicos ou iónicos (19). Os cilindros hialinos são ocasionalmente identificados no
sedimento, embora a sua presença não possua um significado clínico tão relevante como
a presença de cilindros celulares, granulosos ou cerosos, geralmente associados a lesões
ou a algumas doenças renais (8).
Microrganismos. A presença de microrganismos na urina não é habitual, uma vez que
esta apresenta-se estéril antes de ser excretada pela uretra. Porém, a sua passagem pela
porção distal desta estrutura e o contacto com a flora vaginal podem levar à contaminação
da urina e ao consequente aparecimento de bactérias e fungos que habitualmente
colonizam estas estruturas. O diagnóstico de infeção não deve, por isso, basear-se apenas
na presença destes microrganismos, a não ser que estes surjam acompanhados de
numerosos leucócitos e de testes bioquímicos que confirmem a presença destes agentes
patogénicos (19,20).
As bactérias podem-se apresentar sob a forma de coccus, bacilos ou cocbacilos.
Os fungos leveduriformes (em particular a Candida albicans), por sua vez, caraterizam-se
pela sua pequena forma ovoide e refringência, podendo-se encontrar sob processo de
gemulação ou, nas infeções mais severas, formando pseudohifas. A presença de fungos
leveduriformes na urina é mais propensa em diabéticos, uma vez que o seu crescimento é
favorecido pela presença de glucose na urina (20).

5.3 Pesquisa de sangue oculto nas fezes
A pesquisa de sangue oculto nas fezes consiste num teste simples e rápido usado na
deteção

de

pequenas

hemorragias

gastrointestinais

dificilmente

detetadas

macroscopicamente e que são caraterísticas do cancro intestinal, de infeções, úlceras, ou
como efeito secundário de alguns fármacos da classe dos anti-inflamatórios. No trato
gastrointestinal superior, a presença de sangue confere uma tonalidade escurecida às
fezes devido à maior degradação da hemoglobina pelos agentes bacterianos e enzimáticos
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presentes no intestino. No caso do trato inferior, como essa degradação não ocorre, ou é
pouco significativa, as fezes apresentam-se com uma tonalidade mais clara (19,20). Estes
testes permitem, então, detetar essas quantidades mínimas em pequenas amostras de
fezes com recurso a testes químicos ou imunoquímicos (8). Este teste não faz o diagnóstico
final das patologias, apenas serve como método de rastreio cujo resultado deve ser
suportado por outros exames que permitam chegar ao diagnóstico. No Laboratório do
HMVV, esta pesquisa é realizada com três amostras de fezes colhidas em dias
consecutivos utilizando-se os testes imunoquímicos.
O teste imunoquímico baseia-se na deteção da hemoglobina não degradada
através de anticorpos monoclonais, recobertos com partículas de ouro, dirigidos contra a
globina. Após se promover a mistura desses anticorpos (dissolvidos numa solução tampão)
com uma pequena porção de amostra de fezes, obtida de três locais diferentes, colocamse três a quatro gotas no orifício da cassete teste. A solução migra pela membrana do
dispositivo e alcança a zona de reação de controlo, do qual se obtém uma linha de cor
vermelha que surge como indicador de bom desempenho do teste (e do dispositivo) e que
nos permitirá validar o futuro resultado. A ausência desta linha resulta na invalidação do
teste, independentemente do resultado obtido posteriormente. Quando a solução atinge a
zona teste, tendo em conta que esta se encontra revestida com anticorpos anti-globina,
obtém-se uma linha rosada como indicador da presença de complexos anticorpohemoglobina detetados pelos anticorpos presentes nessa zona. A inexistência desses
complexos, devido à ausência de hemoglobina na amostra, não induz a coloração da zona
teste e, por isso, dá-se o resultado como negativo. Caso se obtenha uma linha rosa ténue,
pode-se proceder à repetição do teste, mas desta vez diferenciado, i.e., um teste para cada
amostra de fezes, de forma a se obter uma reação mais notória.

5.4 Espermograma
O espermograma consiste na análise macro e microscópica do esperma, de forma a que
se detetem anomalias ao nível do sistema reprodutor masculino que podem conduzir a
casos de infertilidade. No laboratório do HMVV, este exame consiste essencialmente na
avaliação dos seguintes parâmetros: volume, viscosidade, pH, motilidade e tipo de
motilidade, morfologia

e contagem

dos espermatozoides.
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anormalidades ao nível do aspeto da amostra e da sua liquefação1, estas devem ser
igualmente reportadas.
Volume
O volume normal de esperma (≥1,5 mL) é atribuído, maioritariamente, pelas secreções das
vesículas seminais e da próstata. Assim, a obtenção de um volume inferior corresponderá
a alguma anomalia numa dessas glândulas (21).
Viscosidade
A viscosidade está relacionada com a consistência do esperma e com a sua liquefação
(20). Uma amostra normal apresenta-se ligeiramente viscosa e que, quando sujeita à ação
da gravidade, cai sobre a forma de pequenas gotas. Caso forme filamentos de
comprimento superior a 2cm durante a queda, a amostra é reportada como muito viscosa.
A elevada viscosidade pode, inclusive, interferir com a determinação da motilidade dos
espermatozoides e na sua contagem (21).
pH
O pH do esperma reflete o balanço entre os valores de pH das secreções das diferentes
glândulas acessórias, tendo em conta a natureza alcalina das secreções provenientes das
vesículas seminais e a natureza acídica das de origem prostática (21). Este parâmetro deve
ser determinado dentro de uma hora após a sua colheita, uma vez que o pH se pode tornar
alcalino devido à perda de CO2 com o passar do tempo (20).
Motilidade
Tal como o pH, a motilidade dos espermatozoides deve ser avaliada microscopicamente
até uma hora após a colheita, visto esta ser influenciada por fatores como o próprio pH,
temperatura e risco de desidratação. Esta avaliação tem a conta a velocidade e a direção
do movimento dos espermatozoides, podendo ser classificados em móveis progressivos,
fracamente móveis, imóveis ou com movimentos in situ (muitas vezes devido às redes de
fibrina que se formam quando a viscosidade se encontra aumentada) (21).

1

Processo de dissolução do coágulo de esperma que ocorre ao fim de 30 a 60 minutos após a ejaculação.
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Morfologia
A avaliação da morfologia tem em conta a estrutura da cabeça, peça intermédia e cauda
dos espermatozoides. A presença de anomalias ao nível da cabeça do espermatozoide
induz uma fraca capacidade de penetração no óvulo, assim como os defeitos na peça
intermédia (estrutura onde se encontram as mitocôndrias) e na cauda levam a dificuldades
na sua progressão. Estas alterações na morfologia podem ser, por isso, responsáveis por
casos de infertilidade (Figura 18) (20).

Figura 18. Ilustração das anomalias mais comuns na cabeça e na cauda dos
espermatozoides. Adaptado de Strasinger S.K. and Schaud Di Lorenzo M., 2014 (20).
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6. Microbiologia
A Microbiologia clínica foca-se no estudo dos agentes patogénicos dentro do grupo das
bactérias, fungos, parasitas ou vírus que se mostram capazes de desencadear um
processo infecioso. Esse estudo assenta no isolamento desses agentes presentes em
amostras biológicas, provenientes do local onde a infeção se instalou, na sua respetiva
identificação e avaliação do seu comportamento face às várias terapias antimicrobianas
disponíveis.
No Laboratório do HMVV, o setor a Microbiologia é o único onde as técnicas de
análise são executadas totalmente por via manual. Este setor encontra-se devidamente
equipado de forma a permitir a garantia da qualidade das análises microbiológicas. No
entanto, o equipamento e as ferramentas de análise disponíveis apenas permitem a
execução de técnicas simples, reservando a execução de procedimentos mais complexos
para o laboratório de referência. Assim, o trabalho realizado nesta valência baseia-se no
isolamento dos microrganismos, observação de preparações a fresco, colorações,
pesquisa de parasitas, provas de identificação e respetiva execução de testes de
suscetibilidade aos antimicrobianos. Ao nível destes últimos, os antibiogramas, o seu
procedimento (no que diz respeito à preparação do inóculo) e o tipo e concentração dos
antibióticos presentes na galeria diferem consoante o tipo de bactéria em causa, assim
como deve ser feita a adequação desses antibióticos ao tipo de amostra analisada.
Esta valência será abordada neste capítulo através da sua aplicação no diagnóstico
de alguns tipos de infeções de origem bacteriana (maioritariamente), fúngica e
parasitológica, tendo em conta o tipo de amostras referidas no capítulo da fase préanalítica.

6.1 Infeções do trato urinário
As ITUs são umas das infeções mais frequentes que surge pelo menos uma vez na vida,
com maior prevalência nas mulheres do que nos homens, e que integram o conjunto de
infeções habitualmente adquiridas em ambiente hospitalar. A sua instalação também é
favorecida em casos de diabetes, doenças renais ou transplantes renais que geralmente
afetam o fluxo de excreção da urina (22).
Habitualmente, todo o trato urinário se apresenta estéril à exceção da porção distal
da uretra, que é colonizada por numerosos agentes bacterianos. Em condições que o
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favoreçam, esses agentes presentes na uretra ou bactérias provenientes do intestino
podem ascender a uretra e instalar-se no trato urinário. As ITUs caraterizam-se, por isso,
por uma forte bacteriúria que pode ocorrer ao nível do trato urinário inferior - composto pela
bexiga e uretra - ou, em caso de agravamento deste, ascender e afetar o trato urinário
superior - constituído pelos ureteres e rins (22). Escherichia coli, uma bactéria gramnegativa pertencente à flora comensal do intestino, constitui o principal agente etiológico
das ITUs. No entanto, a instalação da infeção pode também ser devida a outras bactérias:
Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Staphylococcus saprophyticus, entre
outros (8). A nível de ambiente hospitalar, em particular nos doentes algaliados, é frequente
encontrar-se uma associação entre Proteus spp. e Enterococcus faecalis resultante do
processo de cateterização.
Diagnóstico
Durante o processo da fase pré-analítica, deve-se informar o doente que a análise só pode
ser realizada se o mesmo não se encontrar sob o efeito de antibióticos, uma vez que estes
impediriam a presença significativa de bactérias na urina. Caso o doente se encontre sob
medicação, a urocultura só deve ser realizada 4 a 6 dias após o término da terapêutica, de
modo a se confirmar se esta foi eficaz.
O diagnóstico das ITUs é suportado pelos resultados da urinálise e pela realização
de uroculturas2, que envolve o espalhamento de um pequeno volume de urina sobre meios
de cultura diferenciais (no laboratório recorre-se ao meio cromogéneo diferencial CPS).
Estas culturas permitem efetuar a contagem de colónias que determina se a amostra de
urina traduz, de facto, a presença uma infeção - onde se verifica um número de colónias
superior a 105 ufc/mL - ou se a mesma sofreu contaminação pela flora comensal (7). Para
tal, após a execução das sementeiras, as placas são colocadas numa estufa a 37ºC, onde
são mantidas por um período de 24 horas de forma a permitir o crescimento das possíveis
colónias.
O uso de um meio cromogéneo diferencial permite uma melhor identificação e
diferenciação das colónias, uma vez que a estas lhes está associada uma coloração
característica (23) (Figura 19). Assim, esta caraterística do meio afasta a necessidade de
se recorrer a provas de identificação, que se caraterizam pela sua morosidade na obtenção

2

As uroculturas devem ser sempre executadas antes da urinálise. A execução pela ordem inversa pode
conduzir a resultados erróneos.
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de resultados, e permitem a imediata realização dos antibiogramas para determinadas
bactérias.

Figura 19. Diferenciação de colónias de Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella
pneumoniae, Enterococcus faecalis e Pseudomonas spp. em meio CPS. Adaptado de
Biomérieux (23).
Os antibiogramas (ATB) são realizados com recurso às galerias ATB™ UR EU (08)
da Biomérieux, onde se procede à suspensão e transferência da bactéria a testar para um
meio de cultura que, de seguida, é inoculada na galeria. Esta é, posteriormente, colocada
a incubar por um período de 18 a 24 horas e é interpretada quando finalizado esse período
de tempo.

6.2 Infeções do trato respiratório
O trato respiratório constitui um dos locais anatómicos que regista maior frequência de
instalação de infeções, tendo em conta que se encontra em contato direto e constante com
o ambiente físico envolvente e, por isso, sofre maior exposição aos microrganismos
externos (24). No entanto, apesar deste contacto constante com potenciais agentes
patológicos, a instalação da infeção depende não só do grau de patogenicidade do referido
agente, mas também da capacidade de defesa do organismo (22). Geralmente, apenas a
porção superior do trato respiratório superior (TRS) se encontra colonizada pela flora
comensal que, em condições normais, também desempenha um papel ativo na defesa do
organismo (24). Quanto à porção inferior (TRI), normalmente esta encontra-se estéril.
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Diagnóstico
O diagnóstico deste tipo de infeções baseia-se na análise de amostras distintas
provenientes de cada uma das secções do trato respiratório. A expetoração constitui a
amostra ideal para o diagnóstico das infeções do TRI dado que, em condições normais,
esta se encontra estéril. No entanto, caso a sua colheita não seja corretamente executada,
a amostra pode sofrer contaminação da flora comensal do TRS. Já os exsudados faríngeo,
nasal e do ouvido são aplicados no diagnóstico das infeções do TRS.
6.2.1

Infeções do TRI

O diagnóstico assenta nos resultados obtidos da execução dos seguintes
procedimentos: a observação microscópica de uma lâmina de expetoração corada
pela técnica de Gram e outra corada pela técnica de Ziehl-Neelson e a inoculação
da amostra em meios de cultura.
A

observação

de,

aproximadamente,

25

PMNs

(leucócitos

polimorfonucleares), numerosas células epiteliais de descamação e forte presença
bacteriana é confirmatório da presença de infeção.
A amostra de expetoração é inoculada nos seguintes meios: gelose sangue,
que permite o crescimento de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas;
MacConkey, um meio seletivo que permite o isolamento de bactérias gramnegativas e inibe o crescimento das gram-positivas; e gelose chocolate, que
permite o crescimento de organismos fastidiosos e de bactérias que necessitam
fatores específicos existentes nesta gelose (como é o caso de Haemophilus spp.).
Consoante o pedido médico, a amostra pode ainda ser inoculada noutros meios
mais específicos (p.e. em caso de suspeita de fungos, micobactérias, etc.).
Após a incubação em meio de CO2, a observação de certas caraterísticas
das colónias formadas - como o aspeto, coloração, presença de hemólise, etc. -,
do Gram e das provas de catálase e oxidase permite direcionar a sua identificação,
assim como a galeria a utilizar. A identificação definitiva é obtida através da
realização de provas de identificação, como as galerias API® que se caraterizam
pela sua rapidez e vasta abrangência. No entanto, caso a amostra apresente vários
tipos de colónias, deve-se tentar proceder ao isolamento das mesmas e, só então,
executar-se as provas de identificação e respetivo ATB. Se tal não for possível,
deve-se proceder à repetição da colheita.
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Infeções do TRS

Dentro deste grupo de infeções, as faringites são as que surgem com maior
regularidade. Apesar de poderem ser desencadeadas por outros microrganismos,
o seu principal agente etiológico é Streptococcus β-hemolítico do grupo A, em
particular nas crianças com idade inferior a 18 anos. Dependendo do agravamento
da condição, o diagnóstico pode basear-se em testes rápidos de deteção do
antigénio de Streptococcus pyogenes no exsudado faríngeo ou por inoculação da
amostra em meios de cultura. Caso o teste rápido de deteção dê um resultado
positivo, a realização de culturas torna-se desnecessária. Pelo contrário, tendo em
conta a baixa sensibilidade dos testes rápidos, a obtenção de um resultado
negativo implica a inoculação do exsudado em meios de cultura, em particular na
gelose sangue que permite a observação da hemólise (24).

6.3 Infeções da pele e tecidos moles
As infeções da pele surgem como resultado da invasão de microrganismos externos cuja
entrada no organismo é facilitada através de lesões induzidas sobre a barreira protetora da
epiderme. Em alguns casos, a infeção pode propagar-se pela derme e pelas camadas mais
profundas da pele e provocar infeções com maior grau de severidade que requerem
intervenção cirúrgica (24). Os agentes frequentemente associados a este tipo de infeções
dentro da comunidade são Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes. Ao nível do
ambiente hospitalar, as infeções podem ser desencadeadas não só pelos dois agentes
anteriormente referidos, como também por Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp.,
E. coli e Enterobacter spp..
Diagnóstico
O processamento das amostras deve ser feito até 2 horas após a colheita, incluindo a
execução de uma lâmina de exsudado corada pela técnica de Gram, para a observação
microscópica das bactérias, e a inoculação da amostra em meios de cultura (gelose
sangue, MacConkey e gelose chocolate). Os principais agentes etiológicos responsáveis
por estas infeções pertencem ambos ao grupo das bactérias gram-positivas, ambos irão
crescer e formar colónias na gelose sangue. Como ambas apresentam alguma hemólise,
apesar de esta ser mais acentuada por S. pyogenes, pode-se recorrer à técnica da catalase
para diferenciar estas duas bactérias tendo em conta que esta enzima apenas se encontra
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presente no S. aureus. Consoante o agente identificado, procede-se à sua avaliação de
suscetibilidade aos antimicrobianos através das galerias ATB™ STREP ou ATB™ STAPH.

6.4 Infeções ginecológicas
As infeções ginecológicas podem ser classificadas consoante a sua origem: endógena quando resulta de uma colonização excessiva da flora genital normal - ou exógena, mais
comumente conhecidas por infeções sexualmente transmissíveis (ISTs) (22).
Vaginite
Na mulher, a vaginite constitui a mais frequente complicação ginecológica que pode ter
três origens:


Fúngica (candidose) que resulta num sobrecrescimento de Candida albicans, que
integra a flora normal vaginal, favorecido por fatores como a gravidez, diabetes
mellitus não controlada, o uso de contracetivos orais e fraca higiene íntima (24);



Parasitológica (tricomonose) cujo agente etiológico é o protozoário flagelado
Trichomonas vaginalis transmitido unicamente por via sexual;



Bacteriana (vaginose bacteriana) que resulta da substituição da flora vaginal normal
por grandes concentrações de bactérias anaeróbias (p.e. Gardenella vaginalis,
Ureaplasma, Mycoplasma hominis, etc.) (25).

Diagnóstico. O diagnóstico de vaginite é baseado nos dados clínicos (sintomas, histórico
clínico da doente, entre outros) e nos resultados obtidos
da observação microscópica das preparações a fresco
do exsudado vaginal. A pesquisa de T. vaginalis deve
ser feita imperativamente logo após a colheita, visto que
o parasita, com o tempo, tende a perder a sua forma
flagelada que auxilia na sua identificação. Ao nível da
candidose, observa-se a presença de leveduras e
pseudohifas, com ou sem coloração de Gram, e na
vaginose bacteriana procura-se a presença de “clue
Figura 20. Colónias de C. cells”, i.e, células epiteliais cobertas de bactérias gramalbicans (azuis) e de C.
tropicalis (rosa). Adaptado de positivas. No caso da candidose, pode-se ainda
proceder à inoculação do exsudado em meio
Biomérieux (26).
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cromogéneo diferenciador das espécies de Candida, de forma a assegurar que o agente
causador se trata, de facto, de C. albicans (Figura 20) (25,26).
Cervicite
A cervicite carateriza-se pela excreção de um exsudado mucopurulento como resultado de
uma inflamação do cérvix que pode ser desencadeada pelo agente patogénico Neisseria
gonorrhoeae ou por Chlamydea trachomatis, ambos transmitidos por via sexual (24). Esta
condição é observável em algumas DSTs, nomeadamente na gonorreia.
Diagnóstico. Como fora referido no capítulo da fase pré-analítica, relativamente aos
procedimentos nas colheitas, o exsudado endocervical é imediatamente inoculado em
meios de cultura logo após a sua colheita. No entanto, o diagnóstico de cervicite pode-se
apenas basear nos sinais clínicos e da análise microscópica do exsudado. Normalmente,
o exsudado endocervical de uma mulher saudável apresenta um número relativo de PMNs.
Por isso, um aumento deste número de leucócitos acompanhado pela presença intracelular
de diplococcos gram-negativos é indicador da presença da infeção (24).
Uretrite
A uretrite constitui uma condição inflamatória que afeta a uretra, tal como o nome indica,
com maior incidência nos indivíduos do sexo masculino (7). Este processo inflamatório na
uretra leva à excreção de material mucopurulento acompanhado de disúria3, como
resultado da transmissão por via sexual de N. gonorrhoeae, constituindo por isso um sinal
clínico da presença de gonorreia nos homens (24).
Diagnóstico. O diagnóstico passa, essencialmente, pela observação das preparações a
fresco do exsudado uretral. Tendo em conta que, durante a excreção, o exsudado
atravessa a porção distal da uretra que se encontra colonizada por uma flora normal, será
expetável a presença de um misto de bactérias gram-positivas e negativas no esfregaço,
embora sem qualquer significado clínico. Contudo, a presença de diplococcos gramnegativos negativos no interior dos numerosos PMN, não só denuncia a presença de
infeção, como se trata de um achado caraterístico associado à N. gonorrhoeae. A presença
isolada dos PMNs sem a bactéria apenas indica a existência de uma infeção que, muito
possivelmente, será urinária (7).

3

Disúria: Micção dolorosa.
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6.5 Infeções gastrointestinais
As infeções gastrointestinais podem ser desencadeadas por bactérias, vírus ou parasitas,
afetando qualquer estrutura do trato gastrointestinal. Uma infeção ao nível do intestino está
associada a sintomas de diarreia (o sintoma mais importante), náuseas, vómitos e, em
alguns casos, disenteria (24). As amostras de fezes são ideais para o diagnóstico desse
tipo de infeções, uma vez que permitem a inoculação e isolamento de bactérias em meios
de cultura próprios, a pesquisa das suas toxinas, pesquisa de antigénios víricos e a
execução de exames parasitológicos.
No laboratório do HMVV, as análises de infeções no foro intestinal baseiam-se
essencialmente em exames parasitológicos, no que diz respeito à pesquisa de ovos de
helmintas ou de quistos de protozoários. Estes exames são executados recorrendo à
técnica de Ritchie, uma técnica de concentração por sedimentação com formalina-éter, que
aumenta a probabilidade de deteção de possíveis parasitas, ao mesmo tempo que isola os
ovos e quistos de detritos presentes nas fezes (27). O laboratório também recebe amostras
de fezes destinadas para exames bacteriológicos, no entanto estas são processadas num
laboratório de referência.

6.6 Espermocultura
As infeções urogenitais são responsáveis por cerca de 15% dos casos de infertilidade
masculina (19). A instalação de infeções agudas ou crónicas e o desencadeamento
consequente de um processo inflamatório no sistema reprodutor masculino pode
comprometer tanto o processo da espermatogénese, como o grau de funcionalidade dos
espermatozoides, nomeadamente a nível da sua motilidade. Habitualmente estas infeções
resultam da contaminação de bactérias provenientes do trato urinário ou transmitidas por
via sexual (28). As espermoculturas servem, por isso, para a deteção e deteção desses
microrganismos nos quais se incluem: E. coli, Enterococcus faecalis, Ureaplasma
urealyticum, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis e Candida albicans (19,28).
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7. Conclusões
A realização deste estágio foi muito enriquecedora, na medida em que permitiu um melhor
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante o mestrado e a sua aplicação em
contextos clínicos reais. Para além disso, permitiu obter uma melhor perceção da realidade
num laboratório de análises clínicas e da responsabilidade e esforço que recai sobre o
técnico de análises em manter a qualidade do serviço, bem como assegurar o constante
crescimento do laboratório.
Durante o período de estágio participei ativamente nas várias fases do processo
analítico, demonstrando sempre disponibilidade e interesse em desenvolver as minhas
competências tanto laboratoriais, ao nível das várias valências, como no aperfeiçoamento
da técnica de colheita de sangue. Também tive a oportunidade de participar na
implementação de um novo equipamento de análise e respetiva formação sobre o seu
manuseamento. Considero, por isso, que este estágio constituiu uma mais valia na minha
formação ao permitir aprofundar conhecimentos e aperfeiçoar as minhas competências
como futura técnica de análises clínicas, tudo isto fruto de boas condições de trabalho e do
contacto com uma equipa de profissionais dedicada que se mostrou sempre disponível em
me ajudar e na partilha de novos conhecimentos com base nas suas experiências como
profissionais.
Por fim, não só considero que atingi os objetivos pretendidos pelo estágio, como
tenho a perceção que esta experiência me impulsionou a tornar-me numa melhor
profissional. Desta forma, quero expressar o meu agradecimento à minha orientadora de
estágio e à equipa técnica pela confiança, pelas oportunidades e por me proporcionarem
uma visão geral de um laboratório de análises clínicas e da importância do seu serviço na
prevenção, diagnóstico e monitorização das diversas patologias.
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Anexo I
Tabela 6. Valores de referência dos parâmetros bioquímicos segundo as bulas dos
reagentes da HORIBA®
Parâmetro
Valores de referência
Doseamento
Método peroxidase por
Glucose

74 – 106 mg/dL

fotometria (reação de
Trinder)

 Ideal: ≤200 mg/dL;
 Risco
Colesterol total

elevado

(borderline): 200 – 239
mg/dL;

Fotometria enzimática
(reação de Trinder)

 Alto risco: ≥240 mg/dL;

HDLc

Homem: 30 – 70 mg/dL;
Mulher: 30 – 85 mg/dL;

Fotometria (método
detergente seletivo
acelerador)

 Ideal: <150 mg/dL;
 Baixo risco: 150 – 200
mg/dL;
Triglicéridos

 Elevado:

200

–

500

Fotometria enzimática

mg/dL;
 Extremamente

elevado:

≥500mg/dL;
Bilirrubina total
Bilirrubina direta
(conjugada)
ALT

AST

γ-GT

ALP
Amílase

0,1 – 1,2 mg/dL

Fotometria

≤ 0,2 mg/dL

Fotometria

Homem: ≤45 U/L;
Mulher: ≤34 U/l;
Homem: ≤35 U/L;
Mulher: ≤31 U/L;
Homem: ≤55 U/L;
Mulher: ≤38 U/L;
Homem: 53 – 128 U/L;
Mulher: 42 – 98 U/L;
< 100 U/L
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Soro:
 Homem: 0,62 – 1,10
mg/dL;
 Mulher:
Creatinina

0,45

–

0,75

mg/dL;

Fotometria enzimática

Urina:
 Homem:

14

–

26

–

20

mg/kg/dia;
 Mulher:

11

mg/kg/dia;
Ureia

17 – 43 mg/dL

Espectrofotometria
enzimática

Homem: 3,5 – 7,2 mg/dL;

Fotometria enzimática

Mulher: 2,6 – 6 mg/dL;

(reação de Trinder)

Homem: ≤171 U/L

Espectrofotometria

Mulher: ≤145 U/L

enzimática

CK-MB

<24 U/L

Espectrofotometria

LDH

<480 U/L

Espectrofotometria

PCR

<5 mg/L

Imunoturbidimetria

Ácido Úrico

CK

 Na+: 136 – 145 mmol/L;
Ionograma

 Cl-: 101 – 110 mmol/L;

Potenciometria

 K+: 3,7 – 5,5 mmol/L;
Homem: 38 – 148 µg/dL;

Fotometria (método

Mulher: 33 – 149 µg/dL;

Ferene)

Fósforo

2,7 – 4,5 mg/dL

Espectrofotometria

Cálcio

8,6 – 10,3 mg/dL

Fotometria

Ferro

Magnésio

Homem: 1,8 – 2,6 mg/dL;
Mulher: 1,9 – 2,5 mg/dL;

Fotometria

 Normal: <30 mg/24h ou
<20 mg/L;
 Microalb.: 30 – 300
Microalbumina

mg/24h ou 20 – 200
mg/L;
 Macroalb.: >300 mg/24h
ou >200 mg/L;
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Anexo II
Tabela 7. Valores de referência dos parâmetros bioquímicos segundo as bulas dos
reagentes da ROCHE®
Parâmetro
Valores de referência
Doseamento
Troponina T (alta
sensibilidade)
Ferritina
Vitamina B12

<14 ng/L
Homem: 30 – 400 µg/L;

Eletroquimioluminescência

Mulher: 13 – 150 µg/L;
232 – 1245 pg/mL

Anexo III

Figura 21. Protocolo para o diagnóstico de enfarte do miocárdio em 3 horas. TnTc-hs –
Troponina T de alta sensibilidade, GRACE – Sistema de avaliação do risco de mortalidade
em doentes diagnosticados com a síndrome coronária aguda. Adaptado das Guidelines da
Sociedade Europeia de Cardiologia.
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Resumo
Durante largos anos, a prevenção de eventos tromboembólicos baseava-se apenas na
administração de heparina e de antagonistas da vitamina K (AVKs). A heparina, o primeiro
anticoagulante a surgir, induz uma inibição indireta sobre o processo de coagulação ao
potenciar a atividade anticoagulante da antitrombina. Os AVKs focam-se na inibição do
complexo da vitamina k epóxido redutase responsável pela ativação desta vitamina que,
por sua vez, se encontra envolvida no processo γ-carboxilação de certos fatores de
coagulação. Apesar de se reconhecer a sua eficiência a curto e longo prazo como
tratamento e método profilático, ambos possuem certas limitações. A heparina possui um
perfil farmacocinético e farmacodinâmico favorável, mas só é possível administrar-se
unicamente por via parentérica. Já os AVKs, embora possam ser administrados por via
oral, exigem uma monitorização regular do seu efeito terapêutico, uma vez que este é
influenciado por fatores dietéticos ou pela administração concomitante de outros fármacos.
Perante estes obstáculos, foram desenvolvidos novos anticoagulantes orais
(dabigatrano, rivaroxabano, apixabano e, mais recentemente, edoxabano) que induzem
uma ação direta sobre dois fatores de coagulação – trombina e FXa – e que, por possuírem
um perfil farmacocinético previsível, não requerem uma monitorização regular, salvo
algumas exceções. Para além disso, estes novos anticoagulantes caraterizam-se pela sua
baixa incidência de episódios hemorrágicos em relação aos anticoagulantes já conhecidos,
assim como o próprio risco hemorrágico difere entre os mesmos. No entanto, estes
anticoagulantes pecam pela inexistência de estratégias de reversão do seu efeito
anticoagulante para além da descontinuação do tratamento. A transição dos antigos
anticoagulantes para os novos, e vice-versa, exige, por isso, uma avaliação cuidada dos
riscos e benefícios a ela associada, tendo em conta fatores inerentes ao doente e do seu
caso clínico em particular. Do mesmo modo, caso se proceda à transição, esta deve ser
devidamente estruturada e com o maior rigor, uma vez que implica a cessação temporária
da proteção anticoagulante durante esse período transitório, expondo o doente a um maior
risco de episódios tromboembólicos caso esse período se prolongue.
Assim sendo, apesar das vantagens (e algumas desvantagens) que caraterizam os
novos anticoagulantes, a sua prescrição deve ser previamente estudada e avaliada em
termos de custo-benefício comparativamente às terapias anticoagulantes já conhecidas,
de forma a se tirar o maior proveito do seu efeito terapêutico na profilaxia das patologias
tromboembólicas.
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Abstract
Throughout the years, the prevention of thromboembolic events was based mainly through
the administration of heparin and vitamin K antagonists (AVKs). Heparin, the first
anticoagulant discovered, induces an indirect inhibition of the coagulation process by
enhancing the anticoagulant activity of antithrombin. As for the AVKs, their mechanism of
action is based on the inhibition of the vitamin K epoxide reductase complex, responsible
for reducing this vitamin to its active form that is involved in the γ-carboxylation process,
which in turn activates certain coagulation factors. Although these anticoagulants are known
for their efficiency as a short or long term prophylactic methods and treatment, they both
have some limitations. Heparin has a favorable pharmacodynamic and pharmacokinetic
profiles, but can only be administrated parenterally. The AVKs, although they can be taken
orally, they require to preform regular monitoring tests to evaluate their therapeutic effect,
as it suffers interferences with dietetic factors or concomitant administration of other drugs.
Regarding this, new oral anticoagulants were developed (dabigatran, rivaroxaban,
apixaban and, recently, edoxaban) which induce a direct inhibitory action in two main
coagulation factors – thrombin and FXa – and, because of their predictable pharmacokinetic
profile, they do not require laboratory monitoring on a regular basis, except in some specific
cases. Furthermore, these anticoagulants are associated with a low incidence of
hemorrhagic events compared to the older ones, as well as its risk differs among them. On
the other hand, these anticoagulants fail to have a stablished reversal strategy beyond the
interruption of the treatment. The transition from the old to the new anticoagulants, and viceversa, requires a thoughtful evaluation of its risks and benefits considering certain factors
inherent to the patients, particularly their specific clinical case. If the transition is, indeed,
considered, it should be carefully planned as it implies a temporary suspension of
anticoagulant protection during this transitory period, which will expose the patient to a
higher risk of thromboembolic episodes, especially if this suspension is delayed.
With this, despite the advantages (and some disadvantages) that are associated to
the new oral anticoagulants, their prescription and administration should be carefully studied
in terms of costs and benefits comparably to the older anticoagulation therapies, to fully
benefit from its therapeutic effect as a method of prevention of thromboembolic pathologies.
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Antagonistas da vitamina K

2+

Ca
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P-gp

Sistema de transporte de efluxo glicoproteína P

PAI-1

Inibidor do ativador do plasminogénio tipo 1 (do inglês plasminogen activator
inhibitor type 1)

PCA

Proteína C ativada

PFC

Plasma fresco congelado

PT

Tempo de protrombina (do inglês prothrombin time)

SCA

Síndrome coronário agudo

TF

Fator tecidual (do inglês tissue factor)

TFPI

Inibidor da via do fator tecidual (do inglês tissue factor pathway inhibitor)

TPA

Ativador tecidual do plasminogénio (do inglês tissue plasminogen activator)

TT

Tempo de trombina

TVP

Trombose venosa profunda

UFH

Heparina não fracionada (do inglês unfractionated heparin)

VKORC Complexo da vitamina K epóxido redutase (do inglês vitamin k epoxide
reductase complex)
vWF

Fator von Willebrand (do inglês von Willebrand factor)
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Hemóstase

A hemóstase (do grego haimístasis: aima, sangue + stasis, parar; estabilidade) consiste
num processo complexo e sofisticado de interrupção hemorrágica que resulta da rápida
interação de vários mecanismos celulares e moleculares devidamente controlados (1). Esta
interação permite a rápida formação de um coágulo de fibrina no local onde ocorreu a lesão
do endotélio vascular, com posterior destruição do mesmo após a reparação do dano (2).
Todo este processo envolve a presença de cinco componentes principais: os vasos
sanguíneos, cuja lesão dá início à resposta hemostática; as plaquetas, envolvidas na
resposta hemostática primária; fatores ativadores e inibidores da coagulação; e
componentes do sistema fibrinolítico (1,2) (Figura 1).

Figura 1. Envolvimento dos vasos sanguíneos, das plaquetas e do processo de
coagulação na resposta hemostática. Adaptado de Hoffbrand A.V. e Moss P.A.H, 2013
(2).

1. Componentes da resposta hemostática
Vasos sanguíneos
As células endoteliais, constituintes dos vasos sanguíneos e que no seu conjunto formam
o endotélio, desempenham um papel ativo no estabelecimento de uma barreira física que
permite ao sangue fluir ao longo do sistema circulatório sem entrar em contacto com os
1
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fatores pró-trombóticos existentes na região extracelular (1,3). Esta capacidade de
separação e de livre circulação do sangue deve-se à existência de uma superfície não
trombogénica nas paredes internas dos vasos sanguíneos, onde se podem encontrar
inibidores da coagulação e da agregação plaquetária e ativadores da fibrinólise produzidos
pelas próprias células endoteliais (1) (Tabela 1).
Tabela 1. Mediadores anti e pró-trombóticos produzidos pelas células endoteliais
Mediadores anti-trombóticos
Mediador

Ação

Prostaciclina
Óxido nítrico

Mediador
Fator tecidual (TF)

Inativação da
ativação
plaquetária

ADPase
Trombomodulina
Sulfato de
heparina
Inibidor da via do
fator tecidual
(TFPI)
Ativador tecidual
do plasminogénio
(TPA)

Mediadores pró-trombóticos

Fator von
Willebrand (vWF)
Inibidor do ativador
do plasminogénio
tipo 1 (PAI-1)

Ação
Libertado após
lesão tecidual
Agregação e
adesão plaquetária
Inibição da
fibrinólise

Inibição da
coagulação

Regulação da
fibrinólise

Adaptado de Sira J. and Eyre L., 2016 (1).
A ocorrência de uma lesão no endotélio leva à exposição de fatores pró-trombóticos
e à consequente ativação do mecanismo hemostático. O colagénio presente na matriz
extracelular e o vWF vão-se expor e permitir a agregação plaquetária no local da lesão, ao
mesmo tempo que o TF se expressa na superfície das células endoteliais e conduz à
ativação do processo de coagulação (1). Na mesma linha de ação, esta conversão para o
estado pró-trombótico é favorecida pela inibição de fatores anticoagulantes, como a
trombomodulina, e pela inibição da fibrinólise pelo PAI-1 (3) (Figura 2).
Plaquetas
As plaquetas resultam da fragmentação de megacariócitos, existindo cerca de 150 a 400
biliões de plaquetas por litro de sangue num indivíduo normal. Estas estruturas celulares
circulam perto do endotélio vascular, permitindo-lhes a rápida deteção de uma lesão ou
inflamação na parede vascular (3). Uma redução do seu número conduz ao aumento da
probabilidade de ocorrência de hemorragias pós-traumáticas e espontâneas, uma vez que
2
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essa capacidade de reconhecimento fica comprometida e, portanto, irá comprometer o
processo hemostático (2).

Figura 2. Resposta hemostática ao nível endotelial. Adaptado de Austin S.K., 2013 (3).
As plaquetas estão envolvidas na resposta hemostática primária, sendo a sua
principal função a formação de um coágulo plaquetário através da sua interação com as
proteínas plasmáticas e os fatores da matriz extracelular libertados como resultado da
lesão endotelial (2,3). A sua capacidade de reconhecimento destes fatores, como o
colagénio e o vWF, permite a sua imobilização no local de lesão, ativação e agregação que
resulta na formação de um trombo local. Para além disso, após a sua ativação, as
plaquetas expõem na sua membrana fosfolípidos que intervêm no processo de coagulação
(p.e. o fator plaquetário 3 (FIII)), assim como passam a constituir uma base ideal para a
formação e concentração de trombina e de fibrina (1,2). Todo o processo de ativação e
agregação plaquetária é regulado pela prostaciclina, evitando que este processo se
expanda para além do local da lesão, ao mesmo tempo que garante a restante integridade
vascular (1).
Coagulação do sangue
A coagulação do sangue diz respeito a um processo composto por uma série de interações
entre enzimas serinoproteases e proteínas percursoras circulantes – os fatores de
coagulação – numa superfície fosfolipídica, como a superfície das plaquetas, e que resulta
3
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na formação de um coágulo de fibrina. Todo este processo requer uma concentração
localizada desses fatores de coagulação no respetivo local de lesão (2,3). Do ponto de
vista laboratorial, o processo de coagulação pode ser abordado através de um modelo que
o subdivide em duas vias, a via extrínseca e intrínseca. No entanto, no processo in vivo,
esta diferenciação das vias não se aplica, uma que vez que estas se encontram integradas
e juntas potenciam o aumento de produção de trombina. A coagulação in vivo segue a
seguinte ordem: iniciação, amplificação, propagação e estabilização (Figura 3).

Figura 3. Processo de coagulação regulada por mecanismos anticoagulantes. Verde –
Fatores serinoproteases dependentes da vitamina K; Azul - Cofatores, Vermelho - Sistema
anticoagulante. Adaptado de Austin S.K., 2013 (3).
Iniciação – A coagulação tem início após o contato entre o TF, exposto na membrana
vascular após a lesão, e o fator VII que circula no sangue, mas que só expressa a sua
atividade proteolítica após a sua ligação ao TF. Desta interação, resulta a formação do
complexo TF-VIIa que ativa tanto o fator IX como o fator X, sendo a ativação deste último
acompanhada pela presença do fator V. O fator Xa liga-se à protrombina (FII) e convertea em trombina (IIa), embora em pequenas quantidades e, por isso, insuficiente para dar
início à polimerização de fibrina (1,2).
Amplificação – A via inicial (via extrínseca) é rapidamente inativada pelo TFPI que se
acumula no local de lesão e que leva à consequente diminuição da produção de trombina.
4
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No entanto, a pouca quantidade de trombina previamente formada, apesar de ser
insuficiente para dar início à formação de fibrina, permite a ativação de outras plaquetas e
de fatores, como o V e VIII (1,2).
Propagação – A produção de trombina é agora assegurada graças a dois complexos: o
complexo IXa-VIIIa presente na superfície das plaquetas e que, na presença de cálcio
(Ca2+) ativa grandes quantidades de fator X; e o complexo Xa-Va (complexo protrombinase)
que, na presença de Ca2+ e dos fosfolípidos presentes na superfície das plaquetas,
impulsiona a conversão da protrombina em trombina (1,2).
Estabilização – A quantidade de trombina produzida é agora suficiente para dar início à
hidrólise do fibrinogénio com a formação de monómeros de fibrina. Estes monómeros
ligam-se espontaneamente por meio de pontes de hidrogénio e, por interação com o fator
XIII ativado pela trombina (XIIIa) e na presença de Ca2+, formam polímeros de fibrina que
conferem mais estabilidade ao coágulo plaquetário primário (1,2).
Todo o processo de coagulação requer um balanço controlado entre os
mecanismos pró e anticoagulantes, ao mesmo tempo que permitem limitar o processo
unicamente ao local onde ocorreu a lesão. Alguns dos anticoagulantes que intervêm no
processo de coagulação são: o TFPI que inibe o complexo TF-VIIa, como referido
anteriormente; a antitrombina (AT), que inibe a ação da trombina e dos fatores IXa, Xa e
XIa; e a proteína C ativada (PCA) que, ao interagir com o complexo trombinatrombomodulina e com a proteína S, inativa os cofatores Va e VIIIa e estimula a fibrinólise
(1,3). A ausência, ou deficiência, destes mecanismos anticoagulantes levariam a um
processo de coagulação descontrolado que resultaria na formação de trombos e
consequente obstrução dos vasos sanguíneos, tanto local como à distância (2).
Fibrinólise
A fibrinólise constitui um processo enzimático que se ativa ao mesmo tempo que se
desenrola o processo de coagulação após a lesão vascular, permitindo um maior controlo
e limitação da extensão do trombo em formação (2). Neste processo ocorre a conversão
do plasminogénio, ligado ao trombo, em plasmina, mediada pelo TPA através da sua
ligação à fibrina. A plasmina é uma enzima serinoprotease capaz de degradar a fibrina do
coágulo, o fibrinogénio e os fatores V e VIII, entre outras proteínas (2,3).
Todo este processo é regulado por mediadores presentes no plasma ou que
resultam do processo de coagulação. A PCA, p.e., estimula o processo fibrinolítico, uma
vez que inativa os inibidores plasmáticos do TPA. Por outro lado, o mesmo processo é
5
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inibido tanto pelo mediador plasmático PAI-1, como pela trombina que se liga e ativa o
inibidor de fibrinólise ativado pela trombina, que previne que o plasminogénio se ligue ao
coágulo de fibrina recém-formado (2).

2. Estudo da coagulação
Um eventual descontrolo do processo de coagulação propicia a formação excessiva de
trombos, que aumentam o risco de oclusão dos vasos sanguíneos e que podem dar origem
a tromboses. De forma a se controlar e garantir a existência do equilíbrio entre os
mecanismos pró e anticoagulantes, foram desenvolvidos testes que avaliam a ação dos
fatores de coagulação e testes que avaliam ao processo fibrinolítico (Figura 4).

Figura 4. Associação das vias intrínseca e extrínseca com o tempo de tromboplastina
parcial ativada e o tempo de protrombina, respetivamente. APTT - Tempo de
tromboplastina parcial ativada, PT - Tempo de protrombina, TT - Tempo (de coagulação)
de trombina, HMWK – Quininogénio de alto peso molecular. Adaptado de Austin S.K., 2013
(3).
Tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT)
É o teste mais comum para a avaliação dos fatores plasmáticos da via intrínseca e comum
- FVIII, FIX, FXI, FXII, FX, FV, protrombina e fibrinogénio. O tempo de coagulação é medido
numa amostra de plasma citratado pobre em plaquetas, ao qual se adicionam reagentes
que mimetizam os componentes plasmáticos que auxiliam no processo de coagulação:
6
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fosfolípidos (cefalina), substituto do fornecimento plaquetário, Ca2+ e tromboplastina - um
reagente que contém um ativador dos fatores de contato (caulino) (2,4).
O tempo normal de coagulação está normalmente compreendido entre 30 e 40
segundos. Este tempo é obtido por comparação com o de um plasma controlo, sendo que
o desvio entre ambos não deve exceder 6 a 8 segundos. Um prolongamento em mais de
10 segundos em relação ao controlo poderá estar relacionado com um défice num dos
fatores, com a presença de um anticorpo circulante (p.e., o anticoagulante lúpico) ou pode
traduzir o efeito de um anticoagulante terapêutico. (4).
Tempo de protrombina (PT)
Este teste avalia os fatores da via extrínseca e comum - FVII, FX, FV, protrombina e
fibrinogénio. O tempo de coagulação mede-se num plasma citratado recalcificado, ao qual
se adiciona um fator tecidular (tromboplastina) e fosfolípidos que irão promover a ativação
do FX (2,4).
Um PT normal encontra-se habitualmente compreendido entre 10 e 14 segundos,
embora este intervalo varie dependendo dos reagentes utilizados. O resultado obtido pode
ser também expresso em percentagem por referência a um padrão (taxa de protrombina),
sendo normalmente superior a 70%. Contudo, a inexistência da padronização da
tromboplastina impede a reprodutibilidade do TP entre laboratórios (4). De forma a colmatar
este inconveniente, em 1982 a World Health Organisation (WHO) estabeleceu a razão
internacional normalizada (INR) com a finalidade de diminuir a variabilidade de teste para
teste consoante o tipo de reagente usado, mantendo-se desde então como o teste de
referência mundial para o controlo anticoagulante (5). O INR expressa a razão entre o
tempo de protrombina do doente e o tempo padrão em segundos, elevado ao valor do
índice de sensibilidade internacional (ISI) (Figura 5). Em pessoas normais, o INR normal
encontra-se próximo de 1, que corresponde à obtenção de um tempo igual ao do padrão.
Em caso de tratamento anticoagulante, quanto maior for o INR (i.e., quando é superior a
1), mais hipocoagulado é o doente (6).
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INR = (

tempo do doente ISI
)
tempo padrão

ISI: Índice de sensibilidade internacional que carateriza a tromboplastina usada no
laboratório relativamente a uma tromboplastina internacional padrão.
Figura 5. Fórmula de cálculo da razão internacional normalizada. INR – Razão
internacional normalizada. Adaptado de Caquet R., 2004 (6).
Tempo de trombina (TT)
O tempo (de coagulação) de trombina avalia a última fase do processo de coagulação, que
corresponde à conversão do fibrinogénio em monómeros de fibrina. Este teste executa-se
com recurso a plasma citratado recalcificado, ao qual se adiciona trombina bovina diluída.
O tempo normal de coagulação encontra-se compreendido entre os 14 e 16 segundos,
sendo este sensível à deficiência de fibrinogénio – hipofibrinogenemia - ou à inibição da
trombina por uma AT presente no plasma, provocando nestes casos um prolongamento
superior a 1 minuto (2,4).
Ensaio anti-FXa
Comparativamente aos testes anteriormente referidos, este ensaio surge como um método
alternativo de avaliação da atividade de certos tipos de anticoagulantes, em particular os
que direcionam a sua ação inibitória sobre o fator Xa, direta ou indiretamente. O princípio
deste teste passa, então, pela avaliação da atividade inibitória sobre o fator Xa após a
incubação de uma amostra de plasma citratado com fator Xa em excesso (7).
Posteriormente, a atividade do fator Xa residual é medida com recurso a um substrato
cromogéneo semelhante ao substrato habitualmente clivado pelo fator. Após a clivagem
do substrato pelo fator Xa presente na amostra, é libertado um composto que confere cor
à amostra e que é detetada com o auxilio de espectrofotómetro. Assim, a obtenção de uma
coloração mais concentrada estará relacionada com uma menor atividade inibitória sobre
o fator Xa e uma cor dispersa ou inexistente corresponderá a uma forte inibição do fator
(8).
Embora este exame seja mais específico que os restantes no que diz respeito à
avaliação da atividade anticoagulante, não constitui um teste de referência e, por isso, não
integra o painel habitual de monitorização terapêutica.
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Anticoagulantes convencionais

3. Terapia anticoagulante: evolução histórica
A terapêutica anticoagulante tem sido largamente aplicada na prevenção e tratamento de
tromboses e como um método de prevenção de episódios trombóticos (8). Durante largos
anos, esta terapia consistia na administração de heparina e de antagonistas da vitamina K
(AVKs), nomeadamente a varfarina. Na atualidade, esta terapia começa aos poucos a dar
prioridade a uma nova geração de anticoagulantes orais que se caraterizam pela sua larga
biodisponibilidade, pelo seu perfil farmacocinético previsível e por não exigirem uma
monitorização regular da sua atividade. Tendo em conta as diferenças presentes entre os
novos e os “velhos” anticoagulantes, torna-se de relevante interesse a realização de uma
análise retrospetiva da evolução destes anticoagulantes desde os seus primórdios até à
atualidade.

Descoberta da heparina
A heparina é um dos fármacos mais antigos e, atualmente, um dos mais aplicados nas
mais variadas situações clínicas. O seu nome deriva da palavra grega hepar, que significa
“fígado”, local onde fora isolada pela primeira vez pelo investigador William Henry Howell
em 1922. Mais tarde, Howell desenvolve um protocolo de extração da heparina solúvel que
viria a ser usado e comercializado por uma companhia farmacêutica. Contudo, apesar de
comprovada a sua atividade anticoagulante, a administração da preparação estava
associada a efeitos adversos como cefaleias, febre e náuseas (5).
De forma a contornar estes efeitos adversos, em 1933, o fisiologista Charles Best
e o seu aluno Arthur Charles desenvolveram um método de purificação da heparina através
da autólise de tecidos hepáticos e, mais tarde, de tecidos musculares e pulmonares, ao
mesmo tempo que potenciava o seu efeito na prevenção da formação de trombos
sanguíneos. Em Abril de 1937, a heparina foi aplicada pela primeira vez num caso clínico
real através da administração simultânea com soro fisiológico pela artéria braquial,
resultando num aumento significativo do tempo de coagulação após 2 horas de infusão. A
partir desse momento, a heparina começou a ser largamente produzida e aplicada
clinicamente em grande escala, ao mesmo tempo que ainda se estudava a possibilidade
de potenciar ainda mais a sua ação anticoagulante (5).
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Descoberta da varfarina
A varfarina é o anticoagulante oral mais usado a nível mundial. A sua descoberta teve lugar
no período correspondente à grande crise económica que abalava a América do Norte,
quando surgiu uma doença hemorrágica que inexplicavelmente provocava a morte do gado
bovino. Face à crise económica, os produtores viam-se obrigados a garantir a alimentação
do gado recorrendo a géneros alimentícios constituídos por trevos infetados com fungos
Penicillium nigricans e Penicillium jensi. A ingestão destes trevos desencadeava
fenómenos hemorrágicos no gado ao fim de 15 dias e induzia a sua morte ao fim de 30 a
50 dias. Em 1939, os investigadores Karl Link e Wilhelm Schoeffel isolaram de uma
amostra desses trevos o composto ativo responsável pela atividade anticoagulante, a
cumarina, que na presença desses fungos era oxidada a dicumarol. Em 1941, a patente
para o isolamento do composto foi cedida à Wisconsin Alumni Research Foundation
(WARF), passando este a ser aplicado como veneno para ratos através da aplicação de
um seu derivado ativo denominado Warfarin (“Varfarina”) (5,8).
Ao serem reconhecidas a sua atividade anticoagulante e a sua biodisponibilidade,
a varfarina começou a ser aplicada em situações clínicas como alternativa anticoagulante
oral à heparina, o único anticoagulante até à data existente e administrado por via
parentérica. No entanto, a sua aplicação implicava o desenvolvimento de um método de
monitorização terapêutico que permitisse o ajuste da sua dose quando necessária,
surgindo assim os primeiros testes de PT em 1950 (5).

4. Antagonistas da vitamina K (AVKs)
A vitamina K é obtida através da ingestão de vegetais de cor verde e da síntese bacteriana
ao nível do intestino (9). Esta vitamina desempenha um papel importante no processo
hemostático, uma vez que influencia a atividade de certos fatores de coagulação (II, VII, IX
e X) sintetizados no fígado, bem como de proteínas envolvidas no controlo anticoagulante
(proteínas C e S). Tudo isto resulta do facto da vitamina promover a γ-carboxilação dos
resíduos de glutamato na porção N-terminal, presentes nessas proteínas, possibilitandolhes a sua ligação ao Ca2+ (10). Esta ligação induz alterações reversíveis, expondo
resíduos hidrofóbicos que se irão ligar aos fosfolípidos presentes nas membranas das
plaquetas. Durante o processo de γ-carboxilação, a vitamina K é inativada como resultado
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da conversão na sua forma oxidada - epóxido de vitamina K- podendo retomar a sua forma
ativa (i.e. reduzida) pela ação do complexo da vitamina K epóxido redutase (VKORC) (9).

Figura 6. Esquematização da intervenção dos antagonistas da vitamina K sobre a ação da
vitamina K. PIVKA - Proteínas não funcionais (do inglês proteins formed in vitamin K
absence). Adaptado de Hoffbrand A.V. e Moss P.A.H, 2013 (9).
Os AVKs (varfarina e acenocumarol) constituem o grupo de anticoagulantes orais
que derivam da 4-hidroxicumarina e que atuam na biossíntese dos fatores de coagulação
dependentes da vitamina K (Figura 6) (11). A sua ação passa pela inibição da VKORC,
impedindo assim a regeneração da forma ativa da vitamina necessária para ocorrer a γcarboxilação dos resíduos de glutamato e que, consequentemente, se irá traduzir numa
reduzida atividade biológica tanto dos fatores II, VII, IX e X, como da proteína C e seu
cofator (proteína S). Como consequência, esta ação dos AVKs leva à criação de um
“paradoxo inibitório” derivado do seu efeito anticoagulante sobre os fatores prócoagulantes e da ação trombogénica que resulta da alteração na síntese dos
anticoagulantes naturais (12). Depois da sua administração, os níveis do fator VII diminuem
consideravelmente num período de 24 horas, enquanto que a protrombina, por ter uma
semivida mais longa, apenas baixa até 50% do normal em três dias. Assim, admite-se que
o efeito máximo só se fará sentir 36 a 72 horas após a administração, ficando o doente
devidamente anticoagulado nessa altura (12,13).
A varfarina é o cumarínico mais comumente usado e consiste num sal sódico da
mistura racémica dos estereoisómeros S(-) e R(+), onde o isómero S se destaca por ser 3
a 5 vezes mais potente na produção do efeito anticoagulante (12). Este anticoagulante é
administrado por via oral sofrendo uma absorção imediata e completa no trato
gastrointestinal, alcançando a sua concentração máxima ao fim de 90 minutos (10). Para
além disso, este fármaco possui uma semivida plasmática longa, cerca de 36 a 42 horas,
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e carateriza-se pela sua alta biodisponibilidade, visto circular no plasma ligado às
proteínas, maioritariamente a albumina, e acumular-se nos microssomas hepáticos (12).
No fígado é submetida a um metabolismo oxidativo pelas enzimas do citocromo P450,
sendo o isómero S metabolizado pela enzima CYP2C9 e o isómero R pelas enzimas
CYP1AZ e CYP3A4 (14). Deste processo resultam metabolitos inativos que são
posteriormente excretados pela urina e, uma pequena porção, pelas fezes.
A maior desvantagem desta opção terapêutica prende-se com a sua elevada
variabilidade, tanto inter como intra-individual, que exige um constante ajuste da dose, de
forma a conseguir-se o efeito terapêutico desejado. Esta variabilidade encontra-se
associada a vários fatores, que vão desde polimorfismos genéticos a interações com outros
fármacos, certos tipos de alimentos e hábitos quotidianos (Figura 7).

Figura 7. Fatores genéticos e dietéticos que afetam a variabilidade da ação anticoagulante
dos antagonistas da vitamina K. VKOR – Complexo da vitamina K epóxido redutase, GGCX
- γ-carboxilação. Adaptado de Marques da Silva P., 2012 (12).
A nível dos polimorfismos genéticos, são de se salientar os que ocorrem ao nível
dos genes codificadores da CYP2C9 e do VKORC que representam, respetivamente, a
enzima que metaboliza o isómero S do fármaco e a que é o alvo da ação terapêutica.
Algumas variantes genéticas na CYP2C9 modulam negativamente o metabolismo dos
AVKs, sendo então necessária a redução da sua dose com a finalidade de reduzir o risco
hemorrágico que se encontra aumentado. Pelo contrário, alguns variantes alélicos da
VKORC induzem uma certa resistência à ação dos AVKs, exigindo por isso uma
terapêutica com maiores dosagens de anticoagulante (12). Em relação à sua interação com
outros fármacos concomitantes, pode resultar em várias alterações relacionadas com o
seu transporte pela albumina (p.e. as sulfonamidas), com a sua absorção ao nível do trato
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gastrointestinal (p.e. antibióticos) e com a sua metabolização e excreção (p.e. rifampicina),
podendo estas alterações potenciar ou reduzir o seu efeito anticoagulante (12,13). Por fim,
relativamente a fatores dietéticos, o elevado teor de vitamina K presente na dieta (em
especial vegetais ricos em vitamina K, como espinafres e as couves) pode atenuar a
resposta anticoagulante.

Monitorização da anticoagulação
Como se referiu anteriormente, a sensibilidade aos AVKs varia largamente de doente para
doente e ao longo do tratamento (12). De forma a se colmatar esse problema, o tratamento
anticoagulante deve ser devidamente monitorizado de modo a ajustar adequadamente a
sua posologia. Esta monitorização é feita, principalmente, através do PT, uma vez que este
se mostra mais sensível à variação da atividade dos fatores dependentes da vitamina K,
comparativamente aos outros exames (como se encontra esquematizado na Tabela 4 mais
adiante) (11). No entanto, o prolongamento inicial do PT não reflete verdadeiramente o
efeito anticoagulante, visto que reproduz apenas a redução da atividade do fator VII, que
tem a semivida mais curta, nas primeiras 4 a 6 horas após a administração (12). O
verdadeiro efeito e intensidade da terapêutica só é notório a partir do momento que os
outros fatores, que têm uma semivida mais longa, atingem o nível de steady-state em
relação à γ-carboxilação, ou seja, quando a velocidade de formação destes fatores iguala
a velocidade de degradação (14).
O resultado obtido pelo PT é habitualmente expresso através do INR, procurandose alcançar um valor terapêutico de 2,0 – 3,0, particularmente em casos de profilaxia e de
tratamento de eventos tromboembólicos. No entanto, no caso dos doentes de maior risco
(como os que possuem próteses mecânicas valvulares) é expetável e admissível a
obtenção de valores de INR superiores, na ordem dos 2,5 – 3,5 (12). A monitorização do
INR permite manter a terapêutica anticoagulante dentro dos níveis que previnem a
ocorrência de eventos trombóticos e que, ao mesmo tempo, não aumentem o risco de
eventos hemorrágicos (14).

Aplicações clínicas
Os AVKs são comumente aplicados tanto na profilaxia como no tratamento das mais
variadas situações clínicas, podendo ser igualmente usados a longo prazo em doentes que
apresentem um elevado risco de eventos tromboembólicos recorrentes (14). Assim, os
AVKs estão indicados na terapêutica e profilaxia de trombose venosa profunda (TVP) e de
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tromboembolismo pulmonar e na prevenção do tromboembolismo em doentes com
fibrilhação auricular (FA), submetidos a cirurgias ou acamados com fatores de risco (15).
Posologia
A dose habitual de início de varfarina em adultos é de 5 mg diários durante os primeiros
dois dias podendo, em alguns casos, variar desde 2 até 10 mg por dia. As doses iniciais
mais baixas (<5 mg/dia) são habitualmente reservadas tanto para casos gerais, como
idosos e pacientes em risco de hemorragia, como para casos específicos de pacientes que
apresentem alterações hepáticas, deficiente estado nutricional ou debilitados e pacientes
com insuficiência cardíaca congestiva ou doença renal crónica avançada (12,15). As doses
mais altas raramente são aplicadas, estando apenas reservadas para casos de baixo risco
de hemorragia ou casos de doentes previamente tratados com doses maiores de
manutenção (12). A dose subsequente de manutenção deve ser ajustada conforme o valor
do INR.
A escolha de varfarina deve ser evitada em casos de doentes que apresentem
história prévia de hemorragias. Sempre que se suspeite da existência de episódios
hemorrágicos deve-se efetuar uma avaliação periódica de ocorrência de perdas de sangue
ou de desenvolvimento de anemia antes de se implementar a terapêutica. Da mesma
forma, se se suspeitar que o doente apresenta uma deficiência nos níveis da proteína C,
devem ser tomadas medidas de maneira a não agravar essa deficiência tendo em conta
que a terapêutica também afeta a sua produção. O tratamento com varfarina deve ser
iniciado antes, ou concomitantemente, com heparina ou outro tipo de anticoagulante, uma
vez que no período inicial possui efeitos pró-trombóticos, sendo necessário algum tempo
de adaptação de forma a se atingir o efeito terapêutico pretendido (14).

Complicações associadas à terapêutica
O maior risco da terapêutica com os AVKs é a hemorragia que, de certa forma, está
relacionada não só com o nível de anticoagulação, como também com a presença de
fatores de risco pré-existentes: idade avançada, diabetes, hipertensão arterial, alcoolismo,
doença hepática ou renal crónica, anemia, entre outros (12). A hemorragia pode afetar
qualquer órgão, com consequente formação de hematomas ou desenvolvimento de
anemia, sendo de maior risco os episódios hemorrágicos que envolvam lesões irreversíveis
(15).
Para além da hemorragia, a necrose cutânea é outra complicação decorrente da
terapêutica, ocorrendo ocasionalmente em idosos e indivíduos obesos, e que está
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normalmente relacionada com a diminuição acentuada da concentração da proteína C (12).
Outras complicações que podem ocorrer durante o tratamento encontram-se descritas na
Tabela 2.
Tabela 2. Outras reações adversas associadas à terapêutica anticoagulante com varfarina,
classificadas por sistema de órgãos e frequência
Frequência
Sistema de órgãos
afetado
Doenças
gastrointestinais
Afeções
hepatobiliares

Muito raro

Raro

Náuseas
-

Pancreatite

Disfunção hepática

-

Icterícia

Necrose cutânea

Alopécia

Priapismo

-

subcutâneos
Doenças renais e
urinárias

Vómitos
Diarreias

Afeções dos tecidos
cutâneos e

Pouco frequente

-

Rash
Exantema

-

Febre
Perturbações gerais

-

Reações de

-

hipersensibilidade
Pouco frequente (>1/1.000, <1/100), Raro (>1/10.000, <1/1.000), Muito raro (<1/10.000).
Adaptado de Infarmed, 2006 (15).
Por fim, o tratamento anticoagulante com AVKs encontra-se contraindicado na
gravidez, visto possuir efeitos teratogénicos. Estes anticoagulantes são capazes de
atravessar a placenta e provocar hemorragia placental e/ou fetal, especialmente nas
últimas semanas de gestação (15).

Sobredosagem e inversão do efeito anticoagulante
Durante o tratamento, a monitorização regular através do INR permite ajustar a dose
terapêutica de forma a manter o seu efeito dentro de níveis aceitáveis que, não só cumpram
o objetivo de evitar a ocorrência de eventos tromboembólicos, como também de episódios
hemorrágicos. Contudo, tal como fora referido, a sensibilidade ao anticoagulante varia
largamente devido a fatores endógenos (p.e. polimorfismos genéticos, idade e peso) e
ambientais (p.e. interações medicamentosas e dietéticos). A sobredosagem constitui, por
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isso, um risco sempre presente e que se deve ter em conta durante a monitorização do
tratamento.
Dependendo da hemorragia, do valor do INR e do risco tromboembólico, podem-se
aplicar vários métodos de controlo da sobredosagem (15). O efeito dos AVKs pode ser
revertido através da administração de vitamina K1 (via oral, subcutânea ou intravenosa) de
forma isolada ou concomitantemente com concentrado de complexo de protrombina (CCP)
ou, na sua ausência, com plasma fresco congelado (PFC) e fator VIIa recombinante
(Tabela 3) (12,15).
Vitamina K
A vitamina K1 é frequentemente usada no tratamento de coagulopatias associadas aos
AVKs, caraterizando-se pela sua segurança, eficiência, confiança e acessibilidade (16). A
sua administração por via intravenosa proporciona uma redução mais rápida e significativa
do que pelas vias oral e subcutânea, embora esteja associada a efeitos adversos
significativos, tais como anafilaxia e reações de hipersensibilidade (12,17). Deve-se ter em
conta que a vitamina demora algumas horas a atuar e, consequentemente, o seu efeito só
se fará notar mais tardiamente. Assim sendo, o reforço da sua dose não só não induz uma
reversão mais rápida, como irá conferir alguma resistência ao reinicio do tratamento nas
primeiras 2 a 3 semanas (13,15). Uma dose de cerca de 2,5 mg é, em muitos casos,
suficiente para se garantir a eficácia da reversão (13).
Plasma fresco congelado (PFC) e concentrado de complexo de protrombina (CCP)
O PFC, rico em fatores dependentes da vitamina K, é igualmente utilizado como método
de reversão do efeito dos AVKs, embora lhe estejam associadas algumas desvantagens
que levam à preferência de outros métodos de ação mais rápida. Em primeiro lugar, a sua
preparação é um processo algo moroso que exige a tipagem do grupo sanguíneo e um
despiste de possíveis focos infeciosos nele presentes para se evitar eventuais reações
adversas de rejeição, alérgicas ou transmissão de infeções. Por outro lado, o seu recurso
implica a infusão de grandes volumes plasmáticos, de forma a atingir a concentração ideal
de fatores de coagulação face à sua constante perda em situações de sangramento
contínuo (16,17).
Ao contrário do PFC, o CCP contém quantidades significativas de fatores
dependentes da vitamina K (II, VII, IX e X) e em concentrações mais altas, proporcionando
assim uma ação corretiva mais rápida e que não exige grandes volumes plasmáticos (16).
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Tabela 3. Recomendações para o tratamento de hemorragias e sobredosagem de
varfarina
Valor do INR
Procedimento
INR 3,0 – 5,0

Diminuir a dose ou suspender varfarina

INR >5,0 (ausência ou hemorragia

Suspender até INR descer para <5,0

reduzida)
INR >8,0, com:

- Suspender varfarina;


Hemorragia ausente:

- Administração oral de vitamina K (1–5
mg) se existirem fatores de risco;
- Suspender varfarina até INR descer para



Hemorragia reduzida:

<5,0;
- Administração oral de vitamina K (1-3
mg);
- Suspender varfarina;
- Administração IV de 5 mg de vitamina K;



Hemorragia significativa:

- Administração de 25-50 unidades/Kg de
CCP;
- Se CCP indisponível, administrar 15
mL/Kg de PFC;

INR – Razão internacional normalizada, CCP – Concentrado de complexo de protrombina,
PFC – Plasma fresco congelado. Adaptado de Keeling D.M., et al, 2011 (18).

5. Heparinas
Heparina não fracionada
A heparina não fracionada (UFH, do inglês unfractioned heparin) consiste numa mistura
heterogénea

de

moléculas

compostas

por

cadeias

de

polissacarídeos

(heteropolissacarídeo) de vários pesos moleculares (8). Este anticoagulante pode ser
aplicado na profilaxia ou tratamento da trombose venosa e arterial ao agir como inibidor
indireto da trombina, potenciando a atividade anticoagulante da AT (14). Todo este
processo deve-se à constituição das cadeias que constituem o anticoagulante. Cerca de
um terço dessas cadeias possui uma sequência pentassacarídea ativa capaz de
estabelecer ligação à AT e formar um complexo que, por sua vez, inibe a trombina e os
fatores Xa, IXa, XIa e XIIa. A inibição da trombina apenas é conseguida quando a mesma
sequência se liga simultaneamente à AT e à trombina, formando o complexo ternário UFH17
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AT-trombina. Pelo contrário, a inibição da atividade de outros fatores (p.e. do fator Xa),
apenas envolve a ligação da heparina à AT, ativando-a. Após a ativação, a heparina
dissocia-se e estabelece ligação com outra molécula de AT, contribuindo assim para um
efeito anticoagulante crescente (19). Para além destes efeitos, a UFH induz ainda a
libertação do TFPI, um aumento da concentração do TPA, um aumento da fibrinólise e
alterações na função plaquetária (14).
A UFH apresenta algumas dificuldades em ser absorvida no trato gastrointestinal,
uma vez que a sua elevada carga iónica negativa é repelida pela carga também negativa
do tecido epitelial do intestino. No entanto, estão a ser desenvolvidos sistemas que visam
colmatar este obstáculo, como o sistema de libertação sódico SNAC1 que já fora testado
em doentes com TVP (12). Por enquanto, a administração de eleição continua a ser por
via IV ou subcutânea, onde a primeira se mostra capaz de atingir rapidamente uma
concentração terapêutica plasmática favorável, sendo vantajoso em casos de tratamento
que exijam uma ação anticoagulante imediata. A sua semivida varia consoante a dose
administrada, podendo variar desde 30 a 90 minutos, até aos 150 minutos no caso de
doses mais altas. Relativamente à sua biotransformação, também dependente da dose
administrada, pode seguir duas vias: uma fase inicial onde o fármaco sofre degradação
enzimática, saturável, no fígado, sendo esta a via principal utilizada nas doses mais baixas;
em doses elevadas, a degradação ocorre maioritariamente a nível renal num processo
moroso e não saturável (19).
Heparina de baixo peso molecular
A heparina de baixo peso molecular (LMWH, do inglês low molecular weight heparin) deriva
da despolimerização enzimática ou química da UFH (13). Tal como o nome indica, este
tipo de heparina possui uma sequência pentassacarídica e um peso molecular mais
reduzido, impossibilitando a ligação simultânea da AT com a trombina. Assim sendo, ao
contrário da UFH, cuja ação inibitória do fator Xa e da trombina se faz numa proporção de
1:1, o efeito inibitório da LMWH é mais notório na inibição da atividade do fator Xa que da
trombina, estabelecendo uma proporção de 2:1 ou de 4:1 (Figura 8) (19).

1

Aminoácido sintético que se comporta como um sistema de “entrega” da heparina,

facilitando a sua absorção oral, com posterior dissociação em circulação (12).
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Figura 8. Comparação dos mecanismos de ação da heparina não fracionada e a heparina
de baixo peso molecular. UFH – Heparina não fracionada, LMWH – Heparina de baixo
peso molecular, AT – Antitrombina. Adaptado de Ng V.L., 2009 (8).
Comparativamente

à

UFH,

a

LMWH

prima

pelas

suas

propriedades

farmacodinâmicas e farmacocinéticas, pela sua resposta terapêutica preditiva e pelo seu
perfil mais favorável de efeitos adversos (19). A LMWH é tipicamente administrada por via
subcutânea na região abdominal, favorecendo assim a sua grande biodisponibilidade,
atingindo o seu pico terapêutico máximo ao fim de 3 a 5 horas após a injeção. A sua
depuração é feita exclusivamente por via renal, sem depender da dose administrada, sendo
por isso desaconselhada para doentes que se apresentem com doença renal crónica com
clearence da creatinina <30mL/min (8).
Fondaparinux
Por fim, o Fondaparinux constitui o mais pequeno pentassacarídeo capaz de se ligar à AT
e promover a inibição da atividade do fator Xa, tal como o LMWH, sem exercer grande
efeito sobre a trombina (8,19). A sua administração é feita por via subcutânea, atingindo a
resposta terapêutica ideal ao fim de 2 a 3 horas após a injeção, e possui uma semivida
relativamente longa, cerca de 17 horas (19). Ao nível da sua excreção, esta é feita
unicamente por via renal, estando esta terapêutica igualmente desaconselhada a doentes
que possuam patologias que comprometam o correto funcionamento dos rins.
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Monitorização da anticoagulação
Relativamente à UFH, tendo em conta que parte da sua metabolização ocorre no fígado,
tende a apresentar alguma variabilidade interindividual no que toca à resposta
anticoagulante e, portanto, requer uma monitorização e ajuste de dose constante. Uma vez
que não é prático fazer-se o doseamento direto dos níveis plasmáticos do fármaco, a
monitorização é realizada com recurso ao APPT (19). No entanto, comparativamente à
monitorização dos AVKs, na qual se encontra estabelecido o INR de forma a minimizar as
variações relativas às combinações reagente/aparelho usados por diferentes laboratórios,
tal padronização não se encontra aplicada na monitorização da heparina pelo APTT.
Assim, de forma a colmatar este obstáculo, estabeleceu-se como limite terapêutico o
prolongamento de 1,5 a 2,5 do APTT do doente em relação a um tempo padrão (14). A
determinação do APTT deve ser feita antes e após seis horas da injeção, quando o fármaco
atinge o seu steady-state. O APTT deve ser depois doseado a cada seis horas, mesmo
que a dosagem tenha sido alterada, até se obterem dois APTTs terapêuticos sequenciais.
A partir daí, a monitorização pode ser feita uma vez por dia. Uma outra alternativa de
monitorização consiste no recurso ao ensaio anti-FXa que avalia a capacidade da heparina
de se ligar ao fator Xa e induzir a inibição da atividade deste (Tabela 4) (11). Este ensaio
não é influenciado pelo tipo de reagente de tromboplastina utilizado, nem pela presença de
proteínas plasmáticas (19).
No que diz respeito à LMWH e ao Fondaparinux, como não apresentam
variabilidade, visto serem fármacos com uma resposta anticoagulante previsível, não
requerem uma monitorização rotineira. Esta é maioritariamente aplicada em casos de
doentes obesos (onde a heparina é fracamente reabsorvida), nas grávidas, em doentes
com insuficiência renal (que compromete a clearence correta do fármaco e propicia a um
aumento da sua semivida) ou em doentes tratados com doses elevadas por apresentarem
um risco trombótico considerável (4). Como ambos possuem fraca atividade inibitória sobre
a trombina para serem avaliados pelo APTT, a monitorização é feita essencialmente pelo
ensaio anti-FXa (Tabela 4). A monitorização de LMWH deve ser feito quatro horas após a
injeção subcutânea e a atividade anti-FXa esperada deve estar compreendida entre 0,3 e
0,45 UI/mL, quando a administração serve para efeitos de profilaxia, e de 0,5 a 1,0UI/mL
quando usada como tratamento de trombose venosa (4,20).
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Tabela 4. Perfil de resultados obtido dos vários testes de coagulação para os antagonistas
da vitamina K e os vários tipos de heparina
Testes de Coagulação
Anticoagulantes
PT

APPT

TT

Anti-FXa

AVKs

↑↑

↑

-

-

UFH

-/↑

↑↑

↑↑

↑↑

-

-/↑

-/↑

↑↑

LMWH e
Fondaparinux

AVKs – Antagonistas da vitamina K, UFH – Heparina não fracionada, LMWH – Heparina
de baixo peso molecular, PT – Tempo de protrombina, APPT – Tempo de tromboplastina
parcial ativada, TT – Tempo de trombina. Adaptado de Tripodi A. and Van Den Besselaar
A., 2009 e de Funk D.M.A., 2012 (11,20).

Aplicações clínicas
As heparinas são comumente aplicadas no tratamento e profilaxia da TVP, do
tromboembolismo pulmonar e da angina de peito instável. Também podem ser aplicadas
em tratamentos de curta duração, como no caso de cirurgias com derivação
cardiopulmonar ou de sessões de diálise, para efeitos de manutenção da permeabilidade
de linhas venosas e, em alguns casos, no tratamento da coagulação intravascular
disseminada caso as manifestações sejam predominantemente vasoclusivas. Este
fármaco é também muito usado no tratamento anticoagulante de mulheres grávidas, uma
vez não é capaz de atravessar a placenta e levar à ocorrência de efeitos teratogénicos
(13).
Posologia
De forma a atingir a resposta terapêutica pretendida, a dose de anticoagulante deve ser
ajustada conforme o peso do doente. Este ajuste baseado no peso encontra-se,
normalmente, associado a doses iniciais altas, à obtenção de um pequeno prolongamento
do APTT e à diminuição do risco hemorrágico (19). Assim, no início do tratamento com
UFH, são administradas 30.000 a 40.000 unidades em 24 horas (correspondendo a 1.000
– 2.000 unidades/hora). No caso da LMWH, por ter uma semivida mais longa, pode apenas
ser administrada uma vez por dia em casos de profilaxia, ou uma ou duas vezes por dia no
caso de ser usada como forma de tratamento. No primeiro caso, a dose profilática típica é
de 2.000 a 2.500 unidades anti-FXa/kg, por via subcutânea, para doentes que apresentem
risco moderado, e de 4.000 a 5.000 unidades para doentes de alto risco. Quanto à dose
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típica de tratamento, são administradas 200 unidades anti-FXa/kg uma vez por dia, ou 100
unidades anti-FXa/kg duas vezes por dia (13).

Complicações associadas à terapêutica
As complicações mais frequentes e associadas a esta opção terapêutica são as
hemorragias, trombocitopenia induzida pela heparina e a osteoporose (19). Porém, o grau
de severidade e de frequência diferem nos vários tipos de heparina, sendo a forma não
fracionada a mais propensa a levar ao possível surgimento de uma dessas complicações.
Outras complicações associadas, embora menos frequentes, incluem reações de
hipersensibilidade, alopécia e hipercalemia (19).
Trombocitopenia induzida por heparina (HIT)
As trombocitopenias associadas à terapia com heparina podem ocorrem de duas formas:
uma de origem não imunológica, que surge de uma ativação plaquetária como resultado
da ligação da heparina às plaquetas (14); a outra resulta da criação de uma resposta
imunológica que envolve a produção de anticorpos (da classe IgG) contra o complexo fator
plaquetário 4 - heparina (anti-PF4/heparina), sendo o PF4 um potente neutralizador da
heparina presente nas plaquetas (19,20). A formação destes anticorpos podem conduzir à
ativação das plaquetas por meio do recetor Fc da imunoglobulina e que resulta na
libertação de mais PF4 que, como consequência, irá levar à formação de agregados
plaquetários e aumentar o risco de formação de trombos (Figura 9) (13). Esta resposta
imune ocorre frequentemente em doentes que tenham sido expostos à heparina durante 5
ou 7 dias, ou apenas em 24 horas se este apresentar um histórico prévio de exposição ao
anticoagulante. Normalmente suspeita-se desta complicação quando se obtém uma
redução de 50% do número de plaquetas num intervalo de 4 a 10 dias após o início do
tratamento, sendo por isso necessário proceder-se à contagem de plaquetas nesse
intervalo de tempo para se fazer o despiste (19). Caso a HIT esteja presente, o tratamento
com a UFH deve ser suspenso (2). No entanto, apesar da LMWH estar fracamente
associada ao surgimento da HIT, este fármaco não poderá ser administrado como método
terapêutico alternativo uma vez que desencadeia reações cruzadas com os anticorpos
presentes no plasma do doente com HIT (19).
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Figura 9. Mecanismo da trombocitopenia induzida por heparina. Adaptado de Hoffbrand
A.V. e Moss P.A.H, 2013 (13).
Osteoporose
A osteoporose pode ocorrer em casos de tratamentos a longo prazo, ou seja, com uma
duração de mais de dois meses, associado a um aumento do risco de fratura vertebral
(13,19). O fármaco apresenta alguma capacidade de se complexar com minerais ósseos,
mas ainda pouco se sabe sobre o processo patológico exato. Tal como na HIT, esta
complicação encontra-se mais associada à terapêutica com UFH do que com LMWH (19).

Inversão do efeito anticoagulante
A possibilidade de ocorrência de episódios hemorrágicos pode estar associada a vários
fatores, sejam eles fatores de risco inerentes ao próprio doente (idade, histórico de
hemorragias, massa corporal, função renal) ou relacionados com a própria terapêutica
anticoagulante (como a sua intensidade e estabilidade, a via de administração escolhida e
tratamentos concomitantes que envolvam a função plaquetária e/ou o sistema fibrinolítico)
(19). Na eventualidade de ocorrência de hemorragia durante o tratamento, seja por
anticoagulação excessiva e prolongada ou caso ocorram alterações plaquetárias, a
suspensão do tratamento é suficiente para cessar o seu efeito anticoagulante, visto que o
fármaco possui uma semivida muito curta (13). No entanto, em casos mais complicados,
recorre-se a alguns antídotos, sendo os mais frequentes a protamina e o fator VIIa
recombinante.
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Protamina
O sulfato de protamina é uma proteína catiónica cuja ligação à heparina resulta na
formação de um sal estável e consequente neutralização do seu efeito anticoagulante (19).
Tendo em conta que a sua ação neutralizante baseia-se na inibição da trombina, será de
esperar que o seu efeito seja mais notório na UFH comparativamente à LMWH, sendo esta
última apenas parcialmente inibida (16).
A dose de protamina a administrar é influenciada pelo intervalo de tempo que
decorreu desde a administração da última dose de heparina e o surgimento da hemorragia.
Se a última dose for administrada em menos de meia hora, recorre-se a 1 mg/100 unidades
de heparina que induz uma neutralização imediata. No caso de se desconhecer a hora da
última injeção e a dose correspondente, podem ser administrados até 50 mg de protamina
por via IV durante 10 minutos e sempre acompanhada pela determinação do respetivo
APTT (19). No entanto, caso seja administrada em excesso e tendo em conta que o seu
efeito perdura por um período de duas horas, a própria protamina pode adquirir um
comportamento coagulante podendo induzir o surgimento de trombocitopenia e aumentar
o risco de complicações tromboembólicas, especialmente em doentes submetidos a
cirurgias cardíacas (16).
Fator VIIa recombinante
A administração de uma dose de 90 µg/kg deste fator tem-se mostrado eficaz na
neutralização do efeito anticoagulante da LMWH e da consequente redução da hemorragia
por ela induzida. Para além disso, a sua aplicação tem vindo a estar associada a uma
reversão rápida e segura de complicações hemorrágicas induzidas por excesso de LMWH,
particularmente em doentes que apresentem um elevado risco tromboembólico e/ou que
apresentem uma história recente de tromboembolismo venoso (16).
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III. Novos anticoagulantes orais
Durante muito tempo, a terapia anticoagulante para o tratamento de doenças
tromboemboliticas consistia, essencialmente, na administração de AVKs (nomeadamente
a varfarina) e de heparina. Contudo, a sua progressiva aplicação nos mais variados casos
clínicos foi revelando algumas desvantagens como métodos de terapêutica. Por um lado,
a varfarina peca pelo seu lento início de ação farmacológica, por exigir uma monitorização
regular acompanhada pelo ajuste da dose, por sofrer interferências devido a interações
com outros fármacos e/ou alimentos e por estar potencialmente associada a complicações
hemorrágicas. A heparina, apesar de ser mais vantajosa que os AVKs ao se mostrar capaz
de contornar as principais limitações a eles associados, apresenta como principal
inconveniente a sua via de administração (subcutânea ou IV) que exige a deslocação do
doente à clínica de forma a receber o tratamento. Assim, o desenvolvimento de novos
fármacos anticoagulantes visa superar a maioria destas restrições sem descurar a eficácia
terapêutica pretendida (Figura 10).

Figura 10. Caraterísticas do anticoagulante ideal. Adaptado de Marques da Silva P., 2012
(12).
Os novos anticoagulantes orais (NOACs) surgem como alternativas para o
tratamento e profilaxia de complicações como o tromboembolismo venoso, em particular
nos doentes submetidos a cirurgias ortopédicas ou que sofram de FA, visto apresentarem
maior risco tromboembólico (21). Estes novos fármacos caraterizam-se pela sua ação
direta sobre os fatores de coagulação (trombina e fator Xa), sem a necessidade de se
associarem à AT ou a outros cofatores (Figura 11). Esta especificidade confere uma
relação linear dose-resposta, um alargamento da janela terapêutica e permite estabelecer
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uma dose terapêutica fixa sem necessidade de reajuste e monitorização do efeito
anticoagulante a eles associado (19). Os NOACs podem ser agrupados conforme o seu
alvo terapêutico: como inibidores diretos da trombina – dabigatrano (Pradaxa®); e como
inibidores diretos do fator Xa – rivaroxabano (Xarelto®), apixabano (Eliquis®) e edoxabano
(Lixiana®).

Figura 11. Esquematização do mecanismo de ação da varfarina e dos novos
anticoagulantes orais e comparação da especificidade dos mesmos. Adaptado de
Nutescu E.A., et al, 2016 (19).

6. Inibidores diretos da trombina
Dabigatrano (Pradaxa®)
O dabigatrano etexilato foi o primeiro anticoagulante oral e inibidor direto da trombina a ser
aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) (22). Trata-se de um pró-fármaco sem
atividade farmacológica, sendo rapidamente convertido na sua forma plasmática ativa – o
dabigatrano – como resultado da hidrólise por esterases presentes no fígado. O
dabigatrano carateriza-se por ser um inibidor potente e competitivo capaz de se ligar
especificamente e reversivelmente à trombina através do seu centro ativo, prevenindo a
formação de trombos. Este fármaco inibe tanto a trombina que está ligada à fibrina como
a sua forma livre, assim como inibe a agregação plaquetária induzida pela mesma (19).
Relativamente ao seu perfil farmacocinético, o fármaco consegue atingir a sua
concentração plasmática máxima ao fim de 0,5 - 2 horas após a administração, possui uma
semivida de, aproximadamente, 8 horas (independentemente da dose administrada) e
atinge o steady-state ao fim de 3 dias (12,23).
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O dabigatrano é uma molécula muito polar, muito hidrofílica e com fraca
biodisponibilidade por via oral, i.e., apresenta dificuldades em ser absorvida no intestino
após a administração. De forma a colmatar este obstáculo, é administrado sob a forma de
pró-fármaco lipofílico (dabigatrano etexilato) que promove a absorção gastrointestinal,
seguida de uma metabolização rápida e completa em dabigatrano. Tendo em conta que a
biodisponibilidade total do pró-fármaco é de 6,5% (independentemente da dose terapêutica
ou dietética) e que este é melhor absorvido em meio ácido, o dabigatrano etexilato é
revestido por um núcleo de ácido tartárico que confere um microambiente ácido e permite
uma melhor dissolução e absorção do fármaco (12,19). Após se converter na forma ativa,
o dabigatrano circula no plasma com baixa ligação às proteínas e sem sofrer metabolização
pelo citocromo P450. A sua excreção é feita, essencialmente, nos rins (80% sob a forma
inalterada) (Figura 12). Nos idosos e/ou em indivíduos com doença renal associada a uma
clearence da creatinina <30 ml/min, a eliminação é mais prolongada e, como consequência,
ocorre uma maior exposição ao fármaco, necessitando por isso de um ajuste da dose ou
suprimir o tratamento nos casos mais severos (12). O alongamento da semivida (até 14 –
17 horas) pode também ocorrer em casos de doentes submetidos a cirurgias ortopédicas
complexas ou com FA e que resulta, possivelmente, de algum efeito da cirurgia sobre a
taxa de absorção do fármaco ou devido a alguma interação com outros fármacos
administrados concomitantemente (p.e. anti-agregantes plaquetários e anti-inflamatórios
não esteroides (AINE)) (12,23).

Figura 12. Esquema do perfil farmacocinético do dabigatrano. Adaptado de Marques da
Silva P., 2012 (12).
Tal como fora referido anteriormente, o dabigatrano etexilato não é metabolizado
ao nível do CYP450, reduzindo assim o risco de interações medicamentosas ao nível deste
sistema hepático. Porém, poderá ocorrer uma interação com outros medicamentos, e
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consequente interferência no seu efeito anticoagulante, ao nível do transportador de efluxo
glicoproteína P (P-gp), do qual o fármaco é seu substrato (12). Nesse sentido, deve-se
evitar a coadministração de dabigatrano com indutores do efluxo e que levam à diminuição
da sua concentração (como a rifampicina, carbamazepina ou a fenitoína) e a
coadministração com inibidores que levam à sua acumulação (como a amiodarona,
claritromicina e cetoconazol), particularmente em doentes idosos ou com insuficiência renal
(12,19).

Monitorização terapêutica
Uma das caraterísticas mais relevantes dos NOACs é o facto de não necessitarem de uma
monitorização regular acompanhada pelo respetivo ajuste de dose, uma vez que possuem
um efeito anticoagulante e um perfil farmacocinético previsíveis, independentemente da
dose administrada. No entanto, esta monitorização pode ser importante em certas
situações clínicas: para a determinação do nível de anticoagulação num doente que
apresente uma hemorragia aguda ou severa; no caso de doentes que irão ser submetidos
a cirurgias ortopédicas, de modo a evitar possíveis interações medicamentosas e
potenciais riscos hemorrágicos; em idosos e doentes com insuficiência renal, onde a
probabilidade de exposição e acumulação ao fármaco é mais elevada; para a avaliação de
alguma coagulopatia que esteja na base da ocorrência de episódios hemorrágicos; e
avaliar a segurança na descontinuação da terapêutica anticoagulante na trombofilia
(adquirida ou hereditária) (20).
Não existe nenhum teste de coagulação específico e adaptado para uma avaliação
precisa e de grande sensibilidade do efeito anticoagulante do dabigatrano (23). O APTT
apresenta um prolongamento na presença deste fármaco, fornecendo uma indicação
aproximada da intensidade do seu efeito terapêutico. No entanto, este teste tem uma
sensibilidade limitada (dependente do tipo de reagente utilizado) sendo por isso o menos
indicado para a quantificação precisa do efeito anticoagulante. A obtenção de um APTT
normal não exclui a possível existência de um efeito anticoagulante clinicamente relevante,
assim como a obtenção de um prolongamento pode subvalorizar a existência de uma
possível concentração supraterapêutica (12,19). Caso seja necessária a confirmação da
presença ou ausência de dabigatrano no plasma, deve-se recorrer ao TT não diluído que,
se estiver normal, exclui a presença do fármaco. Por outro lado, se se pretender avaliar a
intensidade do seu efeito, deve-se recorrer ao TT diluído (mais sensível) ou ao tempo de
coagulação da ecarina, se disponível. O PT, e respetivo INR, não são aplicados no
doseamento do dabigatrano por apresentarem baixa sensibilidade relativamente à
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concentração plasmática do fármaco, para além de apresentarem elevada variabilidade
associada ao tipo de reagente usado (Tabela 5) (19).

Aplicações clínicas
O dabigatrano é comumente aplicado na prevenção de AVCs em doentes com FA com um
ou mais fatores de risco (AVCs ou acidente isquémico transitório prévios, idade igual ou
superior a 75 anos, hipertensão arterial, diabetes mellitus e insuficiência cardíaca
sintomática), na prevenção primária de eventos tromboembólicos venosos em doentes
adultos submetidos a uma artroplastia eletiva total do joelho ou da anca e no tratamento e
prevenção de recorrências da TVP e da embolia pulmonar (EP) em adultos (22).
Posologia
Para a prevenção dos AVCs nos doentes com FA, a dose diária recomendada é de 300
mg, divididos em doses de 150 mg administradas duas vezes ao dia. No caso de doentes
com idade superior a 80 anos ou que apresentem um risco tromboembólico baixo e um
risco de hemorragia alto (mesmo que possuam entre 75 e 80 anos ou apresentem
insuficiência renal moderada), a dose diária deve ser reduzida para 220 mg, com a toma
de 110 mg duas vezes ao dia (24).
Relativamente à tromboprofilaxia de doentes submetidos a cirurgias ortopédicas, a
terapia anticoagulante deve ser iniciada 1-4 horas após a conclusão da cirurgia com uma
dose de 110 mg e posteriormente continuada com 220 mg durante 10 dias (no caso de
cirurgia ao joelho) ou 28 a 35 dias (no caso da cirurgia à anca). Caso a hemóstase não
esteja assegurada ainda na fase pós-operatória, deve-se adiar o inicio da profilaxia. No
caso de doentes com idade igual ou superior a 75 anos ou que apresentem um
compromisso renal moderado, a dose diária deve ser reduzida para 150 mg administrados
uma vez por dia através de duas tomas de 75 mg (25).
Por fim, em relação ao tratamento e prevenção da TVP e da EP, a dose diária
recomendada é de 300 mg, dividida por duas tomas de 150 mg, que deve ser iniciada após
5 dias de tratamento anticoagulante por via parentérica. A duração do tratamento
dependerá da relação entre risco (hemorrágico) e benefício. Um tratamento de curta
duração (cerca de 3 meses) tem por base fatores de risco temporários, como cirurgias
recentes, traumatismos ou imobilização. Já um tratamento de longa duração tem em conta
fatores de risco permanentes ou um histórico clínico recorrente de TVP e EP. A redução
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da dose deve ser aplicada segundo as mesmas condições referidas na prevenção de AVCs
e na FA, com a redução para 220 mg por dia através de duas tomas de 110 mg (26).

Complicações e reversão do efeito anticoagulante
Os efeitos adversos mais comuns associados ao tratamento com dabigatrano são as
hemorragias - tal como todas as outras terapias anticoagulantes existentes - e efeitos
gastrointestinais, que vão desde a dispepsia e náuseas, até à hemorragia gastrointestinal
(12). Estas complicações podem ter origem em fatores intrínsecos ao doente (idade,
histórico de doenças cardíacas, insuficiência renal e hepatopatias), em uma exposição
excessiva ao fármaco, quer por sobredosagem quer por alguma disfunção renal, ou por
ainda possíveis interações medicamentosas (administração concomitante com agentes
anti-plaquetários e AINE).
O controlo das complicações deve ser individualizado e estar de acordo com o grau
de severidade da hemorragia (27). Tendo em conta que a semivida do anticoagulante é
relativamente curta, a interrupção do tratamento, para além de necessária, aparenta ser o
suficiente para reverter o efeito anticoagulante, em particular nos doentes com hemorragia
reduzida ou moderada (24). Nas situações clínicas mais graves, para além da
descontinuação da terapêutica, deve-se iniciar tratamento de suporte apropriado com
possível reposição da volémia e investigar-se a origem do evento hemorrágico (12). Para
além disso, tendo em conta que a excreção é feita predominantemente por via renal, deve
ser mantida uma diurese adequada (27). Estas medidas podem ser aplicadas não só em
casos de anticoagulação excessiva, como também ao nível dos procedimentos précirúrgicos que requerem uma reversão imediata do efeito anticoagulante.
Atualmente, não se encontra ainda estabelecido nenhum antídoto específico capaz
de reverter com eficácia o efeito anticoagulante tanto do dabigatrano, como dos restantes
NOACs. No entanto, vários ensaios clínicos têm vindo a destacar potenciais inibidores,
embora a sua aplicação ainda não tenha sido transferida para casos clínicos reais. Um
desses exemplos é a administração oral de carvão ativado (ou carvão vegetal), em doses
de 30 a 50 g, que demonstra a capacidade de absorção eficaz do dabigatrano 1 ou 2 horas
após ingestão, ou em casos de sobredosagem. Além disso, verifica-se que a sua ação é
potenciada após a realização de uma lavagem gástrica prévia. Outra alternativa de
reversão passa pela hemodiálise, tendo em conta a baixa afinidade do fármaco para com
as proteínas plasmáticas (35%), tornando-o, por isso, facilmente dialisável (21). Por fim, e
mais recentemente, está a ser desenvolvido um fragmento de anticorpo monoclonal, o
Idarucizumab, capaz de se ligar ao dabigatrano com uma afinidade 350 vezes superior
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comparativamente à trombina, permitindo a reversão completa do efeito anticoagulante e
o restabelecimento da hemóstase em poucos minutos (28).

7. Inibidores do fator Xa
Dentro do grupo dos inibidores do fator Xa pode-se encontrar o rivaroxabano, o apixabano
e o edoxabano, onde todos eles partilham um mecanismo de ação semelhante. Este grupo
de anticoagulantes orais exerce uma potente ação seletiva sobre o fator Xa, com o qual
estabelecem uma ligação reversível através do seu centro ativo (19). Esta ligação provoca
um bloqueio na interação entre o fator e o seu substrato, atenua a formação de trombina
e, consequentemente, previne a conversão do fibrinogénio em fibrina. Estes fármacos
caraterizam-se ainda por não recorrerem à AT para exercerem a sua atividade
farmacológica e por esta se estender tanto ao fator Xa livre, como ao que se encontra
integrado no complexo protrombinase ou associado a um trombo (12). Contrariamente ao
dabigatrano, estes anticoagulantes não requerem ativação após a sua absorção, uma vez
que são administrados já na sua forma ativa (19).

Rivaroxabano (Xarelto®)
O rivaroxabano foca a sua ação anticoagulante essencialmente sobre o fator Xa, uma vez
que a sua seletividade para com este fator é superior comparativamente a outras
serinoproteases (como a trombina, fator VIIa, IXa e XIa), e não apresenta efeitos diretos
sobre as plaquetas. No entanto, ao inibir a formação de trombina, também surte um efeito
inibitório indireto sobre a agregação plaquetária induzida pelo TF. Assim, para além do seu
conhecido efeito anticoagulante, o fármaco também modula indiretamente a agregação
plaquetária, influenciando favoravelmente a prevenção e o tratamento da trombose arterial
(12).
O fármaco é rapidamente absorvido, sendo capaz de atingir a concentração máxima
ao fim de 2 a 4 horas. A sua biodisponibilidade varia consoante a dose administrada, sendo
que numa dose de 10 mg a sua biodisponibilidade é de 80-100% e em doses mais altas
esta reduz-se para 66% quando administrada em jejum, retomando valores superiores a
80% com a concomitante ingestão de alimentos (19). Mais de 90% do fármaco circula
ligado às proteínas plasmáticas e com um baixo volume de distribuição (cerca de 5 litros),
possui fraca afinidade tecidual (evitando acumulação nos órgãos) e a sua depuração
plasmática está estimada para 10 litros/hora (12). Cerca de dois terços da dose
administrada é metabolizada no fígado, por mecanismos independentes e dependentes do
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citocromo P450 (CYP3A4 e CYP2J2), em metabolitos inativos através da degradação
oxidativa. Essa mesma porção do composto é posteriormente excretada tanto pela via
renal, como pela via fecal, em frações semelhantes. O terço final da dose administrada é
excretado, predominantemente, pela via renal na sua forma inalterada (Figura 13). Assim,
o rivaroxabano possui uma semivida terminal de eliminação de cerca de 5 a 9 horas, que
pode aumentar até 11-13 horas devido ao processo de envelhecimento associado ao
declínio da função renal (12,19). Tal como o dabigatrano, o rivaroxabano também funciona
como substrato da P-gp tanto ao nível da absorção no intestino, como ao nível da excreção
nos rins (19).

Figura 13. Esquema do perfil farmacocinético do rivaroxabano. Adaptado de Marques da
Silva P., 2012 (12).

O perfil farmacocinético e farmacodinâmico do rivaroxabano é fracamente
influenciado por fatores como o sexo, idade, peso do doente e alterações hepáticas. A nível
renal, apesar de se verificar um aumento de 64% da sua concentração plasmática nos
idosos e em doentes que apresentem insuficiência renal, com consequente prolongamento
na semivida terminal de eliminação, estes não correm o risco de sobre-exposição ao
fármaco uma vez que a via renal não é a única via de excreção (23). Relativamente à
administração concomitante de outros medicamentos, apesar de existir um baixo risco de
interação, deve-se evitar a toma simultânea de fármacos que exerçam um potente efeito
inibitório ou indutor sobre a P-gp ou o CYP3A4 (19).
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Apixabano (Eliquis®)
Tal como o rivaroxabano, o apixabano inibe tanto o fator Xa livre, como o fator que se
encontra acoplado ao complexo protrombinase e ao coágulo, sem exercer qualquer efeito
direto sobre a agregação plaquetária (exercendo, por outro lado, um efeito indireto através
da trombina) (12).
O fármaco é rápida e eficazmente absorvido no trato gastrointestinal, conseguindo
atingir a sua concentração máxima ao fim de 1 a 3 horas, e possui uma biodisponibilidade
próxima dos 50% sem ser influenciada pela alimentação. No plasma, liga-se com grande
afinidade às proteínas plasmáticas (87%) e o seu volume de distribuição é
aproximadamente 21 a 23 litros, o que sugere que o anticoagulante se encontre
essencialmente distribuído no sangue, com limitada distribuição a nível extravascular
(12,19). Por não possuir metabolitos ativos, o apixabano possui uma semivida plasmática
influenciada pelo número de tomas diárias, sendo que atinge um tempo de semivida de 811h quando administrado em duas tomas diárias e de 12-15 horas quando administrado
uma única vez ao dia, e atinge o steady-state ao fim de 3 dias (12). Tal como o
rivaroxabano, este fármaco também é metabolizado pelo CYP3A4, excretado por duas vias
principais (cerca de 27% por via renal e a restante porção por via fecal) e também se
comporta como o substrato para o sistema de transporte de efluxo P-gp (12,19) (Figura
14).

Figura 14. Esquema do perfil farmacocinético do apixabano. GI – Gastrointestinal, Vd –
Volume de distribuição. Adaptado de Marques da Silva P., 2012 (12).
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Relativamente a possíveis interferências que afetem o perfil farmacocinético do
apixabano, estas recaem sobre as interações medicamentosas com indutores (p.e.
rifampicina, carbamazepina e fenotoína) e inibidores (p.e. antifúngicos do grupo dos azóis,
macrólidos e inibidores da protéase) da P-gp e do CYP3A4 que levam, respetivamente, a
uma redução ou acumulação do fármaco no plasma sanguíneo. Também se deve ter
especial cuidado à administração concomitante de anti-agregantes plaquetários e de
AINEs (12). A exposição ao fármaco também é influenciada pelo peso do doente, sendo
que indivíduos de baixo peso corporal (<50 kg) sofrem um aumento de 20 a 30% na
exposição comparativamente a indivíduos normais. Fatores como o sexo e idade do doente
e presença de alterações hepáticas não aparentam exercer qualquer influencia
clinicamente relevante no perfil farmacocinético do apixabano (19).

Edoxabano (Lixiana®)
Com um perfil farmacodinâmico semelhante ao do rivaroxabano e do apixabano, o
edoxabano constitui outro inibidor direto, seletivo e competitivo do fator Xa, sem exercer
qualquer efeito sobre outras serinoproteases ou diretamente sobre a agregação
plaquetária. O fármaco carateriza-se pela sua rápida absorção oral e por atingir a
concentração plasmática máxima precocemente, cerca de 60 a 90 minutos após a
administração (12). A sua biodisponibilidade é de 62%, independentemente da dose
administrada ou dos alimentos ingeridos, circula ligado às proteínas plasmáticas, com as
quais possui 55% de afinidade, e possui um largo volume de distribuição, cerca de 300
litros (19).
O edoxabano é convertido em vários metabolitos por processos de hidrólise do
fármaco, sendo que, no entanto, cerca de 70% da sua porção é excretada sob a forma
inalterada. O tempo de eliminação é de 10 a 14 horas onde um terço do fármaco é
excretado pela via renal e os restantes dois terços pela via fecal. O fármaco também
participa como substrato no sistema de transporte P-gp, estando por isso a sua
concentração alterada caso sejam administrados, concomitantemente, fármacos indutores
ou inibidores da P-gp (19).

Monitorização terapêutica
Tal como referido anteriormente, a terapêutica com os NOACs não requer uma
monitorização regular, estando esta apenas reservada para situações clínicas exclusivas
(como quadros de insuficiência renal, interações medicamentosas e complicações
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hemorrágicas) ou quando se pretende interromper o tratamento num curto espaço de
tempo (antes de uma cirurgia, p.e.) e que, por isso, exige um acompanhamento contínuo.
O efeito anticoagulante do rivaroxabano pode ser detetado através da observação
de um prolongamento tanto do PT como do APTT. No entanto, este último apresenta uma
sensibilidade relativamente baixa no que toca a variações acentuadas da concentração do
fármaco, para além de apresentar uma variabilidade significativa associada ao tipo de
reagente usado (19,21). Assim, a nível de uma avaliação qualitativa do efeito
anticoagulante do rivaroxabano, a realização do PT é o exame mais indicado devido à sua
maior sensibilidade. No entanto, um PT normal não exclui a possibilidade de existência de
concentrações do fármaco clinicamente relevantes. No que toca a uma avaliação
quantitativa da atividade do anticoagulante, o ensaio anti-FXa, se disponível, é o mais
indicado uma vez que fornece uma estimativa mais precisa dessa atividade (Tabela 5) (29).
Relativamente ao efeito anticoagulante tanto do apixabano, como do edoxabano,
apesar de provocarem um prolongamento tanto no PT como no APTT, a sensibilidade de
ambos os tempos para com as várias concentrações dos fármacos é muito baixa,
acrescendo ainda a sua grande variabilidade influenciada pelo tipo de reagentes usados.
Assim, para a avaliação da atividade destes anticoagulantes, apenas o ensaio anti-FXa
permite a obtenção de uma análise quantitativa do efeito anticoagulante (19,30).
Tabela 5. Perfil de resultados obtido dos vários testes de coagulação para cada novo
anticoagulante oral
Testes de Coagulação
Anticoagulantes
PT

APPT

TT

Anti-FXa

Dabigatrano

↑

↑↑

↑↑

-

Rivaroxabano

↑↑

-/↑

-

↑↑

Apixabano

-/↑

-/↑

-

↑↑

Edoxabano

-/↑

-/↑

-

↑↑

PT – Tempo de protrombina, APPT – Tempo de tromboplastina parcial ativada, TT – Tempo
de trombina. Adaptado de Favaloro E.J. and Lippi G., 2015 e de Cuker A. and
Husseinzadeh H., 2015 (29,30).
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Aplicações clínicas
Os inibidores orais do fator Xa estão indicados para a prevenção de AVCs e embolismo
sistémico (ES) em doentes adultos com FA não valvular, para o tratamento e prevenção
da TVP e da EP recorrentes e na prevenção de episódios tromboembólicos venosos em
doentes submetidos a artroplastia eletiva da anca ou joelho (22). Para além destas
aplicações, o rivaroxabano também está indicado para a prevenção de acontecimentos
aterotrombóticos em doentes adultos após um síndrome coronário agudo (SCA) com
biomarcadores cardíacos elevados (31).
Antes do início do tratamento, deve ser realizada uma avaliação do benefício do
tratamento em relação ao risco de hemorragia, estando este último associado a fatores
intrínsecos do doente (idade, sexo, histórico clínico, entre outros) e ambientais (p.e.
interações medicamentosas). Nesta perspetiva, tendo sempre presente o risco de
hemorragia mesmo que este seja mínimo, o uso destes anticoagulantes orais está
contraindicado nas seguintes situações clínicas: em doentes com hemorragia ativa e
clinicamente significativa; doentes com doença hepática associada a coagulopatia e que
apresentem um risco de hemorragia clinicamente relevante; doentes com doença renal
crónica com uma taxa de depuração da creatinina <15 mL/minuto; em doentes que se
encontrem sob tratamento com fármacos inibidores ou indutores do P-gp e/ou CYP3A4; e
na gravidez e na amamentação, devido ao potencial risco de toxicidade reprodutiva (19,31–
33).
Rivaroxabano
Para a prevenção de AVCs e do ES, a dose diária recomendada é de 20 mg tomados uma
vez por dia. Em casos de doentes que apresentem um compromisso renal moderado ou
grave, a dose deve ser reduzida para 15 mg igualmente tomados uma vez por dia. A
administração do fármaco deve ser acompanhada com a ingestão de alimentos, visto
assegurarem a absorção necessária e contribuírem para a elevada biodisponibilidade oral
do medicamento (31).
No tratamento e prevenção da TVP e do EP recorrentes, os doentes (com ou sem
compromisso renal moderado ou grave) são inicialmente tratados com 15 mg duas vezes
por dia nas primeiras três semanas, passando depois para 20 mg tomados uma vez por
dia durante a continuação do tratamento. Caso se verifique que o risco de hemorragia
sobrepõe o risco de TVP e EP recorrente nestes doentes, deve-se considerar uma redução
da dose para 15 mg uma vez por dia (31).
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Para efeitos de tromboprofilaxia após uma artroplastia eletiva da anca ou joelho, a
dose diária recomendada é de 10 mg administrados uma vez por dia, idealmente com início
6-10 horas após a cirurgia. A duração do tratamento depende tanto do risco trombótico
individual como do tipo de cirurgia ortopédica. Assim, para a artroplastia eletiva ao joelho,
o tratamento deverá ter uma duração de 12 a 14 dias e para a artroplastia eletiva à anca,
deverá ter uma duração de 35 dias. Caso os doentes apresentem algum compromisso
renal (moderado ou grave), apesar de não haver a necessidade de ajuste de dose, o
rivaroxabano deve ser utilizado com precaução (22).
Por fim, para a prevenção de eventos aterotrombóticos após SCA, a dose
recomendada de rivaroxabano é de 2,5 mg duas vezes ao dia (com ou sem alimentos) com
início logo após a estabilização do SCA dentro das primeiras 24 horas. Este tratamento é
também acompanhado pela toma diária de 75–100 mg de ácido acetilsalicílico
isoladamente ou com 75 mg de clopidogrel ou dose diária padrão de ticlopidina. No caso
de doentes com compromisso renal, o fármaco deve ser usado com precaução (31).
Apixabano
Relativamente à prevenção de AVCs e ES em doentes adultos com FA não valvular que
apresentem um ou mais fatores de risco, a dose diária recomendada é de 5 mg tomada
por via oral, com ou sem alimentos, mantida a longo prazo. A redução da dose aplica-se
se o doente apresentar, pelo menos, duas das seguintes caraterísticas: idade igual ou
superior a 80 anos, peso corporal igual ou inferior a 60 kg e creatinina sérica igual ou
superior a 1,5 mg/dL. Nestes casos, a dose é reduzida para 2,5 mg administrados duas
vezes por dia. No caso de doentes com um compromisso renal grave, a dose também deve
ser reduzida para 2,5 mg duas vezes ao dia (32).
Para o tratamento da TVP e EP e prevenção de episódios recorrentes estão
estabelecidas duas posologias. Para efeitos de tratamento, é recomendada uma dose de
10 mg duas vezes por dia durante os primeiros 7 dias, seguido da toma de 5 mg duas
vezes ao dia. Quanto à prevenção, recomenda-se uma dose de 2,5 mg duas vezes por dia
após completar 6 meses de tratamento com doses de 5 mg duas vezes ao dia do mesmo
anticoagulante (32).
Finalmente, em relação à prevenção de eventos tromboembólicos venosos em
doentes submetidos a artroplastia eletiva da anca ou joelho, é recomendada a dose de 2,5
mg tomada duas vezes por dia e iniciada, preferencialmente, 12 a 14 horas após a
intervenção cirúrgica. Embora seja influenciada pela avaliação do benefício da
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anticoagulação em relação ao risco individual de hemorragia, a duração do tratamento para
a artroplastia eletiva da anca é de cerca de 32 a 38 dias e a do joelho é de 10 a 14 dias.
Caso o doente apresente algum compromisso renal, torna-se necessário tomar alguma
precaução durante o uso do anticoagulante, não implicando alterar a sua posologia (32).
Edoxabano
A dose recomendada de edoxabano, no que diz respeito às aplicações clínicas
anteriormente referidas, é de 60 mg, com administração de uma vez por dia. Tal como os
restantes NOACs, apesar de a duração do tratamento estar dependente da patologia em
questão e da eventual presença de fatores de risco, o tratamento é continuado enquanto o
benefício for superior ao risco hemorrágico. A dose deve ser reajustada para metade
sempre que se verifiquem casos de doentes com insuficiência renal, com baixo peso
corporal ou que se encontrem a tomar medicamentos que possam interferir com a absorção
e/ou excreção do edoxabano (33).

Complicações e reversão do efeito anticoagulante
Tal como todos os outros anticoagulantes, a complicação mais frequente é a hemorragia,
que pode ocorrer em qualquer localização anatómica e variar na sua severidade. Por essa
razão, o uso de anticoagulantes é completamente contraindicado em indivíduos com
hemorragias ativas. No entanto, muitos outros fatores referidos na secção das “Aplicações
clínicas” podem também influenciar o despoletar de episódios hemorrágicos.
Na eventualidade da ocorrência de complicações hemorrágicas, a terapia deve ser
interrompida e deve-se instituir um tratamento individualizado da hemorragia (p.e.
intervenção cirúrgica, reposição da volémia e apoio hemodinâmico), ao mesmo tempo que
se procede à investigação da origem da hemorragia. No caso de hemorragias graves cuja
progressão pode por o doente em risco de vida e que são dificilmente controladas pelos
procedimentos anteriormente descritos, pode-se considerar a administração do fator
recombinante VIIa. No entanto, apesar de este fator permitir uma redução do tempo de
hemorragia, não consegue restabelecer os níveis de trombina e de FXa. Outras opções de
reversão podem passar pela administração de CCP ou de PFC. Recentemente têm-se
vindo a realizar estudos sobre a aplicação de um fator recombinante Xa modificado, i.e.,
uma proteína que mimetiza a estrutura bioquímica do fator Xa que se liga aos inibidores
deste fator com uma afinidade significativa e que se mostra capaz de inibir a sua atividade
anticoagulante em poucos minutos (34).
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Relativamente a situações clínicas menos graves, como o controlo da
sobredosagem para não aumentar o risco de hemorragia ou a interrupção do tratamento
como parte integrante dos procedimentos pré-cirúrgicos, para além da descontinuação
temporária do tratamento, pode-se também recorrer à ingestão de carvão ativado. Ao
contrário do dabigatrano, cuja presença no plasma pode ser removida por hemodiálise, o
mesmo não acontece com os inibidores diretos do FXa devido à sua elevada afinidade
para com as proteínas plasmáticas, tornando-os por isso pouco dialisáveis (16,31,32). A
interrupção da terapêutica, mesmo que temporária, coloca os doentes em risco aumentado
de trombose. De forma a minimizar esse risco, deve-se evitar exceder o período de
omissão do tratamento e iniciá-lo logo que possível, desde que a situação clínica do doente
o permita e que, no caso de episódios hemorrágicos, a hemóstase adequada esteja
estabelecida (32).
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Alteração do tratamento de e para os novos
anticoagulantes orais

Durante longos anos, a varfarina e outros AVKs foram os únicos anticoagulantes orais
disponíveis e a serem prescritos para o tratamento e prevenção de fenómenos
tromboembólicos em doentes com FA valvular ou não valvular. No entanto, com o decorrer
dos anos foram surgindo novas alternativas igualmente eficazes que apresentavam
inúmeros benefícios, como um perfil farmacocinético previsível, baixa interação com
alimentos e/ou medicamentos (principal desvantagem dos AVKs) e reduzida necessidade
de monitorização regular. A constatação de tais vantagens e da sua eficácia igual ou
superior à dos “velhos” anticoagulantes, através de numerosos ensaios clínicos e
realização de meta-análises, potenciou a entrada destes novos anticoagulantes no
mercado e a sua aplicação em situações clínicas reais, seja como novas prescrições ou
como resultado de transição do tratamento atual para um dos NOACs. Contudo, nem todos
os casos clínicos podem beneficiar do tratamento com esta nova gama de anticoagulantes
orais devido à existência de fatores (p.e. patologias hepáticas, insuficiência renal ou
presença de válvulas mecânicas) que não favorecem a eficácia destes e que lhes pode
acrescer o risco de ocorrência de episódios hemorrágicos.

8. Vantagens e desvantagens da transição
Vários estudos têm-se dedicado à comparação dos efeitos dos novos e “velhos”
anticoagulantes tendo em conta fatores como o risco de hemorragia e de episódios
tromboembólicos, os seus perfis farmacodinâmico e farmacocinético, necessidade de
monitorização terapêutica e reversão do efeito anticoagulante, assim como uma avaliação
custo-benefício.
Relativamente a riscos hemorrágicos, o dabigatrano e o apixabano têm-se vindo a
destacar pelo seu baixo risco de hemorragia intracraniana associado ao tratamento e
prevenção de AVCs e do ES em doentes com FA não valvular, tendo em conta que os
AVKs estão associados a um maior risco mesmo que o valor de INR se encontre dentro da
faixa terapêutica. Assim sendo, a transição do tratamento para os NOACs é
particularmente recomendada no caso de doentes cujos riscos de AVC e de hemorragia
intracraniana se encontrem elevados, seja devido a história prévia de AVCs ou risco
tromboembólico e hemorrágico aumentados (35). No entanto, o tratamento com o
dabigatrano tem estado associado a um maior risco de hemorragia gastrointestinal (cerca
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de 25% em relação aos AVKs), estando por isso contraindicado em indivíduos com história
prévia de úlceras pépticas (22,36). Nestes casos, o apixabano torna-se a escolha mais
acertada devido à sua baixa incidência de hemorragias gastrointestinais (22). Caso os
doentes possuam próteses valvulares cardíacas, não é aconselhável a transição de AVKs
para os NOACs visto estes últimos potenciarem o risco de trombose valvular (36). Apesar
de apresentarem um perfil hemorrágico favorável comparativamente aos AVKs, os NOACs
pecam pelo não estabelecimento de agentes reversores do seu efeito anticoagulante na
eventualidade de ocorrência de complicações hemorrágicas. O procedimento mais
frequentemente recomendado passa pela sua descontinuação do tratamento (dado terem
uma semivida relativamente curta) até à estabilização da hemóstase, expondo assim o
doente a um potencial aumento do risco de episódios tromboembólicos.
Uma das caraterísticas mais vantajosas dos NOACs é o facto de possuírem um
perfil farmacocinético bastante preditivo que não requer uma monitorização regular da sua
atividade anticoagulante, estando esta apenas reservada para eventos hemorrágicos
graves ou cirurgias urgentes. Para além disso, o seu efeito anticoagulante não sofre
interferências com a ingestão de alimentos. Pelo contrário, a administração concomitante
com alimentos tende a aumentar a biodisponibilidade do fármaco, particularmente do
rivaroxabano (35). Todos estes fatores permitem a administração de uma dose diária fixa,
aplicando-se a sua redução apenas em casos de compromisso renal moderado ou grave
ou caso o doente apresente algum fator de risco hemorrágico. São fatores como estes
descritos que influenciam o doente ou o seu médico a considerar a transição para os
NOACs. Apesar de os AVKs estarem associados a um custo mais acessível, o facto de
implicarem numerosas consultas de rotina para o controlo da terapêutica, de monitorização
com possível ajuste na posologia e com risco de eventos hemorrágicos sempre presente,
conclui-se que o custo total deste tratamento será tanto ou mais dispendioso que a
terapêutica com os NOACs (36).
A transição de terapêuticas implica uma avaliação profunda do fator risco-benefício
a ela associada, especialmente em doentes que apresentem um INR bem controlado ou
que sofram de insuficiência renal grave (35). Para além disso, deve-se ter em conta que
essa transição implica um período de maior vulnerabilidade à ocorrência de eventos
tromboembólicos e hemorrágicos, sendo por isso imperativo o estabelecimento do
procedimento mais adequado de forma a minimizar esse risco (36).
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9. Passagem de AVKs/heparinas para NOACs
No caso da alteração do tratamento com AVKs para um dos NOACs, deve-se interromper
o AVK e calcular o INR em intervalos regulares de 2 ou 3 dias após a interrupção. No caso
do rivaroxabano, a terapêutica só pode ser iniciada quando se obtiver um INR ≤3,0 (se o
fim terapêutico for a prevenção de AVCs) ou INR ≤2,5 (quando se destina para o tratamento
e prevenção TVP e EP). Nos outros NOACs, uma vez que esta distinção não se aplica,
podem ser iniciados quando o INR ≤2,0 (31,36).
Relativamente às heparinas, no caso da UFH, tendo em conta que esta possui uma
semivida de 30 a 90 minutos, dependendo da dose a ser administrada, os NOACs podem
ser iniciados ao fim desse tempo. No entanto, no caso de doentes com elevado risco de
trombose, a terapêutica com os NOACs pode iniciar-se 30 minutos antes da heparina
cessar. Pelo contrário, se se verificar um prolongamento marcado do APTT após a última
dose de heparina, o novo tratamento deve ser adiado 30 a 60 minutos após o
desaparecimento da heparina do plasma. Quanto à LMWH, os NOACs podem ser iniciados
no período que corresponderia à administração de uma nova dose de heparina,
minimizando-se assim potenciais interações farmacodinâmicas entre os dois tipos de
anticoagulantes (36).
Todos estes procedimentos referentes à transição dos AVKs ou das heparinas para
os novos anticoagulantes encontram-se sucintamente descritos na Tabela 6.

10.

Passagem dos NOACs para AVKs/heparinas

Apesar das vantagens associadas aos NOACs relativas aos seus perfis farmacodinâmico
e farmacocinético, assim como em relação à própria terapêutica anticoagulante, alguns
doentes optam por retomar ou preferir o uso dos anticoagulantes convencionais. Os
motivos desta alteração devem-se a fatores como o custo, a preferência ou à existência de
efeitos adversos (36). Os procedimentos adotados para que se proceda à alteração dos
novos para os antigos anticoagulantes encontram-se descritos na Tabela 7.
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Tabela 6. Resumo dos procedimentos a adotar para a transição dos antigos para os novos
anticoagulantes orais


Parar administração do AVK;



Cálculo regular do INR a cada 2 - 3
dias;

AVKs



Iniciar NOACs quando INR ≤2,0
(INR ≤3,0 ou INR ≤2,5 no caso do
rivaroxabano);

UFH



Parar administração de UFH;



Iniciar NOACs imediatamente ou
após 30 a 60 minutos;


LMWH

Iniciar

NOACs

no

período

correspondente à próxima dose de
LMWH;

AVKs - Antagonistas da Vitamina K, NOACs - Novos Anticoagulantes Orais, INR – Razão
Internacional Normalizado, UFH – Heparina não fracionada, LMWH - Heparina de baixo
peso molecular. Adaptado de Abo-salem E. and Becker R., 2014 (36).
A transição para os AVKs requer especial cuidado de forma a assegurar uma
anticoagulação adequada sem interferir com o risco de hemorragia durante o período em
que se processa a transição, visto existir um potencial de anticoagulação inadequado
durante a mesma. Assim, devem ser administrados concomitantemente os dois tipos de
anticoagulante até se obter um INR terapêutico. No início, deve ser administrada a dose
inicial padrão de AVK, seguida de uma dose ajustada consoante os valores obtidos de INR.
No entanto, tanto a dose de AVK como o tempo necessário para se atingir o INR terapêutico
variam de doente para doente (31,36). No caso do dabigatrano deve-se ter em conta que
este provoca um ligeiro prolongamento do INR, sendo por isso necessária a sua
determinação imediatamente antes da próxima dose do anticoagulante. Neste caso é ainda
recomendado uma transição baseada na clearence da creatinina. Desta forma, em doentes
com uma clearence ≥50mL/min, a varfarina pode ser iniciada ao fim de 3 dias após a
interrupção do dabigatrano, 2 dias no caso de doentes com a clearence entre 30 e 50
mL/min e 1 dia em casos entre 15 e 30 mL/min. Em casos de doentes com risco elevado
de trombose, a passagem dos AVKs para os NOACs pode proceder-se recorrendo à
heparina (nomeadamente a LMWH), uma vez que esta se comporta como um elo de
ligação entre os referidos anticoagulantes, facilitando por isso todo o processo transição.
Nestes casos, a LMWH deve ser iniciada no período correspondente à próxima toma do
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NOAC e iniciar-se a toma de AVKs em simultâneo, mantendo a esta administração
concomitante até se obter o INR terapêutico e este, por sua vez, se manter durante dois
dias (36).
No que diz respeito à transição dos NOACs para as heparinas, como não lhe está
associado nenhum risco de anticoagulação inadequada visto o seu mecanismo de ação ter
como alvo os mesmos fatores de coagulação que os NOACs, podem ser iniciadas a partir
do período correspondente à próxima dose destes últimos (36).
Tabela 7. Resumo dos procedimentos a adotar para a transição dos novos para os antigos
anticoagulantes
Opção 1:
Opção 2:


AVKs



Parar

NOACs

e

simultânea de AVKs

iniciar

com NOACs;

(LMWH) na próxima

Determinação do INR

dose;

antes




Administração

de

novas



Iniciar

heparina

AVK

e

doses;

administrar

Parar NOACs quando

simultaneamente

INR ≥2,0;

com LMWH até INR
≥2,0;

UFH
LMWH



Iniciar no período correspondente à próxima dose
de NOACs;

AVKs - Antagonistas da Vitamina K, NOACs - Novos Anticoagulantes Orais, INR – Razão
internacional normalizada, UFH – Heparina não fracionada, LMWH - Heparina de baixo
peso molecular. Adaptado de Abo-salem E. and Becker R., 2014 (36).
Eventualmente, graças à constante expansão no domínio da anticoagulação, como
se tem vindo a verificar desde os seus primórdios, será expectável a possibilidade de se
contornar as principais limitações dos NOACs que, atualmente, influenciam a opção pelos
anticoagulantes convencionais. Apesar destes anticoagulantes surgirem como opções
emergentes no tratamento e prevenção das doenças tromboembólicas, permanece a
necessidade da manutenção das terapias convencionais como opções alternativas,
particularmente em casos que não beneficiem na totalidade das vantagens associadas aos
NOACs ou que, a nível financeiro, não consigam manter o tratamento a longo prazo. Assim,
o estabelecimento e preservação destes procedimentos de transição dos novos para os
“velhos” anticoagulantes não deixa de constituir uma medida importante para estes casos
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onde a terapêutica com os NOACs não surte um efeito mais significativo comparativamente
aos AVKs e heparinas. Mesmo que, futuramente, os novos anticoagulantes possam vir a
constituir uma opção de primeira linha no tratamento e prevenção antitrombótica com
possível alargamento do seu espetro de aplicação, os AVKs e as heparinas permanecerão
na salvaguarda como terapias igualmente eficazes e, provavelmente, mais acessíveis
monetariamente.
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Conclusão

Os eventos tromboembólicos constituem uma das complicações mais importantes
associadas às doenças cerebrocardiovasculares e um dos riscos adjacentes a
determinados procedimentos cirúrgicos. A sua prevenção surge, portanto, como uma
medida de máxima importância, baseando-se na diminuição do seu risco de ocorrência
através da aplicação de métodos terapêuticos eficazes sem, contudo, aumentar o risco de
episódios hemorrágicos. A terapia anticoagulante tem vindo a sofrer uma evolução
contínua ao longo dos anos, sempre com o objetivo de aperfeiçoar o seu efeito terapêutico
mantendo simultaneamente um equilíbrio estável no que diz respeito aos riscos
hemorrágico e trombótico inerentes. Para além disso, esta evolução pretende igualmente
facilitar a adesão do doente à terapêutica ao torna-la mais cómoda, na medida em que não
implique a deslocação do próprio até a um centro médico para receber o tratamento e/ou
que implique a realização de uma monitorização rotineira do seu efeito anticoagulante.
Por largos anos, a terapia anticoagulante assentava, essencialmente, na aplicação
de AVKs e/ou heparinas no tratamento das várias patologias tromboembólicas. A
constatação de certas limitações impulsionou o desenvolvimento de novas alternativas
anticoagulantes igualmente eficazes que, aos poucos, foram ganhando uma posição de
destaque no mercado farmacêutico. Embora alguns médicos ainda prefiram optar pelas
terapias convencionais, seja por preferência ou maior conveniência para o caso clínico em
questão, a prescrição dos NOACs tem vindo gradualmente a aumentar graças aos
benefícios a eles associados. Contudo, existem ainda numerosos obstáculos por contornar
e que levam à escolha dos “velhos” anticoagulantes, como a inexistência de um antídoto e
de exames laboratoriais que permitam uma monitorização periódica do efeito
anticoagulante de forma a assegurar a sua segurança a longo prazo. Por outro lado, a
opção pelos anticoagulantes convencionais prende-se igualmente pela relação custobenefício a eles associada, tendo em conta que, a longo prazo, estes são monetariamente
mais acessíveis que os novos anticoagulantes.
Graças ao contínuo desenvolvimento da investigação na área da anticoagulação,
os NOACs vão-se constituindo, progressivamente, como uma alternativa terapêutica
promissora para o tratamento e profilaxia antitrombóticos. Vários estudos têm sido
desenvolvidos no intuito de aperfeiçoar esta nova terapêutica, nomeadamente ao nível da
sua segurança a longo prazo, de maneira a corresponder às expetativas estabelecidas pela
comunidade médica e de facilitar a sua adesão pelos doentes sem, no entanto, substituir
por completo as terapias que recorrem aos AVKs e heparinas. Será, por isso, expectável
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que no futuro este tipo de anticoagulantes sofra um vasto alargamento tanto na sua
aplicação como anticoagulante de primeira escolha, assim como possivelmente no seu
espectro de indicações terapêuticas.
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