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RESUMO 

A glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é uma enzima que catalisa o 

primeiro passo na via das pentoses monofosfato que transforma a G6P em 6-

fosfogluconato, com redução do NADP a NADPH, o que mantém o glutatião na 

forma reduzida e protege os eritrócitos do efeito oxidativo dos radicais livres de 

oxigénio. A deficiência em G6PD e a interação com certos fatores indutores tais 

como alguns medicamentos, agentes infeciosos, alimentos (fava), acidose 

metabólica e imaturidade do fígado em recém-nascidos, podem favorecer a 

expressão clínica da anemia hemolítica aguda ou anemia hemolítica crónica 

não esferocítica. A maior frequência da doença é encontrada em regiões com 

elevada prevalência da malária ou consumo da fava como África, Ásia, região 

do Mediterrâneo e Médio Oriente. O gene G6PD localiza-se na região 

telomérica do braço longo do cromossoma X (banda Xq28), pelo que os 

indivíduos afetados são, predominantemente, do sexo masculino. O gene é 

constituído por 13 exões e 12 intrões e codifica para uma proteína com 514 

aminoácidos. O diagnóstico laboratorial é realizado com base em métodos de 

avaliação qualitativa (teste de redução da metahemoglobina, teste de 

fluorescência spot, ensaio com azul brilhante de cresil, resazurina ou anel de 

formazan, testes rápidos e testes rápidos-e-imediatos), métodos de avaliação 

quantitativa (espectrofotometria, teste de eluição da metahemoglobina e ensaio 

citofluorimétrico) e testes genéticos. As principais formas preventivas e de 

tratamento incluem evitar ou descontinuar o agente indutor e em casos de 

anemias graves aplica-se a hemoterapia. 

Palavras-chaves: Glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD); Deficiência 

em G6PD; diagnóstico clínico e laboratorial.  
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ABSTRACT 
 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is an enzyme that 

catalyzes the first step in the pentoses monophosphate pathway that transforms 

G6P into 6-phosphogluconate, reducing NADP to NADPH, which keeps 

glutathione in reduced form and protects erythrocytes from the oxidative effect 

of oxygen free radicals. G6PD deficiency and interaction with certain inducing 

factors such as some medications, infectious agents, foods (fava bean), 

metabolic acidosis and liver immaturity in newborns may favor the clinical 

expression of acute hemolytic anemia or chronic non-spherocytic hemolytic 

anemia. The highest frequency of the disease is found in regions with high 

prevalence of malaria or fava consumption such as Africa, Asia, the 

Mediterranean region and the Middle East. The G6PD gene is located in the 

telomeric region of the long arm of the X chromosome (band Xq28), so the 

affected individuals are predominantly male. The gene consists of 13 exons and 

12 introns and encodes a protein with 514 amino acids. The laboratory 

diagnosis is based on methods of qualitative evaluation (methemoglobin 

reduction test, spot fluorescence test, bright cresyl blue, resazurin or formazan 

ring assay, rapid tests and rapid-and-immediate tests), methods of quantitative 

evaluation (spectrophotometry, methaemoglobin elution test and 

cytofluorimetric assay) and genetic testing. The main preventive and treatment 

forms include avoiding or discontinuing the inducing agent and in cases of 

severe anemia, hemotherapy. 

Key words: Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD); Deficiency in 

G6PD; clinical and laboratory diagnosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A presente monografia, com o título “Deficiência em glicose-6-fosfato 

desidrogenase (G6PD): aspetos clínicos e laboratoriais” faz uma revisão sobre 

a deficiência em G6PD. Inicia-se com a definição e história do desenvolvimento 

do conhecimento sobre a deficiência eritrocitária em G6PD (G6PDd), seguindo-

se, para melhor compreensão da sua etiologia, os sinais e complicações 

associadas, uma revisão sobre o processo eritropoiético, fisiopatologia do 

eritrócito, nomeadamente os mecanismos metabólicos, destacando a via das 

pentoses monofosfato (PMF), onde a enzima G6PD é responsável por catalisar 

a produção de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) reduzida, 

que é importante para o normal funcionamento do metabolismo do glutatião e 

para manter a integridade da membrana do eritrócito. Descrevem-se as 

principais propriedades bioquímicas, características genéticas e padrão de 

transmissão da deficiência em G6PD. São também descritas as principais 

variantes da G6PD, epidemiologia da deficiência em G6PD e a sua relação 

com o paludismo, diagnóstico clínico e laboratorial, aspetos terapêuticos e 

perspetivas futuras. Uma lista adequada e atualizada de referências 

bibliográficas, que serviu de suporte a esta monografia, foi incluída no final do 

trabalho. 

 

 

2. DEFICIÊNCIA DA GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE 

 

Definição e História  

A glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é a primeira enzima da via das 

PMF, que catalisa a produção de NADPH, que serve como transportador de 

eletrões em várias reações. A G6PD é essencial na destoxificação do eritrócito 

em espécies reativas de oxigénio (ROS), assegurando a integridade da 

membrana e a funcionalidade da hemoglobina. A sua função é particularmente 

importante durante os episódios de stress oxidativo, causados por aumento da 

concentração de ROS na célula. O stress oxidativo pode ter origem endógena, 

resultante de um aumento da produção de ROS na célula (auto oxidação da 
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hemoglobina e/ou falência metabólica), ou ter origem exógena, por entrada 

acentuada de ROS na célula (processos infeciosos e inflamatórios, aumento do 

catabolismo celular). Em caso de deficiência em G6PD, o desenvolvimento de 

stress oxidativo pode ser, ainda, desencadeado por alimentos, drogas, infeções 

e acidose metabólica (Ardila, 2017; Zwieten et al. 2014; Nelson et al. 2002). 

A deficiência em G6PD é um distúrbio metabólico conhecido desde a 

antiguidade. Pitágoras, filósofo e matemático grego, proibiu os seus seguidores 

de se alimentarem de favas (Vicia faba), um alimento importante nas regiões 

mediterrânicas e no médio oriente, ao verificar que após 24 a 48 horas, alguns 

consumidores de favas adoeciam. Esta doença foi depois designada por 

favismo, por associar hemólise eritrocitária, icterícia e, em casos mais graves, 

insuficiência renal, após ingestão de favas (Nelson et al. 2002).  

A história do conhecimento sobre a deficiência em G6PD mostra que esta 

patologia foi identificada no ano de 1956, na sequência de investigações 

realizadas em doentes com episódios de anemia hemolítica aguda (AHA) após 

tratamento com antimaláricos (6-metoxi-8-aminoquinolina), que apresentavam 

níveis baixos na atividade da G6PD. Mais tarde, outros investigadores 

verificaram a semelhança entre a anemia hemolítica grave, associada à 

ingestão de favas ou mesmo inalação do pólen da planta, e a anemia 

hemolítica induzida pela primaquina (Cappellini et al. 2008; Beutler, 2008).  

Na primeira década após a descoberta da deficiência em G6PD 

começaram a ser compreendidas as causas das manifestações clínicas e, a 

partir da segunda década, foram realizados vários estudos no sentido de 

esclarecer a variabilidade da atividade enzimática, identificando as variantes 

bioquímicas da enzima, de acordo com a caracterização das diferentes 

mutações da G6PD. Em 1966, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

padronizou os procedimentos para o estudo da deficiência em G6PD; entre 

1966-1986, foram caracterizadas cerca de 400 variantes bioquímicas da 

deficiência em G6PD. Em 1986, foi realizada a clonagem e sequenciação do 

gene G6PD, que se localiza na região telomérica do braço longo do 

cromossoma X (Xq28), e que codifica para uma proteína com 514 aminoácidos, 

a G6PD (Martini et al. 1986; Persico et al. 1986). Entre 1986 e 2006, foram 

identificadas mais 140 variantes. Em 1994 foi feita a cristalização da proteína 

G6PD, a partir de espécies de Leuconostoc mesenteroides, sendo o modelo da 
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estrutura tridimensional da G6PD publicado em 1996 (Naylor et al. 1996) e em 

2000 elucidada a estrutura cristalográfica da G6PD humana (Cappellini et al. 

2008; Martini et al. 1986; Naylor et al. 1996). Em 1995, por mutagénese 

direcionada para o gene G6PD, determinou-se que a atividade da G6PD é 

indispensável para a síntese do NADPH, pela via das pentoses monofosfato, e 

essencial para proteger as células de modificações oxidativas devidas ao 

desenvolvimento de stress oxidativo (Fonseca et al. 2005; Cappellini et al. 

2008).  

Atualmente, é aceite que os indivíduos com esta patologia apresentam 

uma diminuição da atividade da G6PD e uma redução na biodisponibilidade do 

NADPH para regenerar a glutationa oxidada à forma reduzida (GSH), e a 

hemoglobina oxidada à sua forma funcional, reduzida, durante episódios de 

stress oxidativo; uma redução na produção de NADPH determina um aumento 

da hemoglobina oxidada, que se liga à membrana, formando corpos de Heinz. 

A presença destas inclusões na membrana altera a sua capacidade de 

deformabilidade e, por consequência, a integridade dos eritrócitos favorecendo 

a sua hemólise e /ou remoção pelos macrófagos do sistema reticuloendotelial 

(Ferreira et al. 2014; Beutler et al. 2008; Compri et al. 2000).  

A maioria dos doentes é assintomática ao longo da vida. As 

manifestações clínicas da deficiência em G6PD variam com a idade do doente 

e com a gravidade da deficiência, resultante da mutação específica no gene da 

G6PD. Os doentes que apresentam variantes com níveis ligeiros a moderados 

da deficiência são, geralmente, assintomáticos e desconhecem que têm a 

doença. Já os doentes com variantes que determinam deficiências graves, 

apresentam habitualmente icterícia neonatal, são sintomáticos, com anemia 

hemolítica crónica não esferocítica, podendo apresentar episódios de hemólise 

aguda, desencadeados, por infeções, xenobióticos ou alimentos (Gomes-

Manzo et al. 2014; Nelson et al. 2002).  

 

 

3. ERITROPOIESE E ERITRÓCITO MADURO 

 

Os eritrócitos são células sanguíneas altamente especializadas, com a 

função primordial de transportar oxigénio dos pulmões para os tecidos e de 
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mediar o transporte de dióxido de carbono até aos pulmões, para eliminação. 

Esta função é facilitada pela forma em disco bicôncavo da célula, que 

proporciona uma grande área de superfície para as trocas gasosas (Bain, 

2017a).  

 
 

Figura 1. Modelo simplificado de hematopoiese. BFU-E: burst forming units eritroide; 
BFU-Meg: BFU megacariocítica; CD: grupo de diferenciação (cluster of differentiation); 
CFU: unidade formadora de colónias; CFU-baso: CFU basofílica; CFU-E: CFU 
eritróide; CFU-Eo: CFU eosinofílica; CFU-G: CFU granulocítica; CFU-GEMM: unidade 
formadora de colónias granulocítica/eritróide/megacariocítica/monocítica; CFU-GM: 
CFU granulocíticas/macrofágicas; CFU-M: CFU monocítica; CFU-Meg: CFU 
megacariocítica; célula pró-T: pró-timo; cél. pré-T: pré-timo; EPO: eritropoietina; G-
CSF: fator estimulador de colónias granulocíticas; IL: interleucina; GM-CSF: fator 
estimulador de colónias granulomonocíticas; M-CSF: fator estimulador de colónias 
monocíticas; SCF: fator da stem cell; TPO: trombopoietina; TNF: fator de necrose 
tumoral (retirado de Oliveira, 2007). 
 
 

Os eritrócitos são as células maduras produzidas através do processo 

eritropoiético. A diferenciação e proliferação das células estaminais 

hematopoiéticas é estimulada por diferentes fatores de crescimento, como a 
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interleucina-3 (IL-3), fator de crescimento das células estaminais (SCF: Stem 

Cell Factor); estas células diferenciam-se em unidades formadoras de colónias 

granulocíticas/eritróides/monocíticas/megacariocíticas (CFU-GEMM) que, na 

presença de fatores de crescimento adequados, podem diferenciar-se noutras 

células progenitoras comprometidas com as diferentes linhas celulares; no 

caso da eritropoiese, as CFU-GEMM diferenciam-se em BFU-EMeg (Burst 

Forming Units Erythroid Megacariocyte). Estas, na presença de eritropoietina 

(EPO), diferenciam-se em CFU-E (Colony-Forming Unit-Erythroid), que, por sua 

vez, se diferenciam em proeritroblasto, o primeiro precursor da linha eritroide, 

sob a ação da EPO (figura 1) (Oliveira, 2007). 

 

Figura 2. Maturação das células comprometidas com a linhagem eritróide (retirado 
Hoffbrand et al. 2013). 
 
 

Na medula óssea, o proeritroblasto, por mitoses sucessivas, diferencia-se 

em eritroblastos basófilos, policromáticos e ortocromáticos. O último precursor 

nucleado, o eritroblasto ortocromático, sem capacidade mitótica, perde o 

núcleo, dando origem ao reticulócito. Os reticulócitos são lançados para a 

circulação periférica onde, por maturação, com perda do RNA, dão origem aos 
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eritrócitos maduros, que têm um tempo médio de vida de 120 dias (figura 2) 

(Hoffbrand et al. 2013).  

Os eritrócitos maduros, sem organelos intracelulares (núcleo, ribossomas, 

retículo endoplasmático, mitocôndrias, etc.), não têm capacidade de síntese de 

DNA, RNA (pela perda do núcleo) e proteínas (por carência de ribossomas e 

do retículo endoplasmático) e de realizar o metabolismo oxidativo pelo ciclo de 

Krebs (pela ausência de mitocôndrias). Este facto obriga os eritrócitos a 

utilizarem a glicose pela via das PMF, como fonte única de NADPH (Bain, 

2017a; Machado et al. 2010; Greene, 1993). 

 
 
 

4. METABOLISMO ERITROCITÁRIO 

 

Todas as vias metabólicas do eritrócito, que asseguram a integridade da 

célula e a sua capacidade funcional, estão dependentes da glicose plasmática 

e incluem a via glicolítica anaeróbica ou de Embdem-Meyerhof (EM), o desvio 

de Rapoport-Luebering, a via das pentoses monofosfato e o metabolismo do 

glutatião (figura 3). 

Via de Embden-Meyerhof  

 
A via glicolítica anaeróbica ou de Embdem-Meyerhof (EM) é responsável 

pela degradação anaeróbica de 90% da glicose, que é utilizada para produção 

de ATP e NADPH (figura 3). A glicose plasmática entra no eritrócito por 

transferência facilitada, mediada pela proteína 4.5; por ação da enzima 

hexoquinase, é metabolizada a glicose-6-fosfato, que é usada como substrato 

para as vias Embden-Meyerhof e/ou para via das pentoses monofosfato 

(Koralkova et al. 2014; Hoffbrand et al. 2013; Wijk et al. 2005). 

A glicose que é metabolizada pela via EM é degradada em duas trioses 

por intermédio de reações sequenciais que culminam com a formação de ácido 

láctico, com produção concomitante de duas moléculas de ATP e duas de 

NADH. O NADH é importante, como cofator da metahemoglobina redutase, 

principalmente para a redução da hemoglobina oxidada (meta-hemoglobina) a 

hemoglobina funcional. O ATP é necessário para a manutenção da forma do 

eritrócito, do funcionamento da bomba de sódio e potássio e da capacidade de 
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deformabilidade, que assegura a circulação da célula através de pequenos 

vasos sanguíneos; é também importante para a fosforilação de fosfolipídeos e 

proteínas de membrana, para o transporte ativo de várias moléculas através da 

membrana, para a síntese parcial de nucleótidos (purinas e pirimidinas) e para 

a síntese de glutationa reduzida (Hoffbrand et al. 2013; Martins, 1989).  

 

 

Figura 3. Representação esquemática das principais vias metabólicas dos eritrócitos: 
a via de Embden-Meyerhof, desvio de Rapoport-Luebering, via das pentoses 
monofosfato e metabolismo do glutatião (retirado de Beris et al. 2015). G-6-PD: 
glugose-6-fosfato desidrogenase; GSH: glutatião reduzido: GSSG: glutatião oxidado; 
NADP: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidado; NADPH: nicotinamida 
adenina dinucleótido fosfato reduzido; TPI: tiofosfato isomerase. 
 
 

Foi demonstrado in vitro que a regulação da metabolização da glicose-6-

fosfato pela via EM ou pela via das PMF depende do quociente ATP/ADP e 

NADPH 
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NADPH/NADP nos eritrócitos e de fatores oxidantes. Quando a razão 

ATP/ADP é baixa, a glicose é degradada pela via de EM e, quando é alta, esta 

é inibida sendo ativada a via das PMF (Stincone et al. 2015; Arese et al. 2012; 

Stanton, 2012; Brown, 1996).  

 

Desvio de Rapoport-Luebering  

 
O desvio de Rapoport-Luebering constitui um desvio à via EM e é 

responsável pela produção de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG), que exerce uma 

atividade fundamental na regulação da afinidade da hemoglobina para o 

oxigénio (Wijk et al. 2005; Brown, 1996). 

 

 

Figura 4. (A) Estrutura do grupo heme, empacotado em cada cadeia polipeptídica da 
hemoglobina. (B) Regulação da afinidade da hemoglobina para o oxigénio: a presença 
de 2,3-DPG na hemoglobina reduz a afinidade para o oxigénio; a ausência de 2,3-
DPG aumenta a afinidade da hemoglobina para o oxigénio (retirado de Chhara, 2013). 
 
 

A hemoglobina é composta por quatro cadeias de globina, duas do tipo  

e duas do tipo , que se ligam a quatro grupos heme, constituídos por ferro 



9 

 

reduzido e protoporfirina (figura 4A). A presença de 2,3-DPG na molécula de 

hemoglobina (entre as cadeias  e ) diminui a afinidade do oxigénio para o 

ferro do grupo heme, favorecendo a libertação do oxigénio para os tecidos 

(Bain, 2017a). Pelo contrário, a ausência de 2,3-DPG na molécula de 

hemoglobina favorece a fixação de oxigénio, facilitando o seu transporte pela 

hemoglobina (figura 4B). Pode dizer-se que o 2,3-DPG é um efetor alostérico 

negativo da afinidade da hemoglobina para o O2 (Chhabra, 2013; Peter et al. 

1999). Os principais fatores que regulam a concentração de 2,3-DPG nos 

eritrócitos são o pH intra-eritrocitário e a hipoxia (figura 5).  

 

 

Figura 5. Regulação da concentração da 2,3-DPG pelo pH e hipoxia. A elevação do 
pH diminui a afinidade da hemoglobina para o oxigénio; por sua vez, a diminuição do 
pH produz o efeito contrário. A hipoxia conduz ao aumento dos níveis de 2,3-DPG 
(retirado de Torres, 2003). 
 

 

O aumento do pH intracelular estimula a glicólise, eleva a atividade da 

DPG mutase, que converte o 1,3-difosfoglicerato (1,3-DPG) em 2,3-DPG, e 

inibe a atividade da DPG-fosfatase, que decompõe o 2,3-DPG em 3-

fosfoglicerato, de que resulta uma maior síntese e menor degradação de 2,3-

DPG. Para valores de pH intracelular mais baixos verifica-se um efeito 
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contrário, ou seja, diminuição da concentração de 2,3-DPG, o que contribui 

para a síntese de lactato (Torres, 2003).  

A hipóxia provoca o aumento de 2,3-DPG devido a maior concentração 

intracelular de desoxiemoglobina acompanhada de incremento de pH, que 

estimula a síntese de 2,3-DPG, através dos mecanismos descritos 

anteriormente. O aumento da hemoglobina desoxigenada facilita a ligação do 

2,3-DPG à hemoglobina, diminuindo a concentração de 2,3-DPG livre. Essa 

baixa de 2,3-DPG livre reduz a sua ação como inibidor da DPG mutase, 

resultando assim num aumento da síntese do 2,3-DPG (Torres, 2003; Samaja 

et al 1991; Duhn et al. 1971).  

 

 

Via das pentoses monofosfato e metabolismo do glutatião  

 
A via das PMF (figura 3), também designada como via alternativa ou 

acessória, por representar cerca de 10% do metabolismo da glicose no 

eritrócito, constitui a única fonte de NADPH na célula, o qual é necessário para 

o bom funcionamento do metabolismo do glutatião (Allahverdiyev et al. 2012). 

Nesta via, a glicose-6-fosfato é oxidada pela enzima G6PD a 6-fosfogluconato, 

com formação de NADPH. A 6-fosfogluconolactonase hidrolisa o 6-

fosfogluconato (6PG) e forma a 6-fosfogluconolactona (6PGL), que por ação da 

6-fosfogluconato desidrogenase e da ribulose 5-fosfato isomerase origina a 

ribulose-5-fosfato (R5P), com formação de outro NADPH e libertação de CO2 

(Beutler, 2008; Vermorken et al. 1979; Greenne, 1993).  

A ribose-5-fosfato é um açúcar composto por cinco carbonos com um 

átomo de fosfato ligado ao carbono 5. Em células nucleadas é utilizado como 

precursor essencial para a síntese de nucleótidos (RNA e DNA), ATP e 

histidina, participando, igualmente na composição de várias coenzimas, tais 

como NAD+/NADH, NADP+/NADPH, FAD/FADH2 e coenzima A. Nos 

eritrócitos, a ribulose-5-P é convertida a frutose-6-fosfato por reações que 

requerem essencialmente duas enzimas, a transcetolase e a transaldolase 

(Nelson et al. 2002; Mehta et al.1994). 

Na via das PMF, o NADPH é necessário para a manutenção do glutatião 

na forma reduzida. O GSH é um tripeptídeo, γ-glutamil-cisteinil-glicina, presente 

nas células numa concentração de 2-5 mmol/L; cerca de 99% está na forma 
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reduzida (tiol), sendo uma coenzima essencial para a proteção do grupo 

sulfidrilo da hemoglobina contra agentes oxidantes e químicos (Baynes et al. 

2011).  

A maior parte do NADPH na célula vermelha é utilizada pela glutationa 

redutase para reduzir a glutationa oxidada (GSSG) a glutationa reduzida 

(GSH). A glutationa peroxidase oxida a GSH a glutationa oxidada (GSSG) com 

redução concomitante de H2O2 a H2O, protegendo as proteínas estruturais do 

eritrócito contra a ação oxidante de espécies reativas de oxigénio (H2O2, HO-) 

(Gomes-Manzo et al. 2016; Howes et al. 2013; Nunes et al. 2007; Greene, 

1993).  

O NADPH é também importante como cofactor para a metahemoglobina 

redutase acessória que contribui para manter os níveis da metahemoglobina 

abaixo de 2% quando a metahemoglobina redutase principal é insuficiente ou 

seja, em condições fisiológicas a metahemoglobina redutase, dependente de 

NADH (diaforese 1 ou citocromo B5 redutase), é responsável por 95% da 

atividade redutora endógena da metahemoglobina; os restantes 5% são 

reduzidos pela metahemoglobina redutase dependente do NADPH (diaforese 

2), produzido na via das pentoses. Contudo, no caso de stress oxidativo, a 

atividade da metahemoglobina redutase acessória pode aumentar quatro ou 

cinco vezes o seu valor (Rodrigues et al. 2011).  

Nos indivíduos saudáveis, a concentração de glicose no plasma, reflete o 

balanço entre o seu aporte (absorção), a sua produção endógena 

(glicogenólise e gliconeogénese) e a sua utilização pelos tecidos e pelos 

glóbulos vermelhos. Estudos in vivo demonstraram que existem fatores 

hormonais e nutricionais que interferem na regulação da G6PD. Foi verificado 

em animais, que a expressão da G6PD é induzida pela ingestão de 

carboidratos, o que sugere que o valor destes na dieta alimentar pode interferir 

com expressãoda G6PD. A fome, excesso de gordura e de ácidos gordos 

inibem a expressão da G6PD através de um mecanismo pós-transcrição em 

que a eficiência de splicing do pré-mRNA está diminuída. A influência que a 

glicose plasmática exerce sobre a G6PD parece ser indireta, por estimulação 

da insulina, que ativa a via das PMF (Nunes et al. 2007; Martins, 1989, 1995). 

A insulina e o glucagon são as principais hormonas que regulam a 

biodisponibilidade da glicose, a sua concentração plasmática e, em geral, o 
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estado do metabolismo energético (Bayenes et al. 2011). Fatores hormonais, 

como a insulina, a dexametasona, as hormonas tiroideias, são considerados 

reguladores positivos da expressão de G6PD, ativando a transcrição do mRNA 

da G6PD; a glicagina, pelo contrário, diminui a atividade da G6PD (Nunes et al. 

2007; Sticone et al. 2015; Arolasafe et al. 2013; Boyede et al. 2013; Stanton, 

2012; Singh et al. 2012).  

Fatores como a temperatura e o pH interferem com a velocidade máxima 

da reação enzimática da G6PD. Em alguns estudos, Verificou-se que a 

velocidade máxima aumentava constantemente com o aumento do valor da 

temperatura e de pH (T: 25-40,5º e pH=5,5-9,5), para todas as variantes da 

enzima. Porém, foram encontradas diferenças mínimas entre as variantes A e 

B (Davidson et al. 1972; Luzzatto et al. 1968). A atividade da via das PMF 

aumenta 24% e 41% quando a temperatura aumenta para 39°C e 40,5°C, 

respetivamente (Davidson et al. 1972; Martins, 1989). 

A atividade da G6PD é potenciada pelo etanol, o que é explicado pelo 

facto do álcool alterar o metabolismo lipídico e das lipoproteínas, e pelo facto 

do NADPH, para além de afetar o metabolismo da glutationa, também regular a 

síntese dos ácidos gordos, podendo estar na origem do fígado gordo alcoólico 

(Nunes et al. 2007). 

Por senescência, o eritrócito sofre uma degradação metabólica 

progressiva, o que favorece alterações físicas e estruturais da célula, 

nomeadamente, uma redução do volume, aumento da densidade e redução da 

capacidade de deformabilidade (Bain, 2017a). A degradação metabólica 

promove o aumento de hemoglobina oxidada, que se liga à membrana em 

quantidades crescentes, formando complexos com proteínas da membrana, 

que favorecem a vesiculação da membrana e, por consequência, a redução do 

volume, da capacidade de deformabilidade e o aumento da densidade celular. 

Em conjunto, estas alterações conduzem à remoção e destruição dos 

eritrócitos senescentes pelos macrófagos do sistema fagocítico mononuclear 

(Bain, 2017a; Costa et al. 2013; Pereira, 2007).  

Nos eritrócitos maduros com um sistema defesa antioxidante integro, em 

situação de stress oxidativo, observa-se um aumento da atividade da via das 

PMF com aumento da produção de NADPH necessário para a regeneração da 

hemoglobina oxidada ao seu estado funcional e para produção de GSH, 
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necessário para destoxificação da célula, de ROS. Em caso de falência destes 

sistemas antioxidantes e/ou excesso de agentes oxidantes a célula será 

incapaz de manter níveis de NADPH e de GSH adequados. A magnitude do 

stress oxidativo pode ser monitorizada pela razão GSSG/GSH (Ferreira et al. 

1997).  

5. G6PD: PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, BIOQUÍMICAS E GENÉTICAS  

 

Propriedades estruturais 

A G6PD humana inativa é um monómero de 514 aminoácidos, com uma 

massa molecular de 59,25 kDa. O monómero é composto por dois domínios, 

um domínio primário que se liga à coenzima G6P-NADP (local ativo), com uma 

conformação dinucleotídica β-α-β, e um domínio secundário cuja superfície de 

contacto se associa à coenzima NADP (local estrutural), que possui a 

conformação β+α pertencentes ao C-terminal de cada subunidade, com uma 

extensa região de interface, com 57 resíduos de aminoácidos (figura 6) 

(Gómez-Manzo et al. 2014).  

 

Figura 6. Estrutura tridimensional do dímero da G6PD humana. O dímero é 
constituído por domínio primário (sítio ativo), um domínio secundário (sitio estrutural) e 
uma extensa região de interface C-terminal. Cada monómero tem um tom diferente de 
cinza. Os substratos da enzima (G6P e NADP) e a coenzima estrutural (NADP) são 
mostrados como modelos de esferas; está assinalado o domínio tipo Rossmann que 
contém o local ativo da enzima (retirado de Gómez-Manzo et al. 2014). G6PD: 
glucose-6-fosfato desidrogenase; NADP: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 
oxidado.  
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A enzima ativa é constituída por quatro subunidades idênticas e a 

agregação dos monómeros inativos em dímeros e tetrâmeros ativos requer a 

ligação ao NADP+; cada monómero contém um local de ligação para o NADP 

(coenzima), nos aminoácidos 386 e 387, que correspondem a uma lisina e a 

uma arginina. O domínio de Rossmann é uma estrutura super-secundária, 

composta por vários segmentos de cadeia beta, alternados com cadeia alfa 

helicoidais, em que as cadeias β estão ligadas por pontes de hidrogénio, e 

formam uma folha β, que contém o local ativo da enzima, que liga a G6P e o 

NADP catalítico. As mutações localizadas perto do local estrutural promovem 

uma diminuição da estabilidade da enzima e uma deficiência grave na atividade 

da G6PD (Peters et al. 2009, 2008; Gómez-Manzo et al. 2014). 

O equilíbrio entre a forma dimérica e tetramérica é influenciado pelo pH, 

força iónica e natureza eletrostática das superfícies de contacto. Se o pH for 

superior a 8, com elevada força iónica, a formação de dímeros estará 

favorecida; pelo contrário, se o pH for inferior a 6, com baixa força iónica, será 

favorecida a formação de tetrâmeros (Bastidas et al. 2015). 

 

 

Genética da G6PD  

 
O gene G6PD humano foi clonado e sequenciado por dois grupos 

independentes (Persico et al. 1986; Takizawa et al. 1986). Localiza-se na 

região telomérica do braço longo do cromossoma X (banda Xq28), na 

vizinhança de genes de importância clínica, tais como o gene X-frágil (a sua 

mutação determina uma forma de atraso mental), o gene da hemofilia A e da 

disqueratose congénita. A sequência completa do gene G6PD com 18,5 Kb 

consiste em 13 exões e 12 intrões que codificam um mRNA de 1545 pb, que é 

traduzido numa proteína com 514 aminoácidos (figura 7) (Gómez-Manzo et al. 

2016, 2014; Fonseca, 2005). 

Neste gene, os primeiros 600 pb da extremidade-5’, que correspondem ao 

exão 1 e parte do exão 2, não são traduzidos e, como consequência, o codão 

de iniciação ATG está localizado na base 115 dos 127 pb do exão 2. A 

sequência 5' não traduzida contém dois codões de ATG, fora do quadro de 

leitura, e duas sub-regiões muito ricas em guanina e citosina (80%), 
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característica comum de genes com expressão constitutiva. A região promotora 

do G6PD tem alto teor de GC (mais de 70%), não apresenta a sequência 

CAAT, localizada na posição -70 a -90 pb, que é característica de vários genes 

eucariotas; a TATA-box clássica é substituída pela sequência ATTAAAT, 

localizada a -202 pb do codão ATG, e tem pelo menos nove locais CCGCCC 

(Gómez-Manzo et al. 2016; 2014). 

As mutações ao longo do gene G6PD determinam a deficiência 

hereditária em G6PD, de grau variável. Já foram identificadas mais de 400 

mutações, na sua generalidade missense. A maioria das variantes surge 

esporadicamente, embora a G6PD Mediterranian e as variantes Africana 

ocorram com maior frequência em certas populações mediterrânicas e 

africanas, respetivamente (Gómez-Manzo et al. 2016; Allahverdiyev et al. 

2012). 
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Figura 7. Localização do gene da G6PD humano no cromossoma X e distribuição de 
mutações. A parte superior mostra os intrões e exões; os números (1-13) indicam 
exões. Na parte inferior, o mRNA mostra as substituições de nucleótidos únicas 
(mutações missense). Os círculos vermelhos são mutações associadas à anemia 
hemolítica crónica não-esferocítica; os círculos roxos, amarelos e castanhos mostram 
outras mutações já identificadas, que afetam a atividade da enzima; e os círculos 
verdes mostram as mutações identificadas, mas ainda sem nome atribuído (retirado de 
Gómez-Manzo et al. 2016). 

 
 
 
 

Padrão de transmissão da deficiência em G6PD  

 

O padrão hereditário da deficiência em G6PD está ligado ao cromossoma 

X e tem carácter recessivo. Como é do conhecimento geral, os homens 

apresentam apenas um cromossoma X e a presença de uma cópia com o gene 

alterado é suficiente para causar deficiência em G6PD. Assim, os homens 

podem apresentar uma cópia do gene G6PD normal, com atividade normal, ou 
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apresentar uma mutação que determina a G6PDd, mas em caso de deficiência 

não transmitem a doença. Nas mulheres, a manifestação da doença requer 

habitualmente a presença da mutação nos dois cromossomas X. As mulheres 

podem ser heterozigóticas ou homozigóticas para a mutação do gene G6PD. 

Devido à inativação aleatória de um dos dois cromossomas X, as mulheres 

heterozigóticas possuem uma cópia não mutada da G6PD e outra cópia 

mutada que produz a variante da enzima (mosaicismo genético), o que se 

traduz em duas populações de eritrócitos, uma normal e outra com deficiência 

em G6PD (figura 8) (Glew et al. 2007; Nussbaum et al. 2002).  

 

Figura 8. A transmissão genética da deficiência de G6PD, onde o (X) representa o 
cromossoma com a mutação no gene G6PD (retirado Scriver et al.1995).  

 

Nomenclatura e caracterização bioquímica da G6PD e suas variantes 

A caracterização bioquímica da G6PD e das respetivas variantes é feita 

de acordo com as normas da OMS (Who, 1967) e inclui a determinação da 

atividade enzimática eritrocitária, o estudo da mobilidade eletroforética (em 

acetato de celulose ou em gel de agarose), a determinação da constante de 

Michaelis Menten (Km), tendo como substrato a G6P, a capacidade de 

utilização de um substrato análogo (2-desoxi-G6P), pH ótimo, estabilidade e 

termoestabilidade (Bastidas et al. 2015; Fonseca et al. 2005; Who, 1967). 

O locus da G6PD é caracterizado por apresentar um elevado 

polimorfismo genético, o que motivou a OMS, em 1967, a publicar normas de 

procedimentos e um sistema de nomenclatura para a deficiência em G6PD 

(Who, 1967). Segundo estas normas, as variantes são caraterizadas 

bioquimicamente, com base na atividade enzimática residual, padrão de 

mobilidade eletroforética, propriedades físico-químicas (termoestabilidade e 
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comportamento cromatográfico) e cinéticas (Km da G6PD ou da concentração 

de NADPH, dependência do pH e utilização de substratos análogos) (Who 

1989,1967).  

Das recomendações específicas associadas à nomenclatura das 

variantes, enumeram-se algumas: 

- o símbolo do genótipo deve ser representado em itálico com a 

designação genética específica da variante sobrescrita (ex: GdB);  

- no símbolo fenotípico, o indicador da atividade enzimática deve ser 

seguido por uma vírgula, e esta, pelo nome específico da variante (Ex: Gd(+), 

A); 

- os termos B, A e A- são as designações das variantes das enzimas; as 

duas primeiras não apresentam deficiência na atividade enzimática; a última 

tem atividade enzimática reduzida, sendo a deficiência mais comum e que 

ocorre principalmente nos indivíduos de raça negra;  

- as indicações da atividade enzimática devem ser representadas pelos 

sinais: 

(-) ≤25%   atividade enzimática muito reduzida  

(±) 25-65%  atividade enzimática reduzida  

(+) 65-150%  atividade enzimática normal 

(++) ≥150%  atividade enzimática acima do normal (ou pelo 

menos 2x o desvio padrão acima da média) 

(++++)   atividade enzimática 4 vezes acima do normal; 

- o nome comum da variante com deficiência enzimática, com mobilidade 

eletroforética igual à B e com as características detalhadas na tabela das 

variantes da G6PD publicadas pela OMS, deve ser considerada como variante 

Mediterranean (Who, 1967).  

- na caracterização fenotípica de uma mulher heterozigota deve ser 

indicada a expressão por fenótipo observado e não o fenótipo de interferência; 

uma linha oblíqua deve separar os dois tipos de designação genotípica (ex 

GdA/GdB). 

Reconhece-se a existência de pelo menos 186 mutações com mais de 

400 variantes, na sua maioria missense, distribuídas em 5 classes (tabela 1), 

de acordo com a sua atividade enzimática residual nos eritrócitos e com as 
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manifestações clínicas associadas (Lee et al. 2018; Howes et al. 2013; Minucci 

et al. 2009; Chang et al. 1995). 

Na classe I, as variantes são caraterizadas por apresentarem uma 

deficiência enzimática grave, com uma atividade enzimática não detetável ou 

inferior a 1% do valor normal, e por se associarem a anemia hemolítica crónica 

não-esferocítica (AHCNE). Fazem parte desta classe mutações raras, como a 

G6PD Buenos Aires e Durhan.  

Na classe II, há uma deficiência enzimática grave, com uma atividade 

enzimática inferior a 10%, podendo os doentes apresentar episódios de anemia 

hemolítica aguda; a mutação mais frequente nesta classe é a G6PD-

Mediterranean, amplamente distribuída na região do Mediterrâneo e no Médio 

Oriente,embora também possa ser encontrada noutras regiões, como a Índia e 

a América (Allahverdiyev et al. 2012). Os estudos genéticos mostraram a 

existência de pelo menos duas mutações pontuais diferentes para a G6PD-

Mediterranean. A primeira consiste na troca de citosina por timina no nucleótido 

563 (563C->T), com alteração do aminoácido 188, de serina para fenilalanina 

(Ser->Phe). A segunda, resulta da mutação silenciosa de citosina para timina 

no nucleotídeo 1311 (1311C->T), sem substituição de aminoácido (Haidar et al. 

1990; Allahverdiyev et al. 2012). As mutações da G6PD Mediterranean (G6PD 

B) são habitualmente mais graves que as mutações africanas (G6PD A-), 

apresentando uma diminuição significativa no valor da atividade enzimática 

(Nussbaum et al. 2002; Stevens et al. 1990). 

As variantes da classe III apresentam uma deficiência enzimática 

moderada a discreta, com atividade enzimática residual entre 10 a 60 % e 

anemia hemolítica ocasional. A variante mais frequente nesta classe é a G6PD 

A- e o seu estudo molecular permitiu identificar três subtipos desta mutação. O 

primeiro, mais comum nesta variante, resulta da substituição de guanina por 

adenina no nucleotídeo 202 (202G->A), com alteração do aminoácido número 

68, de valina para metionina (Val->Met). O segundo, ocorre no nucleótido 

número 680 e resulta da troca de guanina por adenina (680G->A), com 

alteração do aminoácido 227, de arginina para glutamina (Arg->Gln). O 

terceiro, ocorre no nucleótido 968, como resultado da substituição da timina por 

citosina (968T->C), com alteração do aminoácido 323, de leucina para prolina 

(Leu->Pro) (Ardila et al. 2017; Fonseca et al. 2005).  
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Tabela 1. Classificação das variantes da G6PD segundo as recomendações da OMS. 

 

Classe Atividade 
enzimática 

residual 

Localização 
na proteína 

Sintomas 
clínicos 

Frequência 
de 

distribuição 
enzimática 

G-6PD: tipo 
de mutação 

 

I <1% ou não 
detetado 

Interface 
dímero NADP 

estrutural 
 

Anemia 
hemolítica 

crónica 

Raro e sem 
distribuição 
geográfica 

precisa 

 
Buenos Aires 

Durhan 

II <10% Local de 
ligação do 
NADP na 

interface do 
dímero 

Anemia 
hemolítica aguda 

provocada por 
favas e 

dependente de 
xenobióticos  

 

Frequente e 
distribuído 

pelo mundo 

Mediterranean 
 

Cassano 
 

Santamaria 

III 10-60% Disperso por 
toda a 
enzima 

Ocasionalmente 
anemia 

hemolítica aguda 

Muito 
frequente nas 

áreas de 
malária 

A- 

Seattle 
Canton 
Rignano 

 

IV 60-90% 
atividade 
normal 

Local neutro 
da proteína  

Assintomático Frequência 
indefinida 

Montalbano 
A+, B 

Orissa 

V >110 % 
atividade 

aumentada 

Local neutro 
da proteína 

ou mutações 
no promotor 

 

Assintomático Frequência 
indefinida 

Não reportado 

(adaptado de Minucci et al. 2009). 
 
 

A variante Canton, desta classe III, caracteriza-se pela substituição de 

uma guanina por uma timina na posição 1376 (1376G->T), que muda o 

aminoácido leucina para arginina na posição 459 da proteína (Leu->Arg), e 

apresenta uma atividade enzimática próxima de 10% (Stevens et al. 1990). 

Na classe IV, os doentes são assintomáticos, pois a deficiência 

enzimática é discreta ou normal, com uma atividade enzimática entre 60 a 

90%, incluem-se nesta classe as variantes G6PD A+, Montalbano e Orissa. A 

variante A+, que ocorre principalmente em indivíduos de raça negra, é causada 

pela troca do nucleótido adenina (A) por guanina (G) na posição 376 (376A-

>G), responsável pela mudança do aminoácido asparagina (Asn) para ácido 

aspártico (Asp), (Asn->Asp), na posição 126 da proteína (Allahverdiyev et al. 

2012; Chang et al. 1995). Esta variante da classe IV, mantém níveis de 

atividade enzimática normais, tem uma frequência de 20-40% na população 
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masculina africana e de 20% na população masculina afro-americana 

(Allahverdiyev et al. 2012). As variantes G6PD A+ e G6PD A-, constituem as 

variantes mais frequentes em África, embora sejam também descritas nas 

populações caucasianas de Itália, Espanha, Sudeste Asiático, Médio Oriente e 

América do Sul (Allahverdiyev et al. 2012). 

Como caraterística bioquímica diferencial, a variante A apresenta 100% 

de atividade enzimática, maior mobilidade eletroforética, menor constante de 

Michaelis-Menten (Km: 63U/g Hb) e mais termoestabilidade em relação à 

variante B (Bastidas et al. 2015; Who, 1967).  

Na classe V, a atividade enzimática da G6PD está aumentada acima de 

110%, e os doentes são assintomáticos, como acontece com os doentes que 

têm a variante Verona (Minucci et al. 2009; Compri et al. 2000). Em países com 

altas prevalências de deficiência em G6PD podem ser encontrados vários 

alelos polimórficos. 

 

 

6. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

 
A distribuição geográfica da deficiência em G6PD é heterogénea. A uma 

prevalência global é de 4,5%, sendo mais frequente em regiões endémicas de 

malária, como a África, Ásia, países Mediterrânicos e América Latina (figura 9) 

(Vasquez-Bonilla et al. 2017; Nkhoma et al. 2009, 2007).  

Em Portugal, a deficiência em G6PD tem uma prevalência de 0,5% na 

população masculina caucasiana (Rodrigues et al. 2002) e a maioria dos casos 

de deficiência em G6PD pertencem à classe III (Costa et al. 1997). 

No género masculino a frequência da deficiência em G6PD é variável, 

observando-se valores de 1 a 35% na Europa, 0 a 28% na África, 1 a 19% na 

Ásia, 1,7 a 10% no Brasil e de 7 a 17 % na população negra dos Estados 

Unidos (Vasquez-Bonilla et al. 2017). 
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Figura 9. Prevalência global da deficiência em G6PD (retirado Nkhoma et al. 2009).  

 

 

Em Moçambique, onde o paludismo é endémico, os estudos realizados 

sugerem altas prevalências de deficiência em G6PD. De acordo com um 

desses estudos, de revisão sistemática e meta-análise, Moçambique apresenta 

uma prevalência de cerca de 18,3% de deficiência em G6PD (Nkhoma et al. 

2009). Mais recentemente, um estudo realizado em três distritos, no Sul 

(Manhiça), no Centro (Mocuba) e no Norte (Pemba) de Moçambique, refere 

altas prevalências da deficiência em G6PD. A prevalência observada foi de 

14,6% no Sul, 16,8% no Centro e 8,3% no Norte, com uma incidência 

significativa em indivíduos do sexo masculino. Sendo Moçambique um país 

assolado pelo paludismo, este estudo confirma a associação entre paludismo e 

a deficiência em G6PD (Galatas et al. 2017). 

É aceite que existe uma forte correlação entre a distribuição geográfica da 

deficiência em G6PD e a malária (figura 10). De facto, há uma distribuição 

desigual da G6PDd nas zonas não endémicas e nas zonas endémicas de 

malária. Estudos in vitro evidenciaram que o ambiente interno dos eritrócitos 

com G6PDd confere alguma proteção contra a malária e inibe a invasão e 

proliferação do parasita (Ruwende et al. 1998).  
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Figura 10. Mapa mundial da frequência dos alelos G6PD associados à deficiência 

enzimática em zonas endémicas de paludismo (von Seidlein et al. 2013). 

 

 

Em casos de infeção por Plasmodium falciparum, os eritrócitos com 

deficiência em G6PD desenvolvem stress oxidativo, por acumulação de 

substâncias oxidantes, inibindo o desenvolvimento e multiplicação do 

plasmódio (infeção “abortiva”); a desnaturação das proteínas da hemoglobina, 

com formação de metahemoglonina, corpos de Heinz e peroxidação de lípidos 

da membrana, como se referiu, favorecem a fagocitose e eliminação dos 

eritrócitos parasitados (“infeção suicida”), conferindo assim vantagem de 

“resistência” à malária. Esta resistência dos eritrócitos à proliferação do 

parasita parece justificar a manutenção do genótipo mutado, como uma forma 

de seleção natural em populações endémicas para o paludismo (Nkhoma et al. 

2009; Nelson et al. 2002; Who, 1989; Ruwende, 1998). 

 

 

 

7. EXPRESSÃO CLÍNICA  

 

A maioria dos indivíduos com deficiência em G6PD é assintomática, 

podendo apresentar episódios hemolíticos induzidos pela administração de 
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alguns medicamentos, por infeções, acidose metabólica e ingestão de favas. A 

expressão clínica depende da redução de atividade da G6PD. No caso de 

diminuição severa da atividade da G6PD, haverá uma diminuição na produção 

de NADPH e, por consequência, uma redução da GSH, necessária para 

remoção de ROS. A acumulação de ROS determina diferentes modificações 

oxidativas na célula, que induzem a remoção precoce e crónica dos eritrócitos, 

pelo sistema reticulo endoplasmático. O exame hematológico revela uma 

anemia com reticulocitose e alterações morfológicas características (figura 11); 

o estudo bioquímico mostra um aumento da bilirrubina sérica não conjugada e 

um aumento de urobilinogénio e hemoglobina na urina, assim como do 

aspartato transaminase (AST) e da lactato desidrogenase (LDH) (Costa et al. 

2013). 

Os indivíduos com variantes de G6PD da classe I, com uma deficiência 

enzimática muito grave, apresentam habitualmente anemia hemolítica crónica 

não esferocítica (Vasquez-Bonill et al. 2017). A icterícia neonatal é comum para 

todas as variantes da G6PD. 

 

 

Figura 11. Alterações morfológicas dos eritrócitos, observáveis em crises hemolíticas 
ou na Anemia hemolítica crónica não esferocítica (AHCNE), devidas a deficiência 
eritrocitária em G6PD. (A) bite cells, alteração devida à presença de corpos de Heinz; 
(B) Eritrócitos com pontuado basófilo que mostra a presença de grânulos finos, médios 
ou grosseiros, formados pela agregação anormal de ribossomas distribuídos de uma 
forma uniforme na célula (retirado de PNCQ, 2015). 

 

Nas formas menos graves de deficiência em G6PD, as crises hemolíticas 

agudas, de gravidade variável (que podem ser fatais se não forem tratadas), 

apresentam achados hematológicos e bioquímicos semelhantes, com anemia, 

reticulocitose e aumento da bilirrubina indireta. Em caso de hemólise 
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desencadeada por infeções bacterianas ou acidose diabética, é comum 

observar-se leucocitose. No esfregaço sanguíneo, observa-se habitualmente 

anisocitose, policromatofilia, bite cells, decorrentes da presença de corpos de 

Heinz, eritrócitos com pontuado basófilo discreto e raros esferócitos e 

esquizócitos (figura 11). Não há aumento significativo na fragilidade osmótica 

eritrocitária e o teste de Coombs direto é negativo. A redução de atividade 

enzimática da G6PD pode ser mascarada pela reticulocitose, uma vez que os 

reticulócitos apresentam uma atividade enzimática superior, em G6PD 

(Oliveira, 2007).  

 

Anemia hemolítica induzida por xenobióticos 

Os eritrócitos deficientes em G6PD, tendo uma capacidade reduzida de 

defesa contra agressões oxidativas, são sensíveis à presença de 

drogas/fármacos de carácter oxidante (figura 12).  

Há vários xenobióticos com ação hemolítica comprovada nos doentes 

com deficiência em G6PD (tabela 2). Existem ainda outros xenobióticos que, 

embora tenham sido associadas a episódios hemolíticos, esse efeito não foi 

ainda devidamente fundamentado, ou seja, têm potencial hemolítico e, por isso, 

devem ser evitados ou administrados sob vigilância, em indivíduos com 

deficiência em G6PD. Nos xenobióticos com reconhecido efeito hemolítico 

incluem-se medicamentos de vários tipos, nomeadamente anti-helmínticos, 

antibióticos, anti-maláricos, agentes anti-metahemoglobinémicos, 

antineoplásicos, fenilhidrazina, entre outros. Nos xenobióticos com potencial 

hemolítico incluem-se analgésicos, antibióticos, antidiabéticos, anti-maláricos, 

anti-hipertensores e algumas vitaminas (tabela 2). 

Os primeiros sinais de hemólise, quando induzido por xenobióticos, 

surgem 24 a 72 horas após a administração dos mesmos, podendo agravar-se 

se não for suspensa a toma do medicamento. Nas primeiras 24 horas é 

possível observar-se uma redução drástica de glóbulos vermelhos, 

hemoglobina e hematócrito e alterações bioquímicas sugestivas de hemólise 

intravascular e extravascular; nos quatro a cinco dias seguintes, o hematócrito 

atinge aproximadamente 50% do seu valor inicial, a medula óssea responde 
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com reticulocitose, com tendência progressiva de normalização do hematócrito 

e da anemia (Zalusky, 1970). 

 

 

   

 
Figura 12. Fisiopatologia da hemólise associada à deficiência em G6PD induzida por 
medicamentos. Alterações no sistema antioxidante favorecem a oxidação da GSH, 
acumulação de ROS, oxidação da hemoglobina com formação de corpos de Heinz, 
que interferem na estrutura normal da membrana do eritrócito e favorecem a sua 
remoção precoce pelos macrófagos. Cat: catalase; G6P: glucose-6-fosfato; 6PG: 6-
fosfogluconolactona; G6PD: glucose-6-fosfato desidrogenase; Hb: hemoglobina; GPx: 
glutationa peroxidase; GR-glutationa redutase; GSH: glutationa reduzida; GSSG: 
glutationa oxidada; metHb: metahemoglobina; NADP: nicotinamida adenina 
dinucleótido fosfato oxidado; NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 
reduzido; O2-: anião superóxido; PMF: pentose monofosfato; SHb: sulfohemoglobina 
(adaptado de Sáenz et al. 1981).  
 

 

As manifestações clínicas podem incluir febre, iterícia e palidez. No 

esfregaço de sangue periférico pode observar-se anisopoiquilocitose, com 

esferocitose e policromatofilia, e “bite cells” indicativas da presença de corpos 

de Heinz (Vasquez-Bonilla at al. 2017; Allahverdiyev et al. 2012; Beutler, 2008; 

Sáenz et al. 1981).  

H2O2

Hb

metHb-SHb

Corpos de Heinz

Hemólise

O2
-

H2O

GSH GSSG

GR

NADP NADPH
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G6P 6PG

Glucose Lactato

Catalase e superóxido 
dismutase

PMF

MEDICAMENTOS 

GPx
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Tabela 2. Xenobióticos com potencial efeito hemolítico que devem ser evitados em 

doentes com deficiência em G6PD. 

 

Xenobióticos a evitar na deficiência em G6PD 

Risco definitivo de hemólise Possível risco de hemólises 

Classe  
farmacológica 

Xenobióticos 
Classe 

farmacológica 
Xenobióticos 

Anti-helmínticos 
ß-naftol 
Niridazol 

Stibophen 
Analgésicos 

Ácido acetilsalicílico 
(Aspirina) 
Acetanilida 

Paracetamol 
(Acetaminofeno) 
Aminofenazona 
(Aminopirina) 

Dipirona (Metamizole) 
Fenacetina 

Fenazona (Antipirina) 
Fenilbutazona 

Ácido tiaprofênico 
 

Antibióticos 

Nitrofuranos: 
Nitrofurantoína 
Nitrofurazona 

 
Quinolonas: 

Ciprofloxacina 
Moxifloxacina 

Ácido nalidíxico 
Norfloxacina 
Ofloxacina 

 
Cloranfenicol 

 
Sulfonamidas: 
Cotrimoxazol 

(Sulfametoxazol 
+Trimetoprim) 
Sulfacetamida 
Sulfadiazina 
Sulfadimidina 

Sulfametoxazol 
Sulfanilamida 
Sulfapiridina 

Sulfassalazina 
(Salazosulfapiridina) 

Sulfisoxazol 
(Sulfafurazol) 

Antibióticos 

Furazolidona 
Estreptomicina 

 
Sulfonamidas: 

Sulfatitina 
Sulfaguanidina 
Sulfamerazine 

Sulfametoxipiridazol 

Anticonvulsivantes Fenitoína 

Antidiabéticos Glibenclamida 

Antídotos Dimercaprol (BAL) 

 Antihistamínicos 
Antazolina (Antistina) 

Difenidramina 
Tripelenamina 

 

Antihipertensivos 
Hydralazine 
Metildopa 

Antimaláricos 

Cloroquina e derivados 
Proguanil 

Pirimetamina 
Quinidina 
Quinina 

Antimicobacterianos Isoniazida 

Agentes 
Antiparkinson 

Triexifenidil 
(Benzhexol) 

Drogas 
Cardiovasculares 

Dopamina (L-dopa) 
Procainamida 

Quinidina 
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Tabela 2. Xenobióticos com potencial efeito hemolítico que devem ser evitados em 

doentes com deficiência em G6PD (continuação). 

 

Drogas a evitar na deficiência em G6PD 

Risco definitivo de hemólise Possível risco de hemólises 

Classe  
farmacológica 

Xenobióticos 
Classe 

farmacológica 
Xenobióticos 

Anti-maláricos 

Mepacrina 
Pamaquine 
Pentaquina 
Primaquina 

Agente de 
diagnóstico 

para deteção de 
cancro 

 

Azul de toluidina 

Agentes anti- 
metahemoglobulina 

Azul de metileno 
Preparações para a 

gota 

Colquicina 
Probenecida 

 

Anti-micobacterianos 

Dapsona 
Ácido para-

aminossalicílico 
Sulfones 

Aldesulfona sódica 
(Sulfoxona) 

Glucosulfona 
Tiazossulfona 

 

Contraceptivos 
Hormonais 

Mestranol 

Adjuvantes anti-
neoplásicos 

Doxorrubicina 
Rasburicase 

 
Nitratos Nitrito de isobutilo 

Analgésicos 
Geniturinários 

Fenazopiridina  
Derivados da vitamina 

K 

Menadiol sulfato de sódio 
Menadione  

Menadiona bissulfito de 
sódio 

Fitomenadiona 
 

Outras 
Acetilfenilhidrazina 

Fenilidrazina 
 

Vitaminas Ácido ascórbico (Vit C) (raro) 

  Outras 

Arsine 
Berberina 

Grãos de fava 
Naftaleno 

Ácido p-aminobenzóico 
 

http://www.cych.org.tw/pharm/MIMS%20Summary%20Table-G6PD.pdf (acesso Julho 2018). 

 
 

Hemólise induzida por infeção  

 

A infeção é uma das causas mais comum de hemólise grave em 

pacientes com deficiência em G6PD. Os agentes mais frequentemente 

implicados incluem bactérias como a Salmonella, Escherichia coli, 

Streptococcus β-hemolítico e Rickettsia; parasitas, como o Plasmodium; e vírus 

como o da hepatite e da influenza A (Frank, 2005). 

http://www.cych.org.tw/pharm/MIMS%20Summary%20Table-G6PD.pdf
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O mecanismo da hemólise induzida por infeções não é bem conhecido. 

Uma das hipóteses é a de que a ativação de células inflamatórias esteja na 

origem da produção exacerbada de peróxido de hidrogénio que, difundindo-se 

através da membrana eritrocitária, leva ao desenvolvimento de stress oxidativo 

nos eritrócitos deficientes em G6PD. A febre, comum em processos infeciosos, 

pode também contribuir para aumentar a fragilidade osmótica dos eritrócitos, 

reduzindo o tempo de vida dos eritrócitos (Vasquez-Bonilla et al. 2017; 

Fonseca et al. 2005; Martins, 1989). 

 

Hemólise induzida por acidose diabética  

A cetoacidose diabética é uma complicação aguda da diabetes mellitus 

(DM), caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e 

cetose, na vigência de deficiência profunda de insulina. Desconhece-se o 

mecanismo exato que conduz à hemólise, tendo sido sugerido que a 

diminuição de pH, o aumento do piruvato e a hiperglicémia podem desviar o 

metabolismo para a via das PMF em prejuízo da via EM (Pinto et al. 2005; 

Martins, 1989). Na hiperglicemia há uma diminuição da expressão do gene e 

da atividade da G6PD, o que favorece o desenvolvimento de stress oxidativo 

no eritrócito. O tratamento da hiperglicemia com infusão intravenosa de insulina 

promove o decréscimo progressivo da glicose plasmática e a redução da 

produção de NADPH, o que poderá contribuir para o aumento da sensibilidade 

oxidativa e destruição precoce dos eritrócitos (Agarwal et al. 2013; Carette et 

al. 2011).  

 
 
Favismo  

 
O favismo é um síndrome hemolítico agudo que toma esta designação 

por ocorrer em indivíduos com deficiência em G6PD, após ingestão de favas. A 

fava é rica em dois derivados de aminopirimidina glicosídicos, a vicina e a 

convicina, que após a hidrólise da ligação β-glicosídica entre a glicose e o 

grupo hidroxilo em C-5 no anel de pirimidina, produz as agliconas, divicina e 

isouramil, respetivamente, que parecem desempenhar um papel importante no 

desencadeamento da hemólise. Após ingestão de favas, por ação de beta-
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glicosilases da fava do epitélio intestinal, formam-se a divicina e o isouramil, 

que nos eritrócitos deficientes em G6PD induzem uma produção exacerbada 

de peróxido de hidrogénio, que, dada a falência das vias das PMF e do 

glutatião, determinam o desenvolvimento de stress oxidativo.  

Nos eritrócitos com atividade enzimática de G6PD normal, as moléculas 

de peróxido de hidrogénio produzidas são convertidas em água pela catálase e 

glutationa peroxidase protegendo a célula de modificações oxidativas (figura 

13A). Nos eritrócitos deficientes em G6PD, com uma capacidade reduzida de 

destoxificação da célula em H2O2, desenvolve-se stress oxidativo, que 

determina uma anemia hemolítica aguda (figura 13B), na presença de agentes 

oxidantes como a divicina e o isouramil (Luzzatto et al. 2018; Rizzello et al. 

2016; Nelson et al. 2002; Oliveira et al. 2000).  

Os sintomas de favismo desenvolvem-se algumas horas (24-48 horas) 

após a ingestão, apresentando um quadro clínico e laboratorial semelhante ao 

que se observa no caso de AHA induzida por xenobióticos. Os mais comuns 

incluem náusea, vómitos, fadiga, mal-estar, vertigens, palidez, esplenomegalia, 

icterícia e hemoglobinúria associados à hemólise extravascular e intravascular, 

anemia, com valores de glóbulos vermelhos que podem estar abaixo de 

1,0x1012/L, reticulocitose e alterações morfológicas eritrocitárias, 

nomeadamente as sugestivas da presença de corpos de Heinz. Os sintomas 

cessam, geralmente, após 2 a 6 dias após a ingestão de favas (Luzzatto et al. 

2018; Rizzello et al. 2016; Nelson et al. 2002; Oliveira et al. 2000). Os episódios 

hemolíticos decorrentes são mais comuns em crianças entre os 2-5 anos e 2 a 

3 vezes mais comuns no sexo masculino do que no feminino (Allahverdiyev et 

al. 2012). 
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Figura 13. Resposta metabólica dos eritrócitos com atividade normal (A) e deficiente 
(B) em G6PD, em casos de ingestão de favas (retirado de Luzzatto et al. 2018).  

 
 
 
 

Icterícia em recém-nascidos 

 
A icterícia neonatal está relacionada com imaturidade hepática, 

observando-se uma inadequada capacidade de conjugação da bilirrubina pelo 

fígado. Esta redução na conjugação da bilirrubina pode manifestar-se 

clinicamente pela presença de outros fatores, como deficiência em glicose-6-

fosfato desidrogenase, raça, causas hemolíticas, incompatibilidade ABO ou Rh, 
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condições genéticas, amamentação, prematuridade, infeções, 

cefalohematoma, asfixia e de variantes genéticas que afetam a atividade da 

glucuroniltransferase (Vasquez-Bonilla et al. 2017).  

Os lactentes com deficiência em G6PD têm maior risco de mortalidade 

secundária à encefalopatia por bilirrubina (kernicterus), e aproximadamente 

20% dos casos de kernicterus estão associados à deficiência de G6PD 

(Richardson et al. 2018). Os sintomas de kernicterus num recém-nascido 

incluem letargia, sonolência extrema e tónus muscular fraco. Embora rara, a 

deficiência em G6PD deve ser considerada e investigada em recém-nascidos 

que desenvolvem icterícia nas primeiras 24 horas de vida ou que têm história 

familiar com icterícia neonatal ou que apresentam valores de bilirrubina 

elevados (Richardson et al. 2018; Isa et al. 2017; Gautam, 2016). 

 

Anemia hemolítica crónica não esferocítica  

 
A anemia hemolítica crónica não esferocítica, que se observa em 

indivíduos com deficiência grave em G6PD, carateriza-se por hemólise 

extravascular crónica, com um pequeno componente intravascular, podendo 

ser acompanhada de esplenomegalia. O doente apresenta anemia ligeira a 

moderada, com reticulocitose e discreta macrocitose; no esfregaço 

policromasia e anisopoiquilocitose (PNCQ, 2015; Baynes et al. 2011; Beutler, 

1994).  

 

8. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O diagnóstico da deficiência em G6PD é importante para a prevenção e 

tratamento adequado, no caso de crises hemolíticas. Existem várias doenças 

que cursam também com crises hemolíticas e/ou icterícia, pelo que é 

fundamental o estabelecimento do diagnóstico diferencial com essas 

patologias, nomeadamente, com a anemia hemolítica autoimune, transtornos 

da conjugação da bilirrubina (ex: síndrome de Gilbert), doença hemolítica do 

recém-nascido, esferocitose hereditária, anemia falciforme e talassemias 

(Richardson et al. 2018). 
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Para o diagnóstico da deficiência em G6PD devem usar-se os testes 

recomendados pela OMS (Who 1987,1989). Existem metodologias qualitativas, 

para o rastreio ou triagem da deficiência, e métodos quantitativos, para 

avaliação da atividade enzimática, testes citoquímicos e estudos genéticos 

para a caracterização das variantes (von Seidlein et al. 2013; Who,1989). A 

tabela 3 resume os testes disponíveis, mais comuns, para rastreio e avaliação 

da atividade da G6PD, de acordo com abordagens bioquímicas/fenotípicas e 

genéticas.  

Os testes para triagem da deficiência em G6PD incluem o teste de 

redução da metahemoglobina (MRT) de Brewer, o teste de fluorescência spot 

(FST) ou de Beutler, o ensaio com azul brilhante de cresil, resazurina ou anel 

de formazan e os testes rápidos (Bain et al. 2017b; Brewer et al. 1960). Os 

testes de triagem também incluem os testes rápidos, como o método Hirono-1-

metoxi metassulfato de fenazina (PMS) Sephadex e o WST-8/1-metoxi PMS 

Sephadex (WST), e os testes rápidos-e-imediatos (point-of-care tests), como o 

BinaxNowWR G6PD e o CareStartR G6PD (CSG ou RDT ou CST; Access Bio, 

New Jersey, EUA) (Ley et al 2017; Espino et al. 2016; Satyagraha et al. 2016; 

Oo et al. 2016; Osorio et al. 2015; von Seidlein et al. 2013).  

O teste mais usado para a avaliação quantitativa da deficiência em G6PD 

é o espectrofotométrico, embora existam outros. Os testes citoquímicos (teste 

de eluição de metahemoglobina e ensaio citofluorométrico) constituem uma 

ótima alternativa e complementam o estudo da avaliação da deficiência em 

G6PD nas células individualizadas. Para a caracterização das variantes da 

G6PD podem usar-se métodos eletroforéticos e estudos genéticos, de reação 

de polimerização em cadeia seguida de análise dos polimorfismos, de acordo 

com o tamanho de fragmentos de restrição (PCR-RFLP: Polymerase Chain 

Reaction - Restriction Fragment Length Polymorphism) (Nantakomol et al. 

2013; Minucci et al. 2009; Shah et al. 2012; Brewer et al. 1960).  

 

Testes de avaliação qualitativa 

 

Os testes de rastreio, semiquantitativos, constituem a primeira abordagem 

a um doente que apresenta sintomas sugestivos de deficiência em G6PD. 
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Historicamente, os primeiros testes fenotípicos usados para detetar a 

deficiência em G6PD foram o MRT e o teste com azul brilhante cresil, 

resazurina ou anel de formazan (De Niz et al. 2013; von Seidlein et al. 2013; 

Brewer et al. 1960).  

O teste de redução de metahemoglobina ou de Brewer baseia-se na 

conversão da hemoglobina em metahemoglobina pela ação do nitrito de sódio, 

com formação de corpos de Heinz, na presença de azul de metileno. A 

incubação das amostras de sangue total com azul de metileno estimula a via 

das PMF, mas no caso de haver deficiência em G6PD, a incapacidade da via 

das pentoses fosfato traduz-se numa redução da capacidade para reduzir a 

metahemoglobina a hemoglobina (Bain et al. 2017b; Brewer et al. 1960). O 

teste é considerado negativo na presença de uma cor vermelha clara 

semelhante à do tubo de referência normal; é positivo quando se desenvolve 

cor castanha semelhante à do tubo de referência deficiente; o desenvolvimento 

de uma cor intermédia sugere a presença de heterozigotos. Este teste tem 

sensibilidade de 92,8% e especificidade de 98,7%. É um teste barato que 

requer poucos equipamentos para a sua realização. Tem a vantagem de ser 

complementado com análise citoquímica, que pode ser útil em casos 

duvidosos, de doentes com reticulocitose e em heterozigotos (Bain et al. 

2017b; Giovelli et al. 2007; Brewer et al. 1960). 

 

 

Figura 14. Teste de fluorescência spot (FST) ou de Beutler. As amostras com 
atividade enzimática normal são fluorescentes, enquanto as que têm atividade 
enzimática reduzida apresentam menor fluorescência ou não produzem fluorescência 
(retirado de von Seidlein et al. 2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brewer%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13804322
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Este método de fluorescência é útil quando se pretende testar um grande 

número de amostras; deteta facilmente os casos de deficiência enzimática 

inferiores a 20%. Para 30% de atividade de G6PD, o FST tem uma 

sensibilidade de 96,5% (87,9-99,5%) e uma especificidade de 95,2% (93,1-

96,8%) (Espino et al. 2016). Tem a vantagem de ser um teste qualitativo rápido, 

sensível, barato e confiável para a deteção de homens hemizigóticos e 

mulheres homozigóticas. É recomendado pela OMS, mas não é sensível para a 

deteção de mulheres heterozigóticas.  

As amostras com reticulocitose e de indivíduos heterozigóticos podem 

apresentar resultados falsos negativos. A anemia também é outro fator que 

pode conduzir a resultados falsos positivos, pois um menor número eritrócitos 

emite menor fluorescência (Bain et al. 2017b). Os falsos negativos podem ser 

observados em amostras com reticulocitose, devem-se a um fenómeno de 

compensação, uma vez que os reticulócitos apresentam atividade de G6PD 

superior à dos eritrócitos maduros. Se o teste for realizado durante um episódio 

hemolítico agudo, deve ser repetido quando a contagem de reticulócitos voltar 

ao normal (Bain et al. 2017b; Minucci et al. 2009).  

O teste de redução da metahemoglobina, embora necessite de mais 

tempo para a sua realização, do que o teste de fluorescência, tem a vantagem 

de ser mais barato e de requerer poucos equipamentos (Bain et al. 2017b; 

Espino et al.2016; Brewer et al. 1960).  

O ensaio com azul brilhante de cresil, resazurina ou anel de formazan é 

um teste visual semiquantitativo. Utiliza amostras de sangue total e mede a 

atividade de G6PD através da produção de NADPH, por leitura colorimétrica 

usando cromóforos. Quando a G6PD está presente em níveis normais, o MTT 

(3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazio), é reduzido a um derivado de 

formazan insolúvel e púrpura. A taxa de desaparecimento da cor azul é 

proporcional à atividade da G6PD nos glóbulos vermelhos (De Niz et al.2013; 

von Seidlein et al.2013). Este teste tem vantagens limitadas, dado que não há 

informações sobre a precisão, sensibilidade e especificidade, e é demorado e 

(De Niz et al.2013; von Seidlein et al.2013; Suryantoro, 1996). 
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Tabela 3. Testes para avaliação qualitativa e quantitativa da atividade da G6PD. 

 (adaptado de von Seidlein et al. 2013). 

Método Testes de Avaliação Qualitativos  

Teste de redução da 
metahemoglobina 

(MRT) 

A atividade da G6PD é avaliada por tratamento dos eritrócitos com nitrito e 
avaliação da taxa de redução da metahemoglobina dependente de 
NADPH, na presença de um catalisador e de um substrato redox 

apropriados (glucose) 
Teste de 

fluorescência spot 
(FST) ou de Beutler 

 
Incubação de uma gota de sangue, colocada em papel de filtro, com 

substratos da G6PD é, e avaliação da fluorescência com luz UV 

Ensaio com azul 
brilhante de cresil, 
resazurina ou anel 

de formazan 

Avaliação da atividade da G6PD através da produção de NADPH, por 
leitura colorimétrica, usando cromóforos; a avaliação deste teste demora 

várias horas 
 

Hirono-1-metoxi 

PMS Sephadex 

Para este teste usa-se uma mistura de substrato (G6P, NADP, saponina) 
e de MTT-PMS dissolvidas em água e misturadas com Sephadex gel 

 
WST8/1-metoxi 

PMS 
Utiliza um sal de tetrazólio WST8 e o transportador de hidrogénio 1-

metoxi PMS. Pode usar-se também como método quantitativo  

BinaxNowR G6PD 
 

Teste cromatográfico que deteta com precisão amostras com atividade 
de G6PD inferior a 4,0Ugde Hb.; é caro; tem uma sensibilidade e 

especificidade de 98% 
 

CareStartR G6PD 

(RDT, CSG ou CST) 

Teste cromatográfico que deteta amostras com atividade de G6PD 
inferior a 2,7U/g de Hb daquelas com maior atividade enzimática 

 

Método Testes de Avaliação Quantitativos 

Espetrofotometria Avaliação espectrofotométrica da atividade da G6PD através da produção 
de NADPH e leitura da absorvência a 340nm 

 
Teste de eluição de 
metahemoglobina 

Os eritrócitos são marcados de acordo com seu conteúdo relativo de 
metahemoglobina, com base no MRT 

 
 

Ensaio 
citofluorométrico 

A extinção da autofluorescência do formazan, induzida pelo glutaraldeído, 
é detetada por citofluorometria, o que faculta dados valiosos com base 

em células individuais, que nem a genotipagem ou os ensaios 
bioquímicos podem fornecer 

 
 

Método 
 

Testes Bioquímicos e Genéticos 
 

Eletroforese  Avaliação da mobilidade eletroforética das variantes de G6PD seguida de 
coloração específica 

 
PCR-RFLP 

 
 

Amplificação um segmento de DNA por PCR com posterior análise dos 
polimorfismos, de acordo com o tamanho de fragmentos de restrição  

 
NGS 

 
 
 
 

A sequenciação de nova geração (NGS) é uma tecnologia de avançada 
que permite, num único teste, analisar um ou vários painéis de genes ou 

do exoma com custos muito menores e tempo de realização em relação a 
tecnologia anteriores 
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Embora os métodos clássicos de triagem de deficiência em G6PD tenham 

sido relatados como fáceis de usar, exigem condições mínimas de 

funcionamento, nomeadamente um laboratório com uma cadeia de frio, 

reagentes e/ou equipamentos específicos.  

Mais recentemente, surgiram outros testes semiquantitativos para 

triagem, designados por rápidos e rápidos-e-imediatos. O teste rápido de 

Hirono-1-PMS (Metossulfato de fenazina) é um teste colorimétrico que pode 

usar amostras de sangue venoso ou de sangue capilar para a sua realização. 

Os reagentes incluem uma mistura de G6P, NADP, saponina e de MTT-PMS; 

não requer equipamento especializado, além de micropipetas. É um método 

particularmente adequado para a deteção de indivíduos com deficiência em 

G6PD, podendo ser utilizado em estudos de campo; no entanto, a preparação 

dos reagentes é complexa e é sensível à luz. A exposição à luz por apenas 1 

minuto pode provocar reações falso-positivas (figura 15, tubos 6-7). 

Contrariamente, a metodologia WST-8/1-metoxi PMS Sephadex, não 

desenvolve falsos positivos, mesmo após 5 minutos de exposição (dados não 

mostrados); contudo, em caso de exposição à luz por um período maior já 

podem ocorrer falsos positivos (figura 15, tubos 1-2) (Satyagraha et al. 2016; 

von Seidlein et al. 2013; Tantular et al. 1999; Hirono et al. 1998).  

O método de WST-8/1-metoxi PMS Sephadex é um teste rápido, 

enzimático, com um princípio comparável ao CareStart™ G6PD RDT, que pode 

ser aplicado em ensaios qualitativos e em ensaios quantitativos, por método de 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Utiliza amostras de sangue 

seco ou de sangue total, um sal de tetrazólio (WST8) e um transportador de 

hidrogénio (PMS, 1-metoxi PMS) (Satyagraha et al. 2016; Tantular et al. 2003). 

O NADPH produzido na presença de G6PD, converte o sal de tetrazólio WST-8 

(incolor) em WST-8 formazan (laranja) na presença de 1-metoxi PMS. Para 

30% de atividade enzimática da G6PD, o teste tem uma sensibilidade de 84.2% 

(72,1-92,5%) e uma especificidade de 98,2% (96,8-99,1%) (Espino et al. 2016; 

Zhu et al. 2011; Tantular et al. 2003). 
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Figura 15. Sensibilidade à luz solar, dos métodos WST (exposição de 10 minutos) e 
MTT/PMS (exposição de 1 minuto). Tubos 1-5, método WST-8/1-metoxi PMS: tubos 1-
2: controlos negativos (misturas de reação, sem sangue), antes e após exposição, 
respetivamente; tubos 3-4: sangue deficiente em G6PD, antes e após exposição, 
respetivamente; tubo 5: sangue com atividade de G6PD normal após exposição; tubos 
6-10, método MTT/PMS: tubos 6-7: controlos negativos (misturas de reação, sem 
sangue) antes e após exposição, respetivamente; tubos 8-9: sangue deficiente em 
G6PD antes e após exposição; tubo 10: sangue com atividade em G6PD normal 
incubado por 60 minutos no escuro (retirado de Tantular et al. 2003).  

 

 

É um método de confiança, simples e rápido (cerca de 30 min), que pode 

ser aplicado em estudos de campo, embora seja também possível a sua 

aplicação para avaliação quantitativa, pelo método ELISA (Zhu et al. 2011; 

Tantular et al. 2003). Constitui uma alternativa, que alguns autores consideram 

robusta e económica, para rastreio e quantificação da atividade da G6PD. 

Contudo, alguns estudos mostraram discrepâncias em relação à técnica 

espectrofotométrica, nomeadamente por não identificar indivíduos com 

atividade de G6PD inferiores a 10%, em particular no subgrupo com maior risco 

de hemólise severa induzida pela primaquina (Ley et al. 2017; Espino et al. 

2016; von Seidlein et al. 2013).  

O teste BinaxNowWR G6PD é um teste cromatográfico enzimático e 

qualitativo de diagnóstico da deficiência em G6PD, que usa sangue venoso 

para a sua realização. Baseia-se na redução do corante nitroazul de tetrazólio 

(incolor) para formazan (cor preta/castanha), por ação de NADPH produzido 

pela G6PD. Identifica com precisão amostras de sangue com atividade de 

G6PD inferior a 4,0 U/g de Hb. Neste teste, as amostras de sangue com 
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atividade normal em G6PD apresentam alteração da cor, para preto/castanha. 

A ausência da alteração de cor indica deficiência em G6PD (Osorio et al. 

2015). Tem uma especificidade de 98 a 100% e uma sensibilidade de 54,5% a 

98% (Osorio et al. 2015; von Seidlein et al. 2013). É rápido, preciso e fácil de 

executar; a maior desvantagem deste teste está relacionada com a 

necessidade de ser realizado entre 18°C e 25°C e requerer sangue venoso, o 

que pode constituir uma limitação para a sua utilização em diversos cenários 

de estudo de campo (Osorio et al. 2015; von Seidlein et al. 2013).  

O teste CareStartR G6PD é um método semiquantitativo, cromatográfico 

enzimático, para deteção da deficiência em G6PD, que pode usar sangue 

venoso ou sangue capilar para a sua realização. Baseia-se na redução do 

corante nitroazul de tetrazólio incolor para formazan de cor escura, por ação de 

NADPH. A ausência ou a presença de uma cor púrpura muito fraca sugere uma 

deficiência em G6PD (figura 16) (Satyagraha et al. 2016; von Seidlein et al. 

2013; Kim et al. 2011). Este teste permite detetar amostras com atividade de 

G6PD inferior a 2,7 U/g de Hb. Para 30% de atividade enzimática, tem uma 

sensibilidade de 93,8% (69,8-99,8%) e uma especificidade de 95,1% (91,9-

97,3%) (Espino et al. 2016; von Seidlein et al. 2013; Kim et al. 2011). 

 

 

Figura 16. Resultados do teste visual para a deficiência em glicose-6-fosfato 
desidrogenase (G6PDd) por teste de diagnóstico rápido (RDT): a cor púrpura indica 
um valor normal da G6PD (N) e a ausência de cor assinala a deficiência em G6PD (D) 
(retirado de Satyagraha et al. 2016). 

 



40 

 

Vários estudos compararam a sensibilidade e especificidade dos testes 

semiquantitativos de triagem para a deficiência em G6PD - fluorescência (FST), 

WST 8/1-metoxi PMS e teste de diagnóstico rápido CarestartR G6PD - com os 

do teste espectrofotométrico quantitativo. Um dos estudos (Satyagraha et al. 

2016) evidenciou que, embora o FST apresente a maior sensibilidade dos três 

tipos de teste, o CSG é o único teste que não requer infraestrutura laboratorial; 

a sensibilidade deste teste, quando realizado com sangue venoso, é 

comparável ao FST e o número de resultados falsos negativos é muito baixo, 

pelo que constitui uma boa alternativa para triagem de deficiência em G6PD. 

Tanto o teste FST como o teste WST requerem pouco material, apenas um 

banho de água e uma lâmpada UV para leitura do resultado pelo teste FST 

(Espino et al. 2016). A figura 16 ilustra os resultados obtidos para a G6PDd por 

RDT e FST. 

Todos os testes de triagem mostraram ser pouco sensíveis para deteção 

de mulheres heterozigóticas para a deficiência em G6PD, principalmente 

quando a atividade de G6PD está significativamente diminuída, entre 30% a 

60% do valor normal. A deteção destes casos é importante, pois, não sendo 

identificadas, ficarão expostas a risco hemolítico (Satyagraha et al. 2016). 

Todos os casos positivos nos testes de triagem devem ser confirmados por 

testes quantitativos, que permitirão avaliar o valor da atividade da G6PD. 

 

Testes de avaliação quantitativa  

 

As metodologias usadas para a quantificação da atividade enzimática da 

G6PD incluem testes espectrofotométricos e testes citoquímicos. A 

espectrofotometria UV é a metodologia de referência/padrão. Os métodos 

citoquímicos associados aos moleculares constituem uma ferramenta 

importante para estudo de polimorfismos genéticos, mosaicismo e estudos 

epidemiológicos.  
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Espectrofotometria  

 

No teste espectrofotométrico para avaliação da atividade enzimática da 

G6PD, a G6PD catalisa o primeiro passo do ciclo das pentoses, oxidando a 

G6P e reduzindo o NADP a NADPH. A produção de NADPH é dada pela leitura 

da absorvência de NADPH a 340nm (334-365), a qual é proporcional à 

atividade da G6PD da amostra. O teste pode ser realizado em amostras de 

sangue capilar, venoso ou umbilical, sem diferenças significativas nos 

resultados. Contudo, para garantir a preservação da atividade enzimática, as 

amostras de sangue venoso devem ser conservadas a 4°C e o teste deve ser 

realizado nos 4 dias após a colheita (Ley et al.2017; AlSaif et al. 2017).  

O método espectrofotométrico é um teste de confiança para avaliação da 

atividade da G6PD em homens hemizigotos e mulheres homozigotas, tendo 

uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 99% nestes casos. 

Porém, em mulheres heterozigóticas com atividades de G6PD mais elevadas, a 

sensibilidade do teste é reduzida (11%), mas a especificidade é de 99% (Peters 

et al. 2008). Os resultados são apresentados em função da concentração de 

hemoglobina, pois estes valores variam com a idade e o género e, portanto, os 

valores de referência variam também com estes fatores. Nos recém-nascidos 

os valores são mais elevados que nos adultos (Bain et al. 2017b). Os 

reticulócitos têm uma atividade em G6PD mais elevada que os eritrócitos 

maduros, pelo que, em caso de reticulocitose, podem ocorrer resultados falsos 

negativos. Nestes casos de reticulocitose, deve proceder-se a uma reavaliação 

quando a reticulocitose diminui, ou avaliar a atividade de uma segunda enzima 

de glóbulos vermelhos, como a hexoquinase, que também é afetada por 

reticulocitose (Bain et al. 2017b). 

Resultados falsos negativos podem ocorrer também em mulheres 

heterozigóticas para a deficiência em G6PD (Bain et al. 2017b). De facto, nas 

mulheres heterozigóticas a atividade total da G6PD no sangue depende da 

proporção de células normais e deficientes. Na maioria casos, a atividade está 

entre 20% e 80% do normal. No entanto, alguns heterozigotos (cerca de 1%) 

podem ter um elevado número de células normais ou um elevado número de 

células deficientes em G6PD. No caso de um elevado número de células 

normais, o heterozigoto pode não ser identificado por estes testes. Neste caso, 



42 

 

serão necessários outros testes, como estudos citoquímicos, eletroforéticos e 

moleculares, para identificação do estado heterozigoto para a deficiência em 

G6PD (Bain et al. 2017b). 

 

Estudos citoquímicos  

 

O primeiro ensaio citoquímico foi desenvolvido em 1968 por Fairbanks e 

Lampe. A otimização posterior deste método tem permitido avaliar a atividade 

da G6PD, a nível celular, pela observação do produto final da reação 

(formazan), nos eritrócitos, que é diretamente proporcional à atividade da 

G6PD (Peters et al. 2009, 2008). 

Este teste citoquímico, associa o teste de MRT com o de eluição da 

metahemoglobina, e utiliza amostras de sangue total (Bain et al. 2017a, b). O 

número de glóbulos vermelhos com grânulos roxo-escuros (formazan), quando 

elevado evidencia a atividade da G6PD; no caso de eritrócitos deficientes em 

G6PD, os grânulos estão ausentes. A percentagem de eritrócitos com grânulos 

é avaliada por observação microscópica (figura 17) (Nantakomol et al.2013; 

Peters et al. 2009, 2008).  

 

 

Figura 17. Teste de eluição da metahemoglobina. (A) Eritrócitos de uma pessoa sem 
deficiência em G6PD onde os glóbulos vermelhos não corados são senescentes, com 
pouca G6PD ativa (B) Eritrócitos de um doente com deficiência homozigótica em 
G6PD; o eritrócito corado (seta) é jovem e contém G6PD ativa, enquanto as outras 
células (cabeças de setas) não coradas são deficientes em G6PD. (C) Eritrócitos de 
uma pessoa heterozigótica para a deficiência em G6PD; observa-se uma população 
mista, de eritrócitos que contêm G6PD e eritrócitos deficientes em G6PD (retirado 
Peters et al. 2009).  
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Este ensaio citoquímico é usado para a deteção de doentes 

hemizigóticos, homozigóticos e principalmente em mulheres heterozigóticas 

pois apresenta boa sensibilidade (85%) e especificidade (100%) (Peters et al. 

2008; Wolf et al. 1987). É, no entanto, um procedimento demorado, 

tecnicamente difícil e associado à possibilidade de erros devido a subjetividade 

de avaliação. Este teste foi posteriormente adaptado para avaliação por 

citometria de fluxo, que, embora exija equipamento adequado, permite uma 

avaliação mais rápida e com menos erros (Bain et al. 2017b). 

 

 

Citometria de fluxo 

 

A citofluorometria ou citometria de fluxo ativada por fluorescência (FACS: 

Fluorescence-Activated Cell Sorter) é uma tecnologia que permite a análise 

simultânea de características físicas e químicas, como a contagem, 

identificação e separação de células, avaliação da granulosidade celular, 

quantificação de componentes celulares (DNA total, DNA recém-sintetizado, 

mRNA expresso por um gene específico, recetores de superfície ou proteínas 

intracelulares), avaliação da fragilidade osmótica eritrocitária, determinação da 

atividade da G6PD, identificação e quantificação de proteínas da membrana do 

eritrócito, para diagnóstico de esferocitose hereditária. A FACS permite um 

registo rápido, objetivo e quantitativo de sinais fluorescentes de células 

individuais, bem como a separação física de células de interesse particular 

(Yamamoto et al. 2014; Van Noorden et al. 1989).  

O método citofluorométrico para avaliação da atividade da G6PD é uma 

extensão fluorimétrica do teste MRT, potencializada pelo tratamento das 

células sanguíneas com glutaraldeído, o que torna os eritrócitos mais 

permeáveis aos compostos de reação. Os cristais de formazan induzem a 

extinção da autofluorescência dos eritrócitos que é avaliada por 

citofluorometria. As células positivas, com atividade normal de G6PD (coradas), 

são pouco fluorescentes; as células negativas, deficientes em G6PD (não 

coradas), são fluorescentes (figura 18) (Shah et al. 2012; von Seidlein et al. 

2013; Peters et al. 2009, 2008; Cornelis et al.1989). 
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Figura 18. Método citofluorométrico. (A) Fotomicrografia de campo claro e (B) 

fluorescência de eritrócitos de um doente com deficiência heterozigótica (fixação com 

0,025% de gluteraldeído) para a atividade de G6PD. Células positivas, com atividade 

normal em G6PD contêm formazan e mostram fluorescência fraca (setas); as células 

negativas, com deficiência em G6PD sem formazan, são brilhantemente fluorescentes 

(pontas de seta) (retirado Cornelis et al.1989). 

 

O ensaio de citometria de fluxo tem uma sensibilidade de 85% e uma 

especificidade de 100%, apresenta a vantagem de não ser influenciado pelo 

valor da concentração de hemoglobina, pelo número de eritrócitos e de 

reticulócitos, permitindo avaliar as deficiências heterozigóticas e homozigóticas 

nas mulheres, e a hemizigotia nos homens, determinando com precisão a 

percentagem de eritrócitos normais e deficientes. Porém, esta técnica exige um 

citómetro de fluxo, um equipamento dispendioso e, por isso, não acessível a 

todos os laboratórios.  

Os valores obtidos pela técnica espectrofotométrica, para amostras de 

sangue de indivíduos sem anemia, são comparáveis com os que se obtêm pela 

técnica de citometria de fluxo. No entanto, no caso de amostras de sangue de 

doentes com anemia e em caso de mosaicismo, a correlação entre os dois 

métodos é mais baixa; nestes casos, a espectrofotometria mostrou uma 

sensibilidade mais baixa. A combinação da avaliação da G6PD por 

espectrofotometria com a citometria de fluxo é, pois, vantajosa, 

complementando a informação (Bancone et al. 2017; Bain et al. 2017b; Shah et 

al. 2012).  
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Figura 19. Esfregaço sanguíneo corado com azul brilhante de cresil. (A) os corpos de 

Heinz aparecem como grânulos de formazan de cor azul, ligados à superfície interna 

da membrana celular. (B) Aspeto morfológico dos corpos de Heinz, após uma segunda 

coloração com o corante de May-Grunwald-Giemsa, com pequenos grânulos de 

formazan de cor roxa irregular (retirado de Mc Donald et al. 2017). 

 

 

Um outro teste citoquímico, mais simples, mas menos específico, que 

utiliza amostras de sangue total, consiste em fazer a pesquisa de corpos de 

Heinz, após coloração de um esfregaço sanguíneo com azul brilhante de cresil 

(figura 19A), seguida de coloração com o corante de May-Grunwald-Giemsa 

(MGG) (figura19B). Os corpos de Heinz refletem um distúrbio estrutural ou 

metabólico da hemoglobina. Podem observar-se em hemoglobinopatias e 

enzimopatias, em recém-nascidos prematuros, em episódios hemolíticos nos 

doentes com deficiência em G6PD, em anemias hemolíticas hereditárias, como 

as talassemias, e na presença de hemoglobinas instáveis. 

À microscopia, os corpos de Heinz aparecem como grânulos de formazan 

de cor azul, ligados à superfície interna da membrana. Este teste permite 

apenas rastrear algumas patologias eritrócitárias, pois a sua especificidade é 

reduzida. Os valores exatos de sensibilidade e especificidade têm pouca 

descrição na literatura (Bain, 2017a; Bain et al. 2017b; Webster et al. 1949). 

Num esfregaço de sangue corado apenas com corante de MGG, a observação 

de eritrócitos com aspeto de mordida (bite cells) é sugestiva da presença de 

corpos de Heinz e a sua presença deve ser posteriormente confirmada. 
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Estudos eletroforéticos 

 

Os estudos eletroforéticos permitem avaliar a mobilidade electroforética 

da G6PD e das respetivas variantes. A eletroforese permite a separação de 

macromoléculas (DNA, RNA e proteínas; assim como dos seus fragmentos, 

com base na carga elétrica e no tamanho. Pode ser feita em suporte sólido de 

acetato de celulose, gel de amido ou gel de poliacrilamida, em tampão TBE 

(Tris-Borato-EDTA), sob a ação de um campo elétrico (Westermeier, 2005). 

Após a eletroforese, a deteção das bandas correspondentes a cada variante é 

feita usando uma coloração específica. Por exemplo, a revelação pode ser 

realizada por redução do NADP na presença de MTT e de um transportador de 

eletrões, a fenazina-metassulfato-PMS (Martins, 1989; Bakay et al.1972; Who, 

1967).  

A migração eletroforética das variantes da G6Pd é variável a 

diferenciação em subgrupos é feita, posteriormente por estudos moleculares 

(Gautam, 2016; Oliveira, 2007). A figura 20 mostra as sete variantes com 

diferentes tamanhos obtidas após amplificação por PCR (Goo et al. 2014). 

 

 

Figura 20. Eletroforese de variantes da G6PD: Vanua Lava, Mahidol, Coimbra, 
Viangchan, Union, Canton e Kalping (Goo et al. 2014). 
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Estudos genéticos 

 

A maioria das isoenzimas da G6PD deriva de mutações pontuais, por 

mudança de um nucleótido, que podem ser detetadas no DNA genómico, por 

sequenciação ou após amplificação por PCR, seguida da digestão com 

enzimas de restrição e análise do tamanho dos fragmentos obtidos. A PCR é 

um método baseado na amplificação enzimática de um determinado segmento 

de DNA pela extensão de oligonucleotídeos (primers ou sequências 

iniciadoras) que hibridam com as cadeias complementares de uma sequência e 

que, após vários ciclos com variações de temperatura adequadas, permitem a 

desnaturação do DNA molde, assim como a hibridação e extensão 

exponencial, por ação da Taq DNA polimerase (Valones et al. 2009). A análise 

dos produtos de PCR é feita por eletroforese em gel de agarose ou de 

poliacrilamida.  

Os estudos para genotipagem da G6PD são indicados nos casos de 

deficiência em G6PD, confirmada por avaliação quantitativa da atividade da 

G6PD (<5U/gHb ou Hb<8g/dL) (Satyagraha et al. 2016). 

Este teste tem a vantagem de ser altamente específico e sensível para o 

diagnóstico de deficiências hemizigóticos, homozigóticas e heterozigóticas em 

G6PD, e permitir identificar variantes subjacentes. No entanto, analisa apenas 

uma mutação o que, por vezes, dificulta a identificação de mutações raras ou 

novas. A técnica de PCR, sendo muito sensível, pode produzir resultados 

errados se houver qualquer forma de contaminação da amostra, até mesmo 

por vestígios de DNA ou por ligação não específica dos primers (Garibyan et al. 

2013).  

Uma técnica mais recente, sequenciação de próxima geração (NGS = 

Next Generation Sequencing), permite identificar novas variantes; o 

procedimento é semelhante ao da eletroforese capilar. A NGS é útil para 

diagnosticar as variantes comuns, raras e novas em doenças raras, na 

ausência de outros testes moleculares específicos e parece ser uma tecnologia 

de fronteira para a identificação de potenciais mutações onde a causa da 

anemia permanece por identificar; pode, no entanto, gerar falsos-positivos 

devido a erros tecnológicos e biológicos, bem como a problemas sistemáticos 

como o viés no enriquecimento do alvo, incertezas nos alinhamentos de leitura 
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ou problemas específicos de plataforma que por vezes são gerados por 

variantes com baixo interesse devido ao “ruído” de múltiplas leituras (Jamwal et 

al. 2017; Bogari, 2016; Park et al.2014). 

Os testes moleculares são mais específicos e sensíveis, mas também são 

mais caros e exigem equipamentos sofisticados, o que os torna inadequados 

para diagnóstico em grande escala e de difícil aplicação em países em via de 

desenvolvimento (Xu et al. 2018; Peters et al. 2009; Valones et al. 2009; 

Ferreira et al. 1998). Os estudos genéticos são realizados somente depois de 

reconhecida a deficiência em G6PD. A deteção das variantes das classes I-III 

no homem ou de dois alelos das classes I-III na mulher, é importante para 

prever a apresentação clínica e os riscos associados à deficiência em G6PD.  

 

 

9. TRATAMENTO 

A maioria dos pacientes com deficiência em G6PD é assintomática, mas 

poem sofrer episódios hemolíticos por ingestão de favas ou administração de 

substâncias oxidantes, como a primaquina que é um medicamento muito 

utilizado em zonas endémicas de paludismo. É particularmente importante 

diagnosticar a deficiência em G6PD de forma precoce, nestes países, em todos 

pacientes com malária e em recém-nascidos; devem evitar-se e tratar-se 

patologias como a diabetes, infeções, insuficiência renal, que quando 

associadas a deficiência em G6PD, podem agravar as manifestações clínicas 

da doença. A esplenectomia deve evitar-se nos doentes com deficiência em 

G6PD, nas zonas endémicas de paludismo; no entanto, em zonas não 

endémicas, a esplenectomia pode ser benéfica para os doentes com 

deficiência grave em G6PD (Luzzato et al. 2018; Alatorre-Salas et al. 2017).  

Nos recém-nascidos com deficiência em G6PD é comum, como se referiu, 

o desenvolvimento de icterícia. O seu tratamento, como em todos os casos de 

icterícia neonatal, independentemente da sua etiologia, visa controlar a 

bilirrubinemia, para prevenir as complicações decorrentes de kernicterus. A 

fototerapia constitui a terapia de primeira escolha, mas em casos graves pode 

recorrer-se à exsanguíneo transfusão, quando os valores da bilirrubina são 
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superiores a 300 μmol/L (Richardson et al. 2018; Manganelli et al. 2013; 

Farhud, 2008).  

Nas crises hemolíticas por favismo pode administrar-se desferroxamina 

e/ou vitamina E, pelo seu efeito antioxidante para reduzir a hemólise (Beutler, 

2018; Farhud, 2008; Frank, 2005).  

Em crianças e adultos com deficiência em G6PD a escolha do tratamento 

depende principalmente do quadro clínico geral. Nos casos menos graves 

podem aplicar-se medidas de descontinuação ou preventivas da exposição a 

fatores de risco (Luzzato et al. 2018; Alatorre-Salas et al. 2017; Noori-Daloii et 

al. 2008). Durante os episódios hemolíticos recomenda-se a administração de 

ácido fólico e suplementação com ferro, nutrientes essenciais para a 

eritropoiese e, em casos graves, pode fazer-se transfusão sanguínea (Luzzato 

et al. 2018; Alatorre-Salas et al. 2017).  

Apesar dos estudos de investigação feitos nesta área, ainda não se 

conhece um medicamento capaz de inibir a hemólise oxidativa nos eritrócitos 

com a deficiência em G6PD e assim, abre-se espaço para investigações 

adicionais (Luzzato et al. 2018; Noori-Daloii et al. 2008).  

 

 

10. PERSPETIVAS FUTURAS 

 

Embora a deficiência em G6PD tenha sido descoberta há 62 anos, existe 

a necessidade de responder a uma série de questões cujas respostas podem 

ser úteis na compreensão das medidas de prevenção das crises hemolíticas e 

na terapia desta deficiência.  

É questionado o facto de alguns indivíduos desenvolverem favismo e 

outros não; quais os mecanismos de hemólise induzida por xenobióticos, 

infeção e que estão subjacentes ao desenvolvimento de icterícia neonatal 

(Beutler, 2008). Alguns estudos indicam que a deficiência em G6PD constitui 

um fator de risco para o desenvolvimento de doenças neurológicas e de 

carácter inflamatório, devido à acumulação de ROS, e de doenças metabólicas, 

devido à função da G6PD na homeostasia da glicose (Tiwari, 2017). 

Esta aparente relação justifica a realização de mais estudos, que 

permitam clarificar a relação entre benefícios e riscos associados à deficiência 
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em G6PD. Na tentativa de melhor conhecer a doença, têm-se desenvolvido 

novos estudos e métodos para melhor classificação da deficiência em G6PD, 

com base na mutação encontrada no gene G6PD, assim como para dar 

respostas a vários problemas sobre a deficiência em G6PD. É importante 

prosseguir com a investigação para identificação das principais determinantes 

da gravidade clínica e, não menos importante, para esclarecer se a deficiência 

em G6PD predispõe os indivíduos afetados para outras doenças, para além da 

anemia hemolítica (Gautam, 2016; Oliveira, 2007; Chang et al. 1995).  
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RESUMO 

O presente relatório de estágio é constituído por 9 capítulos que contém 

informação relativa às atividades desenvolvidas durante o estágio no Serviço 

de Patologia Clínica do Centro Hospitalar S. João (CHSJ), incluindo alguns 

fundamentos teóricos que norteiam estas atividades; O estágio teve como 

principal objetivo geral a minha integração na rotina do serviço, o que permitiu 

a aquisição de habilidades práticas laboratoriais, principalmente em áreas que 

de certa forma constituíram uma novidade, tendo em conta a realidade do meu 

país de origem (Moçambique). As áreas aprofundadas neste relatório estão 

apresentadas no capítulo de introdução. 
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ABSTRACT 

This training report is made up of 9 chapters and contains information on 

the activities carried out during the internship at the Clinical Pathology Service 

of the Centro Hospitalar S. João (CHSJ), including some theoretical foundations 

that guide these activities; The main objective of the internship was to integrate 

myself into the routine of the service, which allowed the acquisition of practical 

laboratory skills, especially in areas that were a novelty, taking into account the 

reality of my country of origin (Mozambique). The in-depth areas in this report 

are presented in the introductory chapter. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório do estágio faz parte dos requisitos necessários 

conducentes ao grau de Mestre em Análises Clínicas e o mesmo foi elaborado 

com objetivo de descrever as principais atividades realizadas no serviço de 

Patologia Clínica do Centro Hospitalar São João (CHSJ). O estágio teve início 

no dia 8.01.2018 e terminou no dia 30.04.2018 (648 horas), nas seguintes 

áreas: Sala de Colheita, Secretaria, Microbiologia, Bioquímica, Hematologia, 

Imunologia e Biologia Molecular.  

Neste relatório estão descritas as principais atividades desenvolvidas ao 

longo do estágio desde as fases pré-analíticas (colheita e triagem das 

amostras), analíticas e pós-analítica incluindo as descrições dos fundamentos 

teóricos que permitiram a compreensão integradas da prática;  

Foram objetivos do estágio:  

- Integrar os conhecimentos teóricos adquiridos no mestrado com a 

prática; 

- Compreender as diversas atividades realizadas na sala de colheita; 

- Compreender o circuito de fluxo de amostras incluindo os fatores pré 

analíticos que interferem nos resultados; 

- Compreender as atividades realizadas nas fases analíticas nos diversos 

laboratórios, incluindo os princípios dos equipamentos que foram usados ao 

longo das atividades; 

- Compreender as atividades realizadas nas fases pós-analíticas. 

Assim sendo ao logo dos próximos capítulos será apresentado de forma 

resumida as componente teórica e prática que permitiram a inserção do autor 

nas diversas atividades realizadas em cada setor.   
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2. SALA DE COLHEITA  

A sala de colheita do serviço de Patologia Clinica localiza-se no 2o piso e 

subdivide-se em três principais setores de atividades: receção, sala de colheita, 

triagem e distribuição das amostras. Após a chegada, os pacientes adquirem a 

senha e aguardam pela sua respetiva inscrição no sistema informático 

(Clinidata) do Hospital e/ou entrega dos produtos de análise; os pacientes que 

necessitam da colheita de amostras de sangue são conduzidos até a sala de 

colheita; ao chegar na sala de colheita, o paciente fornece o seu documento de 

identificação (para efeitos de confirmação da sua identidade) e mediante o tipo 

de análise é feita a colheita de sangue nos diversos tubos de colheita 

observando todas as medidas de biossegurança e boas práticas laboratoriais.  

Após a colheita as amostras passam pelo sector de triagem e distribuição, 

onde as amostras conformes são transportadas para os respetivos serviços. 

Entretanto a complexidade da fase pré-analítica, torna suscetível a 

ocorrência de vários erros que, na maioria das vezes pode interfer na qualidade 

dos resultados, nas fases subsequentes (analítica ou fase pós-analítica). 

Vários autores consideram a fase pré-analítica como sendo crítica para 

ocorrência de vários erros evitáveis como: erro na instrução para colheita, na 

seleção dos tubos, nos procedimentos de colheita, no transporte e 

armazenamento das amostras cuja taxa pode oscilar entre 47-71% (Dale, 

1998; SÇuhadar, 2013);  

O conhecimento destas variáveis pode contribuir para a prevenção e para 

melhoria contínua do sistema analítico laboratorial. De acordo com (SÇuhadar, 

2013; Dale, 1998; OMS/SIGN, 2010): 

- A colheita de sangue venoso é comummente realizada na veia cubital 

mediana minimizando a trauma ao paciente, os riscos de recolheita e de 

hemólise; Cerca de 24-30% dos erros do processo analítico estão associados a 

esta variável.  
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- O local para a punção venosa deve ser desinfetado com etanol a 70% e 

depois esperar até secar; a inserção da agulha, no local com vestígios de 

álcool pode induzir à hemólise eritrocitária.  

- O torniquete deve ser aplicado 10cm acima do local da colheita, com 

punho fechado; Após o início do primeiro fluxo sanguíneo, a pressão do 

torniquete e do punho deve ser evitado, uma vez que a sua manutenção por 

mais 1 minuto pode provocar a hemoconcentração nos diversos parâmetros 

analíticos.  

- Recomenda-se o uso do sistema de vácuo para a colheita de amostras 

de sangue; O uso de seringas pode contribuir para insuficiência, hemólise in 

vitro e hemodiluição da amostra;  

Para além destas variáveis deve se tomar em consideração as 

recomendações dadas ao paciente para o controle de variáveis extra 

laboratoriais tais como:  

- O tipo de dieta e período de tempo desde a última refeição. É 

recomendável que as colheitas das amostras sejam feitas em jejum não só 

pelos efeitos conhecidos da ingestão dos alimentos, mais porque 

tradicionalmente os valores de referências são estabelecidos em Jejum.  

- A postura também pode afetar a concentração de vários analitos 

resultantes dos mecanismos fisiológicos normais responsáveis pela 

manutenção da pressão arterial. A mudança da postura ou posição horizontal 

(deitar) para a posição vertical (em pé), induz o aumento da pressão sanguínea 

que mantém a perfusão adequada ao cérebro. À medida que a pressão 

sanguínea aumenta, há um efluxo de água do espaço intravascular para o 

interstício, resultando na diminuição do volume sanguíneo e no aumento na 

concentração de analitos.  

Após a colheita as amostras devem ser transportadas e conservadas 

respeitando os requisitos específicos de cada amostra ou teste. A maior parte 

das amostras (Por exemplo, fezes e fluidos corporais) podem ser transportadas 
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a temperatura ambiente dentro de caixas isotérmicas respeitando as boas 

práticas laboratoriais (Dale, 1998; Sçuhadar, 2013). 

Fazem parte das boas práticas laboratoriais, o cumprimento das normas 

de higiene e segurança, que incluem o uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) e câmaras de biossegurança, a correta manipulação de 

amostras/ instrumentos de trabalho e o descarte de lixo laboratorial em locais 

apropriados o que previne a contaminação do ambiente e dos pacientes no 

geral (OMS/SIDN, 2010). 

3. SECRETARIA  

A Secretaria está organizada em três postos de trabalho: posto de 

receção de amostras, posto de amostras urgentes (faz a triagem de amostras 

urgentes), posto de amostras não urgentes (faz a triagem de amostras não 

urgentes); Após a receção e triagem, todas as amostras são encaminhadas 

para os respetivos setores de atividades pelo sistema de transporte a vácuo ou 

em mão.  

4. MICROBIOLOGIA 

O laboratório de microbiologia tecnicamente subdivide-se em 5 áreas de 

atividades: processamento, continuidades, micobatérias, virologia e sala dos 

Médicos. 

PROCESSAMENTO  

É o ponto de processamento das amostras no laboratório de 

microbiologia; após a entrada, as amostras passam pelo processo de triagem 

no sistema clinidata orientadas com base na conformidade da amostra, no 

pedido clínico, na suspeita clínica, na proveniência da amostra e nas variáveis 

como idade, sexo, profissão, histórico do paciente. As amostras em 

conformidade seguem para a fase de processamento que inclui: exame direto, 

cultural e quando aplicável, realização dos testes de diagnósticos rápidos 

(TDR);  
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FATORES RESPONSÁVEIS PELO CRESCIMENTO MICROBIANO 

O crescimento dos microrganismos depende de vários fatores essenciais 

para sua vitalidade, tais como: fatores físicos e químicos (Tortora et al.2012):  

- Os fatores físicos incluem, a temperatura e o pH; Quanto a temperatura, 

os microorganismos são classificados como psicrófilos (vivem em baixas 

temperaturas), mesófilos (vivem em temperaturas moderadas) e termófilos 

(vivem em altas temperaturas).A maioria das bactérias cresce melhor em 

temperatura entre 35±2°c e pH entre 6,5 e 7,5.  

- Fatores químicos – de acordo com a necessidade de moléculas 

orgânicas, os microrganismos são classificados em quimio-heterotróficos, os 

que utilizam moléculas orgânicas e autotróficos, os que em geral utilizam o 

dióxido de carbono. O nitrogénio é necessário para a síntese de proteínas e 

ácidos nucleicos. Ele pode ser obtido da decomposição de proteínas ou de 

NH4+ ou NO3-, algumas bactérias são capazes de fixar nitrogénio (N2).  

- Ainda, de acordo com as necessidades de oxigénio, os microrganismos 

podem ser classificados como aeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos, 

anaeróbios obrigatórios, anaeróbios aerotolerantes e microaerofílicos. Os 

aeróbios, anaeróbios facultativos e anaeróbios aerotolerantes devem conter as 

enzimas superóxido-dismutase que convertem os radicais de oxigénio em 

água; Também deve conter a enzima catalase ou peroxidase que convertem o 

peróxido de hidrogénio em água;  

CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE CULTURA 

São classificados quanto: ao estado físico (líquidos, semi-sólidos e 

sólidos) e quanto a composição (enriquecido, seletivo, diferencial etc.); Na 

tabela 1 estão apresentados as principais caraterísticas dos meios de culturas 

utilizados durante o estágio (Tevas et al.2012; Anivisa, 2004; Tortora et 

al.2012). 
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QUANTO AO ESTADO FÍSICO 

Meios líquidos – são meios sem ágar; os nutrientes estão dissolvidos em 

uma solução aquosa. O crescimento bacteriano, nesse meio, muda seu aspeto, 

ou seja, o meio sofre uma turvação.  

Meios semissólidos – são aqueles que possuem na sua composição, 

além de nutrientes, uma pequena percentagem (<1,5%) de ágar, 

polissacarídeo proveniente de algas marinhas. São geralmente utilizados em 

tubos e, a partir desse tipo de cultura, é possível observar a motilidade 

bacteriana. 

Meios sólidos – possuem uma maior percentagem de ágar (2%), além dos 

nutrientes. Podem ser dispostos em tubos ou em Placas de Petri, dependendo 

da finalidade. É o meio único para que seja feito o estudo da morfologia da 

colónia e caracterização bioquímica. 

QUANTO À COMPOSIÇÃO  

Meios ricos - são aqueles que proporcionam nutrientes adequados ao 

crescimento de microrganismos com necessidades nutricionais muito 

elaboradas e específicas, usualmente em baixos números ou de crescimento 

lento, bem como microrganismos exigentes e fastidiosos. Ex.: Gelose de 

sangue, gelose de chocolate.  

Meios seletivos – são aqueles que favorecem o desenvolvimento de 

determinados microrganismos em detrimento de outros, geralmente são 

obtidos pela adição de substâncias inibidoras. Ex.: Ágar Salmonella-Shigella, 

ágar macConkey. 

Meios diferenciais – são meios que permitem o desenvolvimento de 

grupos de microrganismos com caraterísticas relativamente definidas, o que 

ajuda a diferenciar um grupo ou uma espécie de microrganismo. Ex.: Ágar 

MacConkey. 
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Meios de triagem – são meios que avaliam determinadas atividades 

metabólicas permitindo a caraterização e identificação presuntiva de muitos 

microrganismos (Ex.: ágar tríplice açúcar e ferro ou TSI); 

Meios de identificações – são utilizados para a realização de provas 

bioquímicas e verificação de funções fisiológicas de microrganismos 

submetidos a identificação (sólidos: Ágar Citrato, Caldo nitrato; meio semi-

sólido: caldo triptofano, meio de sulfito indol motilidade, etc.). 

Tabela 1. Caraterização dos principais meios de culturas utilizados.  

Meio de cultura Componente Principal função 

Bílis-esculina Meio nutritivo e diferencial com citrato 
férrico. A hidrólise de esculina pelos 
Streptococcus do grupo D leva à 
formação de esculetina que reage com os 
iões ferro formando-se um precipitado que 
confere a cor castanha escura ao meio. O 
desoxicolato de sódio inibe o crescimento 
de muitas bactérias de Gram positivo 
(com exceção do Enterococcus spp.).  

 

Isolamento diferencial e 
identificação presuntiva de 
Streptococcus do grupo D 
(colónias escuras). 

 
Gelose de Sangue 
(GS) 

Meio de trispticase de soja com 5% de sangue 
de ovelha; contém uma mistura de peptonas e 
sangue de carneiro que permite a manifestação 
da hemólise que é um critério base da 
orientação da identificação de algumas 
bactérias.  

Meio rico e diferencial útil para 
a diferenciação de bactérias 
como os Streptococcus spp. 

 
Gelose de 
Chocolate (GC) 

É um meio rico e não seletivo; constitui uma 
variante da gelose de sangue e contém 
eritrócitos lisados que libertam hemoglobina, 
fator X e V para o meio, sendo utilizados pelas 
bactérias fastidiosas 

É seletivo para cultivo de 
espécies exigentes como a 
Neisseria e Haemophilus. 

 
CLED ( 
(Cisteína Lactose 
Electrólitos em 
Deficiência)  

Meio com lactose, deficiência em eletrólitos 
(previne a formação de swarming pelas 
espécies de Proteus spp.); o indicador de pH 
azul de bromotimol permite distinguir as 
bactérias fermentadoras e não fermentadoras 
de lactose.  

É utilizado para isolar e 
quantificar os microorganismos 
da urina. As bactérias lactose 
positivas produzem colónias 
amarelas por acidificação do 
meio. As bactérias que não 
fermentam a lactose produzem 
colónias verdes, azuis ou 
incolores. 
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Tabela 1. Caraterização dos principais meios de culturas utilizados (continuação). 

Meio de cultura Componente Principal função 

MacConkey (MAC) Meio seletivo e diferencial; é constituído por 
peptonas e lactose. A presença de cristal 
violeta e sais biliares inibe o crescimento de 
bactérias de Gram positivo e fungos, e favorece 
o crescimento de alguns bacilos de Gram 
negativo. O indicador de pH, vermelho neutro, 
permite a diferenciação de fermentadores de 
não fermentadores de lactose, virando o 
indicador para a cor rosa ou vermelha. 

Isolamento diferencial de 
bacilos de Gram negativo 
fermentadores (colónias rosas) 
e não fermentadores de lactose 
(colónias incolores). 

 
Salmonella 
Shigella ágar 
(SSA) 

Meio seletivo e diferencial; é constituído por 
peptonas, lactose, citrato férrico e de sódio. Os 
sais biliares e o verde brilhante inibem as 
bactérias coliformes. Como indicador de pH 
apresenta o vermelho neutro. Este meio possui 
ainda, a capacidade de detetar as bactérias que 
fermentam a lactose e que reduzem o 
tiossulfato (com produção de H2S que reage 
com os iões ferro e forma um precipitado negro 
- colónias com um centro negro). Os 
microrganismos que fermentam a lactose 
produzem colónias rosa, sendo que os que não 
fermentam produzem colónias incolores. 

É recomendado para a deteção 
das espécies Salmonella spp. e 
Shigella spp.. 
Salmonella spp.: incolores ou 
amarelo pálido, com centro 
negro; 
Shigella spp.: incolores, rosa 
pálido, ou alaranjadas sem 
centro negro. 

 
Yersinia Meio seletivo e diferencial para isolamento de 

diversas espécies de Yersinia spp.; contém 
manitol e vermelho neutro que permite 
diferenciar os diferentes tipos pela coloração 
que apresentam (colónias rosa escuro a 
vermelho). Contém também colato, 
desoxicolato, cristal violeta, irgasan e 
antibióticos que inibem o crescimento de 
bactérias de Gram negativo e positivo.  

As colónias representativas da 
Yersinia spp. são incolores com 
centro colorido (“olho-de-bói”) 

 
Tetrationato Meio rico e diferencial com peptonas, sais 

biliares e tiossulfato de sódio que inibem 
bactérias de Gram positivo. 

Meio seletivo para Salmonella 
spp. e Shigella spp. 
 

Tioglicolato Contém caseína pancreática, meio de soja e 
glucose. 

Meio rico para anaeróbios, 
aeróbios, microaerofílicos e 
bactérias fastidiosas. 
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Tabela 1. Caraterização dos principais meios de culturas utilizados (continuação). 

Meio de 
cultura 

Componente Principal função 

Manitol 
Salgado ágar 
(MAS) 

Meio seletivo e diferencial, que 
tem na base peptonas, manitol 
e o indicador de pH vermelho 
de fenol. Apresenta uma 
concentração de sal de 7,5% 
que inibe a maioria das 
bactérias  

Meio seletivo de isolamento de Staphylococcus 
spp.. 
As colónias fermentadoras de manitol (S.aureus) 
apresentam-se amarelas.  

 
 

Sabouraud 
(SGC2) 

Meio seletivo; contém 
peptonas, que são fontes de 
azoto e altas concentrações de 
glicose que favorece o 
crescimento fúngico). 

Meio seletivo para o isolamento de fungos 
filamentosos e leveduriformes Ex.: Colónias de C. 
albicans 

 
 

Mueller-Hinton É um meio de cultura que 
presenta uma composição bem 
definida de extratos de carne e 
caseína, sais, catiões 
divalentes e amida solúvel que 
é necessária para a obtenção 
de resultados reprodutíveis. 

É utilizado para teste de suscetibilidade de 
isolados de microrganismos aeróbios de rápido 
desenvolvimento aos agentes antimicrobianos. 

 
Meio Mueller-
Hinton 2+5% 
de 
sangue de 
ovelha 

É um meio suplementado com 
sangue de ovelha que permite o 
crescimento de bactérias mais 
fastidiosas. A baixa 
concentração de timina-timidina 
(inibidores de sulfamidas) 
restringe o crescimento à volta 
dos discos, permitindo uma 
medida mais exata das zonas 
de inibição. 

É um meio utilizado para a determinação da 
suscetibilidade de baterias fastidiosas.  
 

Adaptado: Nunes, 2016. 

TÉCNICAS DE CULTURAS 

A escolha da técnica de sementeira no laboratório depende do tipo de 

meio de cultura e a finalidade do cultivo; A tabela 2 descreve as principais 

técnicas de culturas mais usadas em laboratórios clínicos.  
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Tabela 2: Principais técnicas de sementeiras. 

 

Retirado: Nunes, 2016. 
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TÉCNICAS DE COLORAÇÃO  

De entre vários métodos diferenciais existentes, durante o estágio foram 

aplicados os métodos de Gram e Ziehl-Neelsen modificado (Kinyoun); no 

laboratório de microbiologia do CHSJ, o procedimento de colorações é 

realizado em aparelhos automatizados (MIDAS e POLY STAINER) 

respetivamente.  

COLORAÇÃO DE GRAM  

A coloração de gram é uma técnica, que permite a classificação das 

bactérias em dois grupos (Gram positivos e Gram negativos). As bactérias 

Gram positivas (roxo ou violeta) apresentam uma parede celular espessa 

composta por peptidoglicano, ácidos teicóicos e lipoproteinas (figura1-A); Por 

outro lado, as Gram negativa com a coloração rosa, apresentam parede celular 

complexa composta por uma fina camada de peptidoglicano (interna) e uma 

segunda camada lipídica (externa) constituída por uma membrana 

citoplasmática (fosfolipídeos e proteínas) e polissacarídeos (figura 1-B) (Teva 

et al. 2010) 

Após aplicação do violeta cristal e posterior tratamento com etanol, a 

parede das bactérias Gram positivas (com parede espessa de peptidoglicano) 

impede a remoção do primeiro corante aplicado (roxo) em contraste com as 

Gram negativa cuja porosidade aumenta por dissolução dos lípidos e sofre a 

acção do segundo corante safranina adquirindo a coloração rosa (Teva et 

al.2010). As principais caraterísticas morfológicas dos principais grupos de 

bactérias estão apresentadas na tabela 3: 

 

A 
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Figura 1. (A) estrutura básica da parede celular das bactérias Gram positivas e 
(B) Gram negativas. Retirado: Teva et al.2010. 

 

Tabela 3. (A) Características morfológicas das bactérias Gram positivas e (B) 

Gram negativas. 

 

 

Retirado. Anvisa, 2010. 

 

 

 

 

 

B 

A

  

B 
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PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS 

Como foi referido anteriormente o setor de processamento recebe 

diversas amostras do ambulatório e das enfermarias (intermediadas pela 

secretaria do laboratório) tais como: urinas, fezes, secreções e lavados 

brônquicas e broncoalveolares, líquido cefalorraquidiano (LCR), líquidos 

ascíticos, pleural, pericárdio e articular, zaragatoas de exsudatos e pus, pontas 

de cateteres, placentas, cordão umbilical, líquidos amnióticos, fragmentos de 

biópsias, pele, unhas, cabelos e fragmentos de ossos etc.  

EXAME CULTURAL DA URINA 

O exame cultural da urina inclui, a avaliação do aspeto macroscópico 

(valorizando a presença de sangue ou de pus). Os procedimentos técnicos de 

cultura envolvem: a homogeneização, inoculação da amostra nos meios de 

culturas CLED e/ou no meio SGC2 (para pesquisa de fungo em casos 

especificado); A sementeira é realizada pela técnica quantitativa usando uma 

ansa de 1µL e respetiva incubação na estufa a 35±2oC (CLED) em aerobiose 

durante 24/48 horas e a 25±2 oC (SGC2) em aerobiose, com observação diária 

até 7 dias. 

LEITURA DAS PLACAS 

Nas urinas colhidas por micção ou cateter, a primeira observação da 

culturas é feita às 24 e às 48 horas por um técnico cumprindo os seguintes 

critérios de valorização: 

- Ausência de crescimento após 24 horas ----- re-incubação 

- Ausência de crescimento após 48horas ----- Negativo 

- Crescimento puro> 105 UFC (>100 colónias) ------ identificação 

- Crescimento misto> 105 UFC (>100 colónias) ------ valorização médica 

- Crescimento puro entre 104-105 UFC (10-100 colónias) --- identificação 
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- Crescimento misto entre 104-105 UFC (10-100 colónias) --- valorização 

médica  

- Crescimento entre 103-104 UFC (1-10 colónias) ---- valorização Médica. 

PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS NAS INFEÇÕES DO TRATO 

URINÁRIO (ITU).  

Tabela 4. Principais agentes etiológicos das ITU. 

 

Retirado: Anvisa, 2004.  
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EXAME CULTURAL DAS FEZES  

   O paciente deve colher a amostra num recipiente adequado, ou 

contendo o meio de transporte e enviar ao laboratório; o material não deve ser 

refrigerado e o paciente não deve fazer o uso de laxantes. 

O exame cultural inclui a avaliação do aspeto macroscópico das fezes: 

em diarréicas, moldadas, sólidas evidenciando a presença de sangue ou muco 

para efeitos de valorização; as amostras sólidas inicialmente são suspensas 

em água destilada usando uma ansa de 10 µL para 3 ml de água destilada. Os 

procedimentos técnicos de cultivo da amostra incluem, a inoculação da 

suspensão da amostra (fezes sólidas) ou de amostra de fezes líquidas ou 

moldadas, nos meios de cultura sólido (SSA e MAC) pela técnica de 

esgotamento e no meio líquido de tetrationato contendo 4 a 5 gotas de iodo; a 

sementeira no meio líquido é realizada pela técnica de dispersão usando uma 

ansa de 10µL; posteriormente os meios são incubados na estufa a 35±2oC em 

aerobiose por 24-48 horas; a utilização do iodo visa desinfectar a flora não 

patogénica da amostra. 

Adicionalmente e quando aplicável, a coprocultura pode ser realizada em 

meios de culturas: Campylosel (incubar a 35±2°C, atmosfera microaerofílica), 

em dois meios de Yersinia (um incubar à TA e outro a 35±2oC), SGC2 para 

pesquisa de fungos. 

LEITURA DAS PLACAS 

As colónias de Salmonella e Shigella não fermentam a lactose (Lactose 

negativo), em meio de MacConkey são transparentes enquanto, as colónias de 

E.coli e Yersinia são lactose positivo (cor rosa). O crescimento de colónias 

incolor com ou sem centro negro no meio SSA remete a suspeita de 

Salmonella spp; Enquanto, a presença de colónias incolor sugere a Shigella 

spp. 
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PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS DA GASTROENTERITE 

As gastroenterites podem ser causadas por bactérias, vírus ou parasitas. 

entretanto o exame de rotina da coprocultura visa identificar os agentes 

etiológicos mais frequentes, tais como Shigella spp., Salmonela spp. e 

Escherichia coli enteropatogênica (Teva et al.2010; Anvisa 2010).  

A E. coli enteropatogênica (EPEC) é pesquisada nos casos de diarréias 

em crianças com menos de 4 anos de idade. A E.coli enteroinvasiva (EIEC) é 

pesquisada em todas as faixas etárias (Anvisa, 2010).  

Os outros patógenos, são pesquisados quando direcionados e incluem: 

Campylobacter spp., Yersinia spp., Vibrio cholerae, Aeromonas spp. e 

Plesiomonas spp.. O crescimento abundante de Pseudomonas aeruginosa, 

Candida spp., Staphylococcus aureus, em doentes tratados com antibióticos de 

amplo espetro deve ser comunicado ao Médico assistente apesar do seu papel 

ainda não estar completamente clarificado; A tabela 5 apresenta o resumo dos 

principais agentes das síndromes disenteriformes e coleriforme (Anvisa 2010).  

 

Tabela 5. Principais agentes nas síndromes desenteriforme e coleriforme. 

 

Retirado: Teva et al.2010.  
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EXAME PARASITOLÓGICO  

O exame parasitológico envolve a pesquisa de parasitas, ovos, larvas e 

cisto de parasitas intestinais pela técnica de sedimentação e concentração 

através do uso do éter (solubilizante de fibras e gorduras), formol (atua como 

fixador) e centrifugação que permite a separação de componentes da mistura e 

obtenção do sedimento. Para a pesquisa de cryptosporidium, a partir do 

sedimento coram-se 2 lâminas pela técnica de Kinyoun. 

EXAME CROMATOGRÁFICO 

O Exame cromatográfico das fezes é realizado para pesquisa de 

rotavirus, adenovirus, Helicobacter pylori; As pesquisas de toxinas A e B 

(Clostridium difficile) são feitas em amostras diarréicas no laboratório de 

imunologia entretanto as amostras são preparadas no laboratório de 

microbiologia. 

SECREÇÕES BRÔNQUICAS, LAVADOS BRÔNQUICOS E 

BRONCOALVEOLARES 

PROCESSAMENTO 

É realizado dentro da câmara de biossegurança. Neste tipo de amostras 

realiza-se 3 tipos de exames: macroscópico, direto e cultural; 

No exame macroscópico, avalia-se o aspeto macroscópico das secreções 

evidenciando a presença de sangue, muco ou parasitas adultos.  

Para o exame direto seleciona-se a parte purulenta da amostra e efetua-

se um esfregaço fino por movimentos circulares; os esfregaços são corados 

pelos métodos de Gram, ou Ziehl-Neelson modificado (Kinyoun) quando 

especificado.  

Técnica de gram – é uma técnica onde a amostra é tratada com um 

corante secundário, a safranina. Ao microscópio, as bactérias gram-positivas 

são coradas em violeta escuro e as Gram-negativas em vermelho ou rosa 

escuro. O gram deve ser observado ao microscópico ótico com objetiva de 10x 
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para avaliar a qualidade da amostra tendo em conta a presença de leucócitos, 

células epiteliais e o predomínio de algumas bactérias.  

A presença de macrófagos alveolares, polimorfonucleares e células do 

epitélio cilíndrico ciliado (≥25 células por campo) em detrimento de células 

epiteliais escamosas (≤10 células por campo), sugere que o material é 

representativo das vias aéreas inferiores, e com pouca contaminação das vias 

aéreas superiores; O contrário sugere a inadequação do material devendo-se 

repetir a colheita (Silva et al.2009);  

O procedimento do exame cultural inclui, a inoculação direta da amostra 

nos meios de gelose de sangue, gelose de chocolate e gelose de Macconkey; 

A sementeira é realizada usando uma ansa de 10 µL pela técnica de 

esgotamento (Secreções brônquicas) e pela técnica quantitativa (Lavados 

brônquicos e broncoalveolares);Também pode-se utilizar os meios Manitol 

Salgado Ágar (MSA) na fibrose cística, SGC2 (fungos); Após a sementeira, 

todas as placas são incubadas a 35±2oC com exceção de Sabouraud que é 

incubado a 25±2 oC. 

PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS DA INFEÇÃO DO TRATO 

RESPIRATÓRIO INFERIOR (ITRI) 

As infecções de trato respiratório inferior envolvem um grande número de 

etiologias; os principais patógenos a serem considerados são: Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylocaccus aureus, enterobactérias, 

bacilos Gram-negativos não-fermentadores, Moraxella catarrhalis. Fazem parte 

da microbiota oral normal: a Neisseria spp., Streptococcus do grupo viridans, 

Corynebacterium spp., Staphylococcus coagulase negativo. A tabela 6 

apresenta os principais agentes etiológicos a considerar na pneumonia da 

comunidade (Anivisa, 2004; Murray et al.2010; Nowakonski et.2015).  

Cerca de 60% das pneumonias nosocomiais são causadas por patógenos 

aeróbios Gram-negativos: Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas e 

Acinetobacter etc. A infecção polimicrobiana ocorre em até 40% dos casos. Os 

Gram-positivos, predomina o Staphylococcus aureus. A presença de fungos 

tem sido implicada em 3 a 11% dos casos (Franco et al. 1998).  
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Tabela 6. Principais agentes etiológicos da pneumonia da comunidade 

 

Retirado: ANIVISA, 2004. 

LÍQUIDOS CAVITÁRIOS: PLEURAL, PERITONEAL, PERICÁRDICO E 

SINOVIAL 

LÍQUIDO PLEURAL: GENERALIDADES E ASPETOS 

MACROSCÓPICOS  

O líquido pleural está localizado entre a pleura parietal e visceral. 

Classifica-se em exsudato e transudato; O transudato é o aumento do 

conteúdo líquido sem que haja aumento de células, proteínas e ausência de 

microrganismos. Exsudato é o aumento do líquido acompanhado de leucócitos, 

proteínas que geralmente é provocado por uma infecção, tumores e respostas 

autoimunes inflamatórios da cavidade pleural. Quando o exsudato tem aspeto 

purulento e contém numerosas células polimorfonucleares é chamado de 
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empiema, geralmente secundário a pneumonias bacterianas (Nowakonski et 

al.2015; Who, 2003) 

O líquido pleural normalmente é transparente (límpido) de cor amarela 

pálida e contém poucas células e baixa quantidade de proteínas. O aspeto 

hemorrágico, carateriza os processos traumáticos e no hemotórax; o aspeto 

turvo carateriza os processos inflamatórios e o aspeto leitoso carateriza os 

derrame quilosos (obstrução do ducto torácico) ou pseudoquilosos (derrames 

crónicos) (Nowakonski et al. 2015; Who, 2003; Kjeldsberg’s, 2015).  

PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS  

Os agentes etiológicos mais frequentes isolados no líquido pleural são: 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae e anaeróbios estritos. Também 

podem ser isolados Micobactérias, fungos e Actinomicetos (Nowakonski et 

al.2015; Kjeldsberg’s, 2015).  

LÍQUIDO ASCÍTICO OU PERITONIAL: GENERALIDADE E ASPETOS 

MACROSCÓPICOS 

Em condições normais a cavidade peritoneal contém uma pequena 

quantidade de líquido com pouca quantidade de células e proteínas. Na 

presença de agentes infeciosos ou outras causas, esta quantidade pode 

aumentar, uma condição que é chamada de ascite e o líquido denomina-se 

líquido ascítico; O líquido ascítico é um filtrado do plasma que se forma pelo 

aumento da pressão hidrostática capilar ou pela redução da pressão oncótica 

(pressão osmótica coloidal) do plasma (transudados); Ou pelo aumento da 

permeabilidade capilar ou diminuição da reabsorção (exsudados) (Nowakonski 

et al.2015; Who, 2003; Kjeldsberg’s, 2015). 

O líquido ascítico normal tem a cor levemente amarela de aspeto límpido. 

Inúmeras situações podem provocar alteração da cor para amarela turva ou 

alaranjada (hemorragias), amarela ouro (icterícias) e esverdeada (colecistite e 

perfuração intestinal ou da vesícula biliar).  
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PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS  

Nas peritonites primárias, não existe um foco aparente de infeção e o 

agente chega por via hematogênica e linfática. Nesses casos, os agentes que 

podem ser isolados são Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 

Staphylococcus spp, Enterobacteriaceae, Neisseria gonorrhoeae, 

Mycobacterium tuberculosis e Candida spp. (Nowakonski et al.2015; Who, 

2003; Kjeldsberg’s, 2015). 

A peritonite secundária aparece como consequência da penetração direta 

do agente na cavidade peritoneal a partir de algum órgão abdominal ou pélvico 

(ruptura traumática do intestino, apêndice perfurado, salpingite, etc.). Nesses 

casos, os agentes mais frequentes são Enterococos, Enterobacteriaceae e 

anaeróbios estritos (Nowakonski et al.2015; Who, 2003; Kjeldsberg’s, 2015). 

LÍQUIDO PERICÁRDICO: GENERALIDADES E AGENTES 

ETIOLÓGICOS  

Na cavidade pericárdica, existe uma pequena quantidade de líquido 

transparente (15 a 20 mL). Na pericardite ocorre o aumento de proteínas, 

assim como de células inflamatórias. As bactérias que mais frequentemente 

provocam esse quadro são: Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae e Mycobacterium 

tuberculosis. O quadro também pode ser produzido por vírus, fungos e 

parasitas. Muitas vezes, o quadro de pericardite está acompanhado de uma 

inflamação do músculo cardíaco ou miocardite (Nowakonski et al.2015; Who, 

2003; Kjeldsberg’s, 2015). 

LÍQUIDO SINOVIAL:GENERALIDADES E ASPETOS MACROSCÓPICOS  

É um ultrafiltrado do plasma, acrescido de substâncias sintetizadas pela 

sinóvia. A cor normal é incolor ou amarela pálido de aspeto cristalino; pode 

alterar-se para a cor: esverdeada (na artrite séptica por Haemophilus 

influenzae, artrite reumática crónica e gota aguda), hemático em fraturas, 

tumores, traumas externos ou de punção, hemofilia e, mais raramente, nas 

artrites séptica e reumatóide. O aspeto pode variar de límpido para turvo 
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(associado a hipercelularidade ou pela presença de cristais ou de fibrina), 

leitoso ou pseudoquilosos na artrite tuberculosa, artrite reumática crónica ou 

gotosa aguda, ou ainda mais raramente no lúpus eritematoso sistêmico e 

purulento na artrite séptica aguda (Nowakonski et al.2015; Who, 2003; 

Kjeldsberg’s, 2015). 

O agente mais frequente é o Staphylococcus aureus. Outras bactérias 

incluem a Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pyogenes e Streptococcus agalactiae. No caso de infecção de próteses 

articulares (contaminação pela flora normal) os agentes mais frequentes são 

Staphylococos coagulase negativa, Corynebacterium spp e Propionibacterium 

spp.(Nowakonski et al.2015; Who, 2003; Kjeldsberg’s, 2015). 

LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO: GENERALIDADES, ASPETOS 

MACROSCÓPICOS E PRINCIPAIS AGENTES 

O líquido cefalorraquidiano é um fluido límpido e incolor, sem flora normal, 

com raros elementos figurados e caraterísticas bioquímicas e imunológicas 

próprias. Ocupa as cavidades ventriculares do sistema nervoso central, os 

espaços subaracnóides, espinhal, perivasculares, perineurais e o canal central 

da medula. O líquor normal tem aspeto límpido e incolor; Apresentando-se 

turvo pelo aumento do número de células (leucócitos e eritrócitos), pela 

presença de bactérias e fungos. O aspeto hemorrágico indica uma hemorragia 

subaracnóidea ou um acidente de punção. A cultura do líquor é direcionada 

principalmente para o isolamento de bactérias aeróbias, anaeróbias 

facultativas, fungos e Micobactérias. 

PROCESSAMENTO LABORATORIAL DOS LÍQUIDOS  

Para o processamento laboratorial realiza-se o exame macroscópico, 

exame direto e exame cultural.  

Exame macroscópico e esfregaço – avalia-se o aspeto macroscópico 

(descrito anteriormente); se o volume for suficiente, a amostra deve ser 

concentrada a 3.000 rpm durante 15 minutos. Separar o sobrenadante e utilizar 

o sedimento para o processamento microbiológico. Realizar o exame 
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microscópico direto ou por coloração (Gram e/ou Kynioun), dependendo da 

suspeita clínica. 

Meios de cultura – utilizar meios líquidos de tioglicolato, brain Heart 

infusion (BHI) ágar e ou/caldo de carne (caso seja solicitado a pesquisa de 

anaeróbios) e meios sólidos de rotina (gelose de sangue, gelose de chocolate e 

gelose de MacConkey) e Sabouraud (quando necessário).  

Exame cultural – com uma pipeta de Pasteur estéril, transfere-se algumas 

gotas da amostra para o meio líquido (pela técnica de dispersão) e depois 

semea-se nos meios sólidos (por esgotamento).  

Incubação - as placas de gelose de sangue e gelose de chocolate são 

incubadas em atmosfera de 5 % de CO2 a 35±2°C durante 24 a 48 horas. Os 

meios líquidos e as placas de MacConkey são incubados na mesma 

temperatura em aerobiose.  

LEITURA DAS PLACAS  

As culturas primárias com crescimento seguem o protocolo de 

identificação manual e/ou automatizado; Por outro lado as culturas primárias 

sem crescimento nas primeiras 24 horas são re-incubadas até 48 horas. 

PUS E EXSUDADOS  

É constituído pela mistura de glóbulos brancos, predominantemente 

leucócitos polimorfonucleares, organismos invasores e uma mistura de fluido 

corporal e fibrina, como resultado da resposta imunitária contra invasão 

bacteriana a uma cavidade, tecido ou órgão do corpo resultando na formação 

de abcessos; A amostra pode ser colhida usando uma zaragatoa com meio de 

transporte ou por uma punção e transferência para um recipiente estéril ou 

recipiente com meio de transporte de anaeróbios (Nowakonski et al.2015; Who, 

2003).   
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EXAME MACROSCÓPICO  

No caso de a colheita ter sido feita por punção avalia-se a cor, o aspeto, a 

consistência e odor do exsudado ou pús; A cor do pús vária de verde-amarelo 

a acastanhada-vermelha. Uma cor vermelha é geralmente devido à mistura 

com sangue ou hemoglobina. O aspirado de um abscesso hepático primário 

amebiano tem uma consistência gelatinosa e uma cor castanha escura a 

castanha amarelada. O pús de feridas pós-operatórias ou traumáticas 

(queimaduras) pode apresentar a cor azul-verde pelo pigmento de piocianina 

produzido por Pseudomonas aeruginosa. A presença de grânulos de enxofre 

em amostra do trato sinusal, drenado no pescoço sugere um diagnóstico de 

actinomicose cervico-facial. O pus de tuberculose (com poucos sinais de 

inflamação) é por vezes comparado com queijo mole e denominado “caseína” 

ou “pus caseoso” (WHO, 2003). 

EXAME DIRETO 

Realiza-se um esfregaço para coloração de Gram e Kinyoun (quando 

aplicável); na coloração de gram examina-se a presença de células 

polimorfonucleares, cocos de Gram positivos, bastonete Gram negativo, bacilos 

Gram positivos com extremidades quadradas (clostridium perfringens) e células 

leveduriformes (WHO, 2003). 

EXAME CULTURAL  

Utiliza-se o meio líquido tioglicolato suplementado com vitamina K e 

hemina, meios sólidos de rotina: gelose de sangue, gelose de Macconkey, 

gelose de chocolate (esperma, exsudado uretral, peniano e ouvido) SGC2 e 

agar schaedler suplementado com vitamina K (caso necessário).  

Com uma pipeta de Pasteur estéril, transfere-se algumas gotas da 

amostra para o meio líquido (sementeira por dispersão); e para meio sólido 

(sementeira por esgotamento). Os meios líquidos e as placas de gelose de 

sangue e gelose de chocolate são incubados em atmosfera de 5 % de CO2) a 

35±2°C durante 24 a 48 horas e as placas de MacConkey são incubados na 

mesma temperatura em aerobiose.  
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ZARAGATOAS     

O exame macroscópico não é aplicável. No caso de exsudado vaginal 

realiza-se o exame microscópico do esfregaço pelo método de Gram.  

EXAME CULTURAL 

Dependo do local da colheita da amostra são usados os seguintes meios 

de cultura:  

- Endocolo e endocervix: gelose de sangue e gelose de chocolate; 

- Exocolo e fundo do saco: gelose de sangue e gelose de sabouraud; 

- Exsudato vaginal para pesquisa Streptococo do grupo B: GBS; 

- Feridas ou exsudatos purulentos: gelose de sangue, MacConkey, 

Manitol Salt Agar;   

- Secreção nasal para pesquisa de MSRA (Staphylococcus aureus 

meticilina resistente): gelose de sangue e ágar Sal Manitol;  

- Secreções oculares: gelose de sangue, chocolate, Sabouraud;  

- Secreções da orofaringe: gelose de Sangue; 

- Pús do ouvido: gelose de sangue, gelose de chocolate e ágar Sal 

Manitol;  

- Secreção uretral: gelose de sangue, gelose de chocolate e gelose de 

MacConkey; 

- Secreção vaginal: gelose de sangue, chocolate e Sabouraud; 
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IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS 

(TSA) 

No laboratório do CHSJ, a identificação e o TSA são realizados por 

técnicas automatizadas VITEK2; O VITEKMS apenas é utilizado para 

identificação. 

VITEK® 2 

PRINCÍPIOS DE IDENTIFICAÇÃO 

É um sistema semi automatizado que permite a identificação e TSA 

bacteriana, com base no princípio de colorimetria e turbidimetria 

respetivamente; o sistema utiliza cartas com 64 poços, cada uma contendo 

substratos bioquímicos para identificação (provas bioquímicas) e substratos de 

antibióticos (TSA) acoplados ao sistema de incubação (35±1ºC) e interpretação 

automática; os resultados bioquímicos obtidos são comparados através do 

banco de dados de referência que permite a identificação probabilística do 

agente microbiológico (Pincus, s.d.; Vargas et al.2005; Ullery et al.2017). 

No estágio foram utilizados quatro tipos de cartas para identificação 

(tabela 7). 

 

Tabela 7. Carta de identificação para VITEK® 2. 
 

Carta GP Identificação para bactérias Gram-
positivo 

 
Carta GN Identificação para bactérias Gram-

negativo 
 

Carta NH Identificação para Neisseria spp e 
Haemophilus spp 

 
Carta YST Identificação para fungos leveduriformes 

 

Para além das cartas de identificação, também foram utilizados as cartas 

de TSA, que contém pelo menos, um poço de controlo positivo (sem 
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antibiótico) monitorado até ao valor mínimo de crescimento predeterminado e 

detetados pela medição da turvação.  

PRINCÍPIO DE TSA  

Prepara-se um inóculo da colónia numa solução NaCl 0,45% com 

densidade 0,55-0.65 McFarland (GP e GN), 1.8-2.5 (fungos), 3-3.2 de 

McFarland (Neisseria spp e Haemophilus spp); na estação de trabalho, o 

preparado é introduzido através de um tubo que preenche os 64 micropoços de 

plástico que apresenta concentrações específicas de antibióticos. As cartas são 

incubadas no equipamento a temperatura controlada e o sistema ótico faz, a 

cada 15 minutos, leituras da luz transmitida por cada micropoço. O sistema de 

software faz a análise da cinética de crescimento, que é convertido depois em 

valores da CMI (concentração mínima inibitória). Os valores da CMI são depois 

validados pelo software Advanced Expert System (AES) sendo reportadas os 

resultados do antibiograma (Pincus, s.d.; Ullery et al.2017) figura 2. 

A B  

Figura 2. (A) Equipamento semi automatizado VITEK2. Ullery et al.2017. (B) 
Princípio das CMIs do VITEK® 2. Retirado do http://go.biomerieux.com/pt/idast-
newsletter-2/05.  

 

VITEK®MS 

PRINCÍPIO E METODOLOGIA 

É um equipamento automatizado para identificação microbiana, equipado 

por um sistema de espetrometria de massa automatizado, que utiliza a 

tecnologia MALDI-TOF/MS (Matrix-assisted laser desorption ionization-time of 

flight mass spectrometry); baseia-se no princípio de ionização e dessorção da 

A 

B 

http://go.biomerieux.com/pt/idast-newsletter-2/05
http://go.biomerieux.com/pt/idast-newsletter-2/05
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matriz assistida por laser (MALD), aceleração e separação do espetro iónico 

com base na razão entre a massa e carga (m/z) e análise do tempo de voo 

(TOF) (figura 3); e depois, o sistema VITEK®MS identifica os microrganismos 

pela leitura de cada espetro como uma série de picos que são detetados e 

classificados pela massa e intensidade (Singhal et al., 2012; Luo et al.2015). 

 

Figura 3. Princípio de análise de MALD-TOF/MS. Retirado: Singhal et 
al.2012. 

 

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

Prepara-se um esfregaço fino da colónia no poço da lâmina de aço (cada 

com 48 poços); Faz-se a cobertura com 1 µl da solução de matriz saturada de 

ácido (α-ciano-4-hixocianamico) e deixa-se secar a temperatura ambiente; De 

seguida a lâmina é inserida no equipamento VITEK®MS. 

No equipamento, o slide é submetido num ambiente de vácuo elevado; 

segue o disparo de laser preciso que ioniza a amostra e uma "nuvem" de 

proteínas é libertada e acelerada por meio de uma carga elétrica. Depois de 

passar através do elétrodo de anel, o tempo de voo das proteínas é registado 

por um detetor e medido por meio de uma fórmula a partir do tempo registado. 

As proteínas são detetadas por um sensor para criar um espetro que 

representa a composição proteica de cada amostra. O sistema VITEK®MS 

identifica os microrganismos pela leitura de cada espetro como uma série de 

picos que são detetados e classificados pela massa e intensidade (Luo et 

al.2015;Singhal et al.2012). 
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PRINCÍPIOS GERAIS DE TESTES DE SUSCETIBILIDADE 

ANTIMICROBIANOS 

Existem dois tipos de métodos fenotípicos para TSA: quantitativos e 

qualitativos. No CHSJ o TSA é realizado através de três métodos: E-test 

(quantitativo) Kirby-Bauer ou de difusão (qualitativos) e métodos Automatizados 

(VITEK® 2) já referenciado;  

E-TEST  

É utilizado para a avaliação da suscetibilidade aos antibióticos e permite 

determinar a concentração mínima inibitória (CMI). Prepara-se uma solução da 

colónia com a turvação 0,5 McFarland; com uma zaragatoa, realiza-se uma 

sementeira pela técnica de toalha no meio Mueller-Hinton ou gelose de sangue; 

uma tira com um gradiente de concentrações do antibiótico pré-definidas e 

graduada é colocada na placa, no qual se difunde; após incubação, observa-se 

uma elipse de inibição simétrica ao redor da fita, sendo depois determinada a 

CMI por leitura no ponto de interseção da tira e da elipse de inibição.  

DIFUSÃO EM DISCO  

Difere do primeiro pela utilização de discos de papel de filtros com 

antibióticos impregnados; os discos são colocados sobre o meio, no qual se 

difundem. Após a incubação, mede-se os halos de inibição e compara-se com 

uma base de dados estandardizada das tabelas de suscetibilidade 

(EUCAST/CLSI); O resultado é expresso em termos de sensível, intermédio ou 

resistente.  

ENSAIOS IMUNOCROMATOGRÁFICOS 

Urina - Foram realizados ensaios para pesquisa de antigénios de 

Streptococcus pneumoniae e Legionella spp. Baseados no princípio de 

imunocromatografia; o teste contém anticorpos impregnados na membrana de 

nitrocelulose, que reage com antigénio bacteriana responsáveis pela linha de 

positividade na tira teste.  
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Fezes - foram realizados ensaios imunocromatográficos para a pesquisa 

de antigénios de Helicobacter pylori, rotavírus e Clostridium difficile também 

baseados no princípio da formação do imunocomplexo Antigeno-Anticorpo.  

Interpretação do resultado 

- Positivo: expressão da linha controlo e linha teste; 

- Negativo: expressão da linha controlo e não expressão da linha teste;  

- Inválido: Ausência de expressão da linha controlo; 

PROVAS BIOQUÍMICAS  

Os testes bioquímicos comummente usados são: teste de catalase, teste 

de coagulase, teste de oxidase, teste de fermentação de açúcar, teste indole, 

teste de citrato e teste da urease (Anivisa, 2004). 

Catalase - deteta a presença da enzima catalase capaz de degradar o 

peróxido de hidrogénio. Comummente utilizado para divisão dos cocos Gram 

positivos catalase positivo (Staphylococcus spp.) e catalase negativo 

Enterococcus spp., Streptococcus spp.).  

Coagulase - é uma enzima produzida por S. aureus, que converte o 

fibrinogénio em fibrina. É usado para diferenciar Staphylococcus aureus 

(coagulase positivo) de outras espécies de estafilococos (coagulase negativa). 

Oxidase - é uma reação bioquímica que avalia a presença de citocromo 

oxidase, importante no sistema de transporte de electrões durante a respiração 

aeróbica; na presença de um organismo que contém a enzima citocromo 

oxidase, o reagente incolor reduzido torna-se, um produto colorido oxidado. É 

usualmente aplicado na diferenciação de bacilos Gram negativo oxidase 

negativo (Enterobacteriaceae) e oxidase positiva (Pseudomonas e Víbrios). 

Indol - avalia a capacidade de um organismo de degradar o aminoácido 

triptofano e produzir indol. É usado para distinguir entre os membros da família 

Enterobacteriaceae como por ex.: E. coli (usualmente positivo) do grupo 

Klebsiella-Enterobacter (negativo). 
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Citrato - avalia a capacidade do microrganismo de utilizar citrato como 

fonte de carbono e energia, resultando na produção de substâncias alcalinas 

(amónia) demostrado pela mudança da cor do meio.  

Urease - identifica microorganismos capazes de hidrolisar a ureia para 

produzir amónia e dióxido de carbono. É usado principalmente para distinguir 

bactérias urease positivas de outras Enterobacteriaceae. 

Motilidade - é usada para determinar a presença de flagelos (apêndices 

externos usados para movimento) que é demostrado pelo crescimento 

expandido no meio. Ajuda na diferenciação de alguns géneros como por 

exemplo Enterobacter (usualmente positivos) e  Klebsiella (negativos). 

Triple sugar iron test (TSI) - é usado para identificar bactérias 

fermentadoras de carbohidratos (cor amarela) e produtoras de sulfeto de 

hidrogénio (negra). Este teste é geralmente usado para ajudar a identificar 

bactérias entéricas.  

IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA 

ESTAFILOCOCOS 

São cocos Gram positivos em cacho, podem aparecer como células 

isoladas, aos pares, catalase positivos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, 

podem crescem em meio contendo 10% de NaCl e em temperaturas que 

variam entre 18 a 40 °C; fazem parte da microbiota da pele e das mucosas em 

humanos; as espécies de maior importância clínica são: Staphylococcus 

aureus e Staphylococcus coagulase negativo. Os Staphylococcus aureus são 

colónias douradas em gelose de sangue e amarela no meio de MSA, devido a 

fermentação da glicose. Os testes de identificação estão representados na 

figura 4 (Teva et al.2010; Brooks et al.2010; Who, 2003). 
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Figura 4. Diagrama de fluxo para a identificação preliminar de espécies 
de Staphylococcus em humanos. Retirado: Who, 2003.  

 

ESTREPTOCOCOS 

São cocos gram positivos em cadeia ou aos pares, capsulados, não 

esporulados e imóveis, anaeróbios facultativos, catalase Negativo; o 

diagnóstico laboratorial é realizado com base nas caraterísticas morfológicas 

das colónias, no tipo de hemólise, na composição antigénica (serologia) e 

caraterísticas bioquímicas. As espécies de maior importância clinica são: S. 

pyogenes (grupo A), S. agalactiae (grupo B), S. pneumoniae, Enterococcus 

spp. e outros representados na figura 5 (Teva et al.2010; Brooks et al.2010; 

Who, 2003). 
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Figura 5. Esquema de identificação de estreptococos. 
(http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/06-41-02-
esquemadeidentificaca0bacteriana1.pdf). 

 

 

 

http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/06-41-02-esquemadeidentificaca0bacteriana1.pdf
http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/06-41-02-esquemadeidentificaca0bacteriana1.pdf
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NEISSERIAS  

São diplococos Gram negativos com a forma achatada nas laterais, 

excepto espécie N. elongata (diplobacilos ou diplococo-bacilo); são oxidase e 

catalase positivas. Todas utilizam carbohidratos por via oxidativa e não 

fermentativa; Quanto a sua importância clínica, a maioria das Neisserias é 

comensal vivendo em mucosas de humanos e animais, entretanto a Neisseria 

gonorrhoeae (DTS), Neisseria meningitidis (Meningite) são algumas espécies 

de maior importância clínica; A tabela 6 apresenta os principais testes 

bioquímicos para identificação das Neisserias (Anivisa, 2004; Teva et al.2010; 

Brooks et al.2010; Who, 2003). 

Tabela 8. Relação bioquímica entre Neisseria e Moraxella catarrhalls. 

 

 
Retirado: Brooks et al. 2010.  
 

FAMÍLIA ENTEROBACTERIACEAE 

São bacilos gram negativos não esporulados; apresentam as seguintes 

caraterísticas comum: a maioria cresce rapidamente em meios não seletivos 

como gelose de sangue ou em meios seletivos como o MAC. São catalase 

positivos e oxidase negativos, fermentam a glicose e reduzem nitrato a nitrito; 

As maiorias movem-se através de movimentos perítricas excepto a Klebsiella, 

Shigella e Yersinia, que são imóveis; Podem ser aeróbios, anaeróbios ou 
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anaeróbios facultativos; Algumas estirpes podem fermentar a lactose como por 

exemplo a E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter e Serratia (Anivisa, 

2004; Teva et al.2010; Brooks et al.2010; Who, 2003); A figura 6 apresenta os 

principais testes bioquímicos utilizados para identificação das enterobactérias 

de maior interesse médico.  

Figura 6. Diagrama de identificação preliminar das enterobactérias. Retirado: Who, 
2003. 
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MICOBACTÉRIAS 

As Micobactérias apresentam uma parede celular rica em lípidos 

fortemente ligados (ácidos micólicos   ), o que permite a retenção do corante 

primário e resistência a descoloração por álcool-ácido (BAAR) adquirindo a cor 

do corante primário (Teva et al.2010). 

O complexo Mycobacterium tuberculosis (CMTB) constitui um grupo 

geneticamente muito correlacionado que pode ser dividido em três grupos 

(Wildner et al. 2011. Saubolle, 1989):  

Patógenos estritos: M. tuberculosis, M. leprae. 

Potencialmente patogénicas: M. avium, M.intracellulare, M.scrofulaceum, 

M. kansasii, M. ulcerans, M. xenopi, M. haemophilum, M. genavense, M. 

simiae, M. malmoense, M. asiaticum, M.shimoidei, M. celatum, M. f fortuitum, 

M. chelonae, peregrinum, abscessum, M.szulgai, M. marinum. 

Raramente patogênicas: M. thermoresistibile, M. gordonae, M. triviale, M. 

gastri, M. terrae, M. flavenscens e outras. 

No laboratório de micobactérias do serviço de patologia clínica do CHSJ, 

o procedimento geral para a pesquisa de micobactérias passa pela execução 

do exame direto, exame cultural automatizado (O sistema BD BACTEC™ 

MGIT™ 960) e identificação molecular pelo PCR no laboratório de biologia 

molecular. 

PROCESSAMENTO  

A primeira etapa de cultura das secreções respiratórias inicia com a 

descontaminação da amostra (flora mista de bactérias) com n-acetil-l-cisteina 

(NALC) /NaOH 2% e solução tampão; O NALC é um potente agente mucolítico, 

o NaOH atua como um descontaminante e o tampão fosfato minimiza a 

toxicidade do NaOH. A utilização da solução tampão deve incluir a prova de 

esterilidade em gelose de sangue imediatamente após a preparação e no 

término do uso da solução tampão como parte da garantia de qualidade.   
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A segunda etapa do procedimento (descontaminação, neutralização e 

concentração) inicia com a transferência da amostra para um tubo cónico e 

adição do reagente BBL® MycoPrep ™ na proporção de 1:1 para a digestão e 

descontaminação; depois adiciona-se a solução stop de digestão e 

descontaminação; A concentração é realizada pela centrifugação para 

obtenção do sedimento pronto para cultura.  

A terceira etapa constitui a preparação do meio líquido MGIT através da 

adição dos antibióticos (solução Panta) para TSA; Neste sentido, aplica-se 0,8 

ml da solução Panta (fármacos) para os tubos MGIT e acerta-se o pH para o 

neutro (pH 7) pela adição de algumas gotas do ácido (acido sulfúrico) ou de 

uma base (hidróxido de sódio). A cultura é materializada pelo uso do meio 

líquido Middlebrook (MGIT) e sólido Löwestein-Jensen (LJ) com auxílio do 

equipamento Bactec MGIT 960®).  

O exame cultural consiste na inoculação de 0.5 ml do sedimento da 

amostra digerida e descontaminada para meio líquido MGIT e 4 a 5 gotas para 

o meio L-J. A cultura do sedimento dos líquidos biológicos, biopsias e produtos 

nobres é realizado em duplicado no meio MGIT (um incubado a 35±2°C e outro 

a 25°C) e no meio L-J (35°C);  

Posteriormente os meios MGIT e L-J são inseridos no aparelho BACTEC 

MGIT 960; o sistema baseia-se no princípio de fluorescência; o sistema 

monitora a fluorescência emitida pelo tubo MGIT (libertação de um composto 

fluorescente devido ao consumo de oxigénio) para detetar o crescimento e 

compara com o tubo controlo (sem antibiótico) para interpretar a suscetibilidade 

antimicrobiano (BD, 2016; Bento et al. 2011). As culturas positivas dentro de 7 

dias seguem para o exame direto e para identificação molecular e as negativas 

até 42 dias são reportadas como negativas.  

A microscopia no CHSJ é realizada pelos métodos de auramina (triagem) 

e kinyoun (confirmação). A técnica de kinyoun ou Ziehl-Neelsen modificado, 

uma das mais utilizadas, baseia-se na coloração pela fucsina básica que 

confere aos BAAR uma cor avermelhada após lavagem por álcool-ácido (figura 

7). A técnica de fluorescência baseia-se na coloração pela auramina, 
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permitindo a visualização dos BAAR como bacilos amarelo-fluorescentes 

quando observados em microscopia de fluorescência (figura 8) (Bento et 

al.2011).  

 

Figura 7. Morfologia dos BAAR pelo método de Kinyoun 
http://basobiotech.com/en/product.php?cid=150&pid=28.  

 

   

Figura 8. Morfologia de BAAR melo método fluorescente. 
https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/24643/mod_resource/content/1/anexo

%208.pdf. 
 

VIROLOGIA 

Os vírus são os menores agentes infeciosos (com tamanhos que varia de 

quase 20 nm a 300 nm de diâmetro) e contém apenas um tipo de ácido 

nucléico (RNA ou DNA) em seu genoma. Existem vários métodos para 

diagnóstico laboratorial: isolamento celular, deteção direta (componentes virais) 

e métodos de deteção indireta (pesquisa de anticorpos) sendo que os dois 

últimos são os mais aplicados no Laboratório clínico. (Brooks et al.2010).  

O setor da virologia do CHSJ emprega o método de imunofluorescência 

direta (IFD) para detecção de antigénios de microrganismos com lento ou difícil 

isolamento cultural, como a Legionella pneumophila, fungo Pneumocystis 

jiroveci e ainda como teste de diagnóstico rápido de infeções víricas do trato 

respiratório (Adenovírus, Influenza A e B, Parainfluenza 1, 2 e 3, 

Metapneumovírus e Sincicial), CMV e HSV 1 e 2. A imunofluorescência direta é 

http://basobiotech.com/en/product.php?cid=150&pid=28
https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/24643/mod_resource/content/1/anexo%208.pdf
https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/24643/mod_resource/content/1/anexo%208.pdf
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uma técnica poderosa que utiliza anticorpos marcados com fluorescência para 

detetar um alvo antígenos específico.  

PROCESSAMENTO  

Citomegalovirus (CMV) – a técnica envolve a separação de células 

mononucleares do sangue periférico e fixação em um slide, seguido de 

coloração com um anticorpo monoclonal dirigido contra a proteína de matriz; A 

frequência de células positivas pode prever a doença por CMV principalmente 

em paciente imunocomprometido.  

A pesquisa antigénica de bactérias e Vírus respiratório descritos na tabela 

9 permite o diagnóstico de infeções respiratórias que podem ser fatais em 

crianças, nos idosos e em doentes imunodeprimidos. Para tal, a amostra é 

fluidificada (NALC) e concentrada; o sedimento obtido é processado usando 

um painel de anticorpos múltiplos (triagem) ou um painel de anticorpos 

específicos (confirmação) pela técnica de IFD.  

Tabela 9. Padrão de fluorescência segundo o tipo de microrganismo.  

Microrganismo Padrão de fluorescência  

Vírus Influenzae, adenovirus e herpes vírus       Marcação nuclear/ núcleo-citoplasmática – 

inclusão fluorescente granular.  

Vírus respiratório sincicial e parainfluenza     Marcação citoplasmática - inclusão 

fluorescente granular.  

 

Metapneumovirus      Intracitoplasmática – inclusão fluorescente 

granular grossa e uma espécie de núcleos.  

L. pneumophilla  Bacilo verde fluorescente, num fundo 
vermelho.  
 

CMV  Fluorescência nuclear, podendo estender-se 
ao citoplasma das células Polimorfonucleares.  

 

CONTROLO DE QUALIDADE INTERNO (CQI) 

O Laboratório do CHSJ realiza o controlo de qualidade interno (CQI) e 

também participa na avaliação externa de qualidade (AEQ); no controlo de 

qualidade interno os procedimentos incluem a realização das provas de 
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esterilidade dos meios de cultura e o cultivo de estirpes conhecidas, na qual 

espera-se o se crescimento.  

AVALIAÇÃO EXTENA DE QUALIDADE (AEQ) 

O laboratório recebe periodicamente amostras que são incluídas na rotina 

e processadas junto com as amostras de pacientes; após o processamento, os 

resultados são remetidos ao promotor (UK NEQAS) e este por sua vez faz a 

avaliação do resultado e retorna os resultados ao laboratório; após a receção o 

laboratório tem a obrigação de prestar informe aos membros da equipe e 

elaborar o plano de melhoria contínua. 

5. BIOQUIMICA  

O Laboratório de Bioquímica do Serviço de Patologia Clínica do Hospital 

São João localiza-se no 4° piso; subdivide-se em 4 principais áreas de 

atividades nomeadamente: separação, duas salas de processamento 

(bioquímico e parasitológico de urina) e uma sala de validação Médica.  

SEPARAÇÃO 

O setor recebe amostras provenientes da sala de colheita, consultas 

externas (Valongo) e enfermarias (intermediadas pela secretaria do 

laboratório); após a receção todas as amostras passam pelo processo de 

triagem no sistema Clinidata, as amostras de sangue para exame bioquímico 

são centrifugadas e distribuídas pelo equipamento automático (OLA 1250) as 

amostras de urina são encaminhadas para o respectivo setor.   

PROCESSAMENTO BIOQUÍMICO 

O processamento das amostras bioquímicas é realizado com auxílio de 

diversos equipamentos automatizados nomeadamente: Olympus AU5400, 

Architect plus, Osmómetro model 3320, GEM3500, SpotLyte 

Na/K/Cl/LiAnalyzer® e RapidLab. 

Olympus® AU5400 - utiliza as tecnologias espetrofotométrica, 

enzimáticos-colorimétricos, imunoturbidimétricos e Potenciométricos para a 

medição de parâmetros bioquímicos no soro, plasma, urina e líquidos 
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biológicos (Coulter, 2012). Durante o estágio este equipamento foi utilizado 

para medição da maioria dos parâmetros.  

Advanced® osmometer model 3320 - utiliza a tecnologia por ponto de 

congelação para determinar a osmolaridade com base nas propriedades da 

solução sendo que, o ponto de congelamento se altera de acordo com a 

concentração da amostra (Advanced, 2009).  

Architect plus - utiliza a tecnologia de imunoensaio de Micropartículas por 

quimiluminescência (CMIA) (Abbott, 1998). No laboratório de bioquímica do 

HSJ este equipamento é utilizado para determinação de peptideo natriurético 

cerebral (BNP), (creatina cinase MB) CK-MB, mioglobina, troponina, hormona 

gonadotrofina coriónica humana (BHCG), TSH (hormona tireoestimulante), T3 

(triiodotironina), T4 (tiroxina), ácido fólico, vitamina B12 e alguns fármacos 

como gentamicina, vancomicina e metroxano.  

Gem3500 e spotlyte NA/K/CL/LIanalyzer® - baseiam-se no princípio de 

potenciómetria; o primeiro equipamento (Gem 3500) é utilizado para medição 

de cálcio ionizado; o segundo equipamento (SpotLyte Na/K/Cl/LiAnalyzer) é 

utilizado para confirmação dos valores de potássio.  

RapidLab – fundamenta-se no princípio da medição da corrente 

eletroquímica (Amperimetria) consumida por uma reação de oxi-redução que 

atravessa uma solução após aplicação duma tensão fixa; a quantidade de 

corrente consumida é diretamente proporcional à concentração do analito 

presente na amostra. 
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PRINCÍPIOS DOS ANALISADORES 

ESPETROFOTOMETRIA  

É a medida do espetro de luz absorvida por uma amostra e da 

intensidade da luz (transmitância) que atinge o detector (Reed, 2017).  

A   B  

Figura 9. (A) Princípio espetrofotométrica; (B) Espetro da luz visível. Retirado: 
(Reed, 2017).  

 

TURBIDIMETRIA E NEFELOMETRIA 

São técnicas baseadas na medição da quantidade de analitos insolúveis 

que interferem na passagem da luz através da solução após a adição de um 

reagente específico. É possível medir a perda de luz que passa diretamente 

pela solução (turbidimetria) (figura 10A) ou aumento da luz refletida em uma 

direcção diferente (nefelometria) (figura 9B). 

 

Figura 10. (A) Turbidimetria e nefelometria (B). Retirado: (Reed, 2017). 

 

 

 

A B 



43 

 

 

 

FLUORESCÊNCIA E QUIMIOLUMINESCÊNCIA 

A fluorescência mede a quantidade de luz fluorescente emitida por 

composto fluorescente (reagentes) ligado a um analito da amostra (figura 11). 

A quimioluminescência mede a quantidade da luz emitida por um composto 

após uma reação química que envolve a oxidação de um composto orgânico 

(luminol, isoluminol, acridínio ou luciferina) por um agente oxidante (peróxido 

de hidrogénio, hipoclorito ou oxigénio (Reed, 2017).  

 

Figura 11. Fotometria Fluorescente. Retirado (Reed, 2017). 

 

POTENCIOMETRIA 

A Potenciómetria é baseada na medição de um potencial elétrico entre 

dois elétrodos seletivos de iões (ISE). Normalmente o potencial entre o elétrodo 

de medição e um elétrodo de referência é estável sendo alterado à medida que 

a concentração iónica muda (Figura12). Os métodos potenciométricos são 

mais adequados para a medição de iões (eletrólitos), como sódio, potássio e 

cloreto (Reed, 2017). 

 

Figura 12. Potenciómetria para análise de eletrólitos. Retirado (Reed, 2017). 
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CONTROLO DE QUALIDADE 

Controlo de qualidade interno - é feito pela análise diária de soluções de 

concentração conhecida. Os resultados obtidos são colocados em gráficos de 

Levey-Jennings (L-J) (figura 12 A), devendo ser validados pelos analistas com 

base nas regras de westergard (figura 13 B).    

A  B  

Figura 13. (A). Gráfico de L-J para validação do CQI. Retirado Oliveira, 2007. (B) 
Diagrama de Westgard. Retirado: Aric, 2012.  

 

TESTE DE PROFICIÊNCIA (PT)  

Na avaliação externa de qualidade, o laboratório de bioquímica processa 

amostras enviadas pelo organismo externo (UK NEQAS) e os resultados são 

submetidos ao provedor do PT para revisão. De seguida o provedor avalia os 

resultados de diferentes laboratórios e classifica o desempenho de cada 

laboratório com base na proximidade dos resultados em relação aos valores-

alvo para cada analito. Os resultados aceitáveis devem estar dentro dos 

intervalos de exatidão estabelecidos para o teste. 

Como regra geral os resultados são validados quando estiverem dentro 

dos limites aceitáveis de precisão (X±2SD) e de exatidão.   
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METABOLISMO DOS LÍPIDOS 

O doseamento dos lípidos e das lipoproteinas é útil para avaliar o risco da 

doença cardiovascular. A tabela 10 apresenta o resumo dos principais 

parâmetros de lípidos e lipoproteinas (Motta, 2009; Reed, 2017).  

Tabela 10. Significado clínico dos parâmetros do perfil lipídico e das 
lipoproteinas.  

 
ANALITO DESCRIÇÃO PORQUE É 

MEDIDO 
INTERVALOS DE 
REFERÊNCIA 
TÍPICOS PARA 
ADULTOS 
SAUDÁVEIS * 

RAZ ÕES PARA 
VALORES 
AUMENTADO E 
DIMINUÍDO 

Colesterol total Importante lípido 
esteróide, 
produzido pelo 
fígado e usado 
para a produção 
de hormonas 
esteróides e 
paredes celulares 

O colesterol alto 
tem sido 
implicado como 
um fator de risco 
para doença 
arterial 
coronariana 

<200 mg/dL 
<5.18 mmol/L 

↑Hipotireoidismo, 
diabetes 
descontrolado, 
doença renal 
↓ Doenças do 
fígado, fome, 
anemia 

Lipoproteinas de 
Alta Densidade 
(HDL) 

O HDL remove o 
excesso de 
colesterol do 
tecido extra-
hepático para ser 
metabolizado no 
fígado; HDL 
elevado protege 
contra doença 
arterial 
coronariana 

Parte do perfil de 
risco 
cardiovascular 

Masculino 
> 37 mg / dl 
> 0,96 mmol / l 
Feminino  
> 40 mg / dL 
> 1,04 mmol / l 

↑Terapia de 
estrogénio, 
consumo de álcool 
↓ Fumar 

Lipoproteinas de 
Baixa Densidade 
(LDL) 

A LDL transporta 
colesterol do 
fígado para o 
tecido periférico; 
contribui para a 
formação de 
placas que 
obstruem as 
artérias e levam à 
doença cardíaca 
coronariana 

Parte do perfil de 
risco 
cardiovascular 

<130 mg / dL 
<3,37 mmol / l 

↑Dietas ricas em 
gorduras 
saturadas, 
doenças 
hereditárias do 
metabolismo do 
colesterol 
↓Alta ingestão de 
fibras, tratamento 
medicamentoso 
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Tabela 10. Significado clínico dos parâmetros do perfil lipídico e das 
lipoproteinas (continuação).  
 

Lipoproteinas de 
Muito Baixa 
Densidade (VLDL) 

Lipoproteinas rica 
em triglicéridos 
que é secretada 
pelo fígado e é 
precursora do 
LDL 

Parte do perfil de 
risco 
cardiovascular 

<30 mg/dL 
< 0.77 mmol/L 

↑Dietas ricas em 
gorduras 
saturadas, 
doenças 
hereditárias do 
metabolismo do 
colesterol 
↓Alta ingestão de 
fibras, tratamento 
medicamentoso 

Triglicerídos Forma química de 
ácidos graxos 
para transporte e 
armazenamento 
no tecido adiposo 

Parte do perfil de 
risco 
cardiovascular 

<250 mg/dL 
<2.83 mmol/L 

↑Hipotireoidismo, 
alcoolismo, 
doença hepática, 
diabetes 
descontrolado 

Lipoproteína (a) 
Lp (a) 

Forma variante de 
LDL que possui 
uma cadeia 
proteica extra 

Alta Lp (a) está 
associada a maior 
risco de doença 
cardiovascular 

<30 mg / dL 
<1,07 umol / l 
28-53% do total 
Lipoproteínas 

↑ Traço herdado 

Apolipoproteína A Porção de 
proteína de HDL 

Às vezes incluído 
em perfis de risco 
cardíaco 

Masculino 
94-178 mg / dL 
0,94-1,78 g / l 
Feminino   
101-199 mg / dL 
1,01-1,99 g / l 

↑Terapia de 
estrogénio, 
consumo de álcool 
↑Fumar 

Apolipoproteína B 
 
 

Porção de 
proteína de VLDL 
e LDL 

Às vezes incluído 
em perfis de risco 
cardíaco 

Masculino 
63-133 mg / dL 
0,63-1,33 g / l 
Feminino  
60-126 mg / dL 
0,60-1,26 g / l 

↑Dietas ricas em 
gorduras 
saturadas, 
doenças 
hereditárias do 
metabolismo do 
colesterol 
↑Alta ingestão de 
fibras, tratamento 
medicamentoso 

* Os valores típicos para adultos saudáveis podem variar com diferentes populações de 
pacientes, estabelecendo e testando técnicas / metodologias. Cada laboratório deve verificar o 
intervalo que ele usa. Retirado: Reed, 2017. 

 

METABOLISMO ÓSSEO E MINERAL 

O tecido ósseo é composto por sais minerais inorgânicos cristalinos 

(fosfato de cálcio e carbonato de cálcio) e pequenas quantidades de magnésio, 

sódio, potássio, hidróxido, fluoreto, estrôncio, zinco, rádio, cloreto e sulfatos 

(tabela 11). A deposição desses sais, fortalece a estrutura óssea (Motta, 2009).  
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Tabela 11. Significado clínico dos principais parâmetros do metabolismo 

ósseo e mineral. 

ANALITO DESCRIÇÃO PORQUE É 
MEDIDO 

INTERVALOS 
DE 
REFERÊNCIA 
TÍPICOS PARA 
ADULTOS 
SAUDÁVEIS * 

RAZÕES PARA 
VALORES 
AUMENTADO E 
DIMINUÍDO 

Cálcio 
(Ca++) 

Mineral 
necessário para 
a formação 
óssea e para a 
coagulação do 
sangue e 
importante no 
nervo e 
função 
muscular 

Muitas vezes 
medido como um 
teste de triagem, 
uma vez que 
geralmente é 
rigidamente 
controlado e 
mantido em uma 
faixa de 
concentração muito 
estreita; 
anormalidades 
podem sinalizar 
uma variedade de 
problemas 
metabólicos 

8,6-10,3 mg / 
dL 
2,15-2,50 mmol 
/L 

↑Hiperparatireoidismo, 
alguns tipos de câncer, 
excesso de ingestão de 
vitamina D 
 
↓Hipoparatireoidismo, 
deficiência de vitamina 
D, doença renal crónica, 
pancreatite 

Fósforo 
(fosfato) 
(PO4

-3) 

Mineral 
importante no 
metabolismo 
ósseo, 
produção de 
energia e 
função nervosa 
e muscular 

Geralmente medido 
junto com outros 
analitos para ajudar 
a diagnosticar 
problemas com 
metabolismo de 
cálcio 

2.7-4.5 mg/dL 
0.87-1.45 
mmol/L 

↑Insuficiência renal, 
sobredosagem de 
vitamina D, ingestão 
elevada de fosfato 
↓Uso excessivo de 
diuréticos ou antiácidos, 
hiperparatireoidismo 

Magnésio 
(Mg ++) 
 
 

Mineral 
essencial para 
a função de 
muitas 
enzimas, 
especialmente 
aquelas que 
convertem 
energia para a 
função 
muscular; 
também é 
importante na 
estrutura óssea 

Frequentemente 
solicitada como um 
teste de 
acompanhamento 
para baixos níveis 
de cálcio ou 
potássio ou para 
avaliar sintomas de 
problemas 
musculares como 
fraqueza, 
espasmos, 
arritmias cardíacas 

1.6-2.6 mg/dL 
0.66-1.07 
mmol/L 

↑Doença renal, 
desidratação grave; 
Eclâmpsia, tratamento e 
emergências 
obstétricas;  
↓Malabsorção, 
pancreatite, diarreia, 
alcoolismo 
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Tabela 11. Significado clínico dos principais parâmetros do metabolismo 

ósseo e mineral (continuação).  

 

Ferro  (Fe++) Componente 
crítico das 
proteínas de 
transporte de 
oxigénio, como 
hemoglobina e 
mioglobina; 
também faz 
parte de muitas 
enzimas 
envolvidas em 
vias de energia 

Usado 
principalmente para 
determinar "status 
de ferro"; 
determinar se o 
paciente é 
deficiente em ferro 
ou determinar se o 
paciente tem uma 
síndrome de 
sobrecarga de ferro 

Masculino 
66-175 μg / dL 
11,6-31,3 μmol / 
l 
 
 
Feminino  
50-170 μg / dL 
9-30,4 μmol / 

↑Transfusões de sangue 
múltiplas, injeções de 
ferro, hemocromatose 
hereditária 
 
↓Dieta pobre em ferro, 
perda de sangue, 
anemia 

Retirado: Reed, 2017. 

 

EQUILÍBRIO ELETROLÍTICO E ÁCIDO-BASE 

Nos mamíferos, a manutenção da pressão osmótica e a distribuição de 

água em compartimentos do corpo são mantidas, fundamentalmente por quatro 

electrólitos: sódio (Na+), potássio (K+), cloretos (Cl-) e bicarbonato (HCO3
-) 

representados na tabela 12 (Motta, 2009).  

Tabela 12. Eletrólitos e equilíbrio ácido-base.  

ANALITO DESCRIÇÃO INTERVALOS DE 
REFERÊNCIA 
TÍPICOS PARA 
ADULTOS 
SAUDÁVEIS * 

RAZÕES PARA 
VALORES 
AUMENTADO E 
DIMINUÍDO 

Sódio (Na +) Principal catião 
extracelular 
responsável por 
manter o equilíbrio de 
fluidos na circulação; 
os níveis sanguíneos 
são controlados 
através da excreção e 
reabsorção pelos rins 

136-145 mmol/L ↑Desidratação, 
síndrome de Cushing, 
diabetes insípido 
↓Perda gastrointestinal 
(diarréia e vômito), 
doença de Addison, 
doença renal 
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Tabela 12. Eletrólitos e equilíbrio ácido-base (continuação).  

 

Potássio (K +) O principal catião 
intracelular 
responsável pela 
contração muscular e 
manutenção da 
frequência cardíaca 
normal 

3.5-5.1 mmol/L ↑Choque, insuficiência 
circulatória, doença 
renal 
↓Perda gastrointestinal 
(vómitos e diarréia), 
uso de diuréticos, 
alguns tipos de câncer 

Cloreto (Cl-) Principal anião 
extracelular; mudanças 
na concentração 
tipicamente espelham 
as concentrações de 
sódio 

98-107 mmol/L ↑Desidratação 
 
↓Sódio baixo no 
sangue, vómito 
 

Dióxido de carbono 
(CO2) 
 
 

Principal Anião que 
mantém o sangue em 
pH fisiológico de 7,4 

22-28 mEq / L 
 
 
 
 

↑Alcalose metabólica 
↓Acidose Metabólica 

Anião gap O anião gap é um 
valor calculado a partir 
da fórmula: anião gap 
= sódio - 
(cloreto + bicarbonato); 
uma fórmula 
alternativa inclui 
potássio com sódio; 
valores elevados anião 
gap reflete a presença 
de aniões não 
medidos, 
possivelmente de um 
processo de doença 
aguda ou crónica, da 
ingestão de uma 
substância tóxica  

7-16 mmol/L ↑Cetoacidose 
(inanimação, diabetes 
não controlada), 
acidose láctica, 
toxicidade pela 
ingestão de 
substâncias como 
álcool, salicilatos, 
etilenoglicol 
(anticongelante), 
oxalato 
 

Retirado: Reed, 2017. 

GASOMETRIA ARTERIAL 

Os processos metabólicos normais nas células teciduais consomem 

oxigénio e produzem continuamente CO2 e ácidos orgânicos; a gasometria 

arterial é um teste de medida do pH e de gases sanguíneos, como a pressão 

parcial de oxigénio (pO2) e a pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2). O 

transtorno do equilíbrio ácido-base se agrupa, classicamente, em quatro tipos 

principais: acidose metabólica e respiratória, alcalose metabólica e respiratória 

(Motta, 2009). 
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Acidose metabólica- carateriza-se por uma redução do pH sanguíneo 

devido a redução da excreção de iões hidrogénios e défice na compensação de 

bicarbonato em presença de PaCO2 normal; é acompanhado por aumento de 

potássio devido a troca com H+ extracelular para manter a eletronegatividade. 

As consequências da acidose metabólica incluem a insuficiência cardíaca e 

nefrocalcinose (hipercalciúria).  

Alcalose metabólica- carateriza-se pelo aumento do bicarbonato no 

plasma devido a perda de H+ (no estômago e rins) ou por ganho de bicarbonato 

(devido a hipovolémia) e aumento do pH sanguíneo; O principal efeito da 

alcalemia é o incremento da ligação dos iões de cálcio (ca+) às proteínas 

resultando no aumento da atividade neuromuscular, hipocalcemia e aumento 

da glicólise (estímulo da fosfofrutoquinase devido ao aumento do pH 

intracelular).  

Acidose respiratória- carateriza-se pela incapacidade dos pulmões em 

eliminar CO2 suficiente devido a hipoventilação alveolar; os achados 

caraterísticos da acidose respiratória são a elevação da PaCO2 (>47mm de Hg) 

e a redução do pH que tende para acidemia (pH<7,35). A hipercapnia induz a 

vasodilatação cerebral do fluxo sanguíneo o que pode elevar a pressão 

intracraniana.  

Alcalose respiratória – carateriza-se pela eliminação excessiva de CO2 

pelos pulmões e aumento do pH; as situações que produzem alcalose 

respiratória são: desordens pulmonares (pneumonia, asma, embolia pulmonar, 

ateletasia, fibrose, doença vascular e pneumotorax), desordem cardiovascular 

(insuficiência cardíaca congestiva, hipotensão, cianose de etiologia cardíaca), 

desordem metabólicas (acidose diabética, renal ou latica), desordens do 

sistema nervoso central (hiperventilação psicogenica ou induzida pela 

ansiedade, infeção ou tumores do sistema nervoso central, encefalite e 

meningite), fármacos (salicilatos, metilxantinas etc) e outros como febres, 

sepse, insuficiência hepática, gravidez, hipertireoidismo.  
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 pH: 7,36-7,42 – normoacidemia; 

pH>7,50 com PaCO2 <30 mmHg - hiperventilação aguda; 

pH: 7,40-7,50 com Pa <30 mmHg - hiperventilação alveolar crónica; 

pH: 7,30-7,40 com Pa CO2 <30 mmHg - Acidose metabólica compensada; 

pH <7,30 com Pa CO2 <30mmHg - Acidose metabólica parcialmente 

compensada; 

MARCADORES DA FUNÇÃO RENAL 

O rim desempenha papel importante na regulação de água, eletrólitos e 

eliminação dos resíduos metabólicos; os estudos iniciais laboratoriais devem 

incluir: exame de urina, dosagem de eletrólitos (sódio, potássio, cloretos, cálcio, 

magnésio e fosfato), dosagem de compostos azotados não protéicos 

(creatinina, ureia e ácido úrico), determinação da taxa de filtração glomerular 

(TFG) por meio da depuração da creatinina (Motta, 2009). 

O ácido úrico resulta do metabolismo das purinas, ácidos nucléicos e 

nucleoproteínas. A hiperuricemia pode levar à formação de depósitos de 

cristais de urato nas articulações (gota) ou nos rins (cálculos renais). 

A creatinina é eliminada do sangue circulante por filtração glomerular. 

Uma redução da função renal pode resultar num aumento dos níveis de 

creatinina sérica. 

A ureia é um composto orgânico altamente solúvel em água, sendo uma 

forma eficiente do organismo humano expelir o excesso de azoto. O teste de 

nitrogénio - uréico no sangue é uma medida da quantidade de azoto no sangue 

em forma de ureia sérica e indicador da função renal. A ureia é secretada pelo 

fígado e removida do sangue pelos rins. A causa mais comum de ureia sérica 

elevada (azotemia) é a função renal prejudicada, embora os níveis de 

creatinina sejam uma indicação mais específica do estado dos rins. A tabela 13 

apresenta o resumo dos exames da função renal. 
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Tabela 13. Marcadores da função renal. 

ANALITO DESCRIÇÃO PORQUE É 
MEDIDO 

INTERVALOS DE 
REFERÊNCIA 
TÍPICOS PARA 
ADULTOS 
SAUDÁVEIS * 

RAZÕES PARA 
VALORES 
AUMENTADO E 
DIMINUÍDO 

Ácido lático Este metabólito é 
libertado do 
músculo sob 
condições de 
produção de 
energia 
anaeróbica; O 
excesso no 
sangue pode 
alterar o equilíbrio 
ácido / base 
(acidose láctica) 

Avaliar os 
sintomas que 
sugerem 
diminuição da 
oferta de oxigénio 
ao tecido, como 
falta de respiração 
e fraqueza 
muscular; avaliar 
pacientes em 
choque, 
insuficiência 
cardíaca 
congestiva ou 
coma 

4.5-19.8 mg/dL 
0.5-2.2 mmol/L 

↑Choque, fadiga 
muscular, 
cetoacidose 
diabética, hipóxia 
tecidual, infecções 
graves como 
meningite 

Ácido úrico Um produto 
residual da 
degradação de 
purinas 
(componentes do 
DNA) que é 
excretado pelos 
rins; o excesso de 
ácido úrico pode 
levar a depósitos 
de cristais de 
urato nas 
articulações (gota) 
ou nos rins 
(pedras nos rins) 

Avaliar a 
inflamação 
articular que pode 
ser devido à gota; 
frequentemente 
solicitado para 
monitorar a 
produção de ácido 
úrico em 
pacientes 
submetidos a 
quimioterapia ou 
radioterapia 

Masculino 
3,5-7,2 mg / dL 
0,21-0,42 mmol /L 
 
 
Feminino  
2,6-6,0 mg / dL 
0,15-0,35 mmol /L 

↑Gota, doença 
renal, leucemia 
 

Creatinina Um produto 
residual da 
decomposição 
muscular de um 
composto 
chamado 
creatina, que é 
excretado na 
urina pelos rins 
 
 
 

Avaliar a função 
renal e 
monitorar a 
terapia para 
doença renal; a 
creatinina pode 
ser medida no 
sangue, na urina 
ou em ambos 
para avaliar a 
função renal 

Masculino 
0,7-1,3 mg / dl 
62-115 μmol / L 
 
Feminino  
0,6-1,1 mg / dl 
53-97 μmol / L 

↑Disfunção renal 
que pode ser 
causada por 
uma variedade 
de causas 
diferentes, como 
toxicidade, 
diabetes mal 
controlado ou 
fluxo sanguíneo 
inadequado 
através dos rins, 
como observado 
com choque ou 
insuficiência 
cardíaca 
congestiva 
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Tabela 13. Marcadores da função renal (continuação).  

Azoto Ureico 
(BUN) 

Um produto 
residual da 
degradação de 
proteínas formado 
pelo fígado e 
excretado pelo rim 

Frequentemente 
solicitada com 
creatinina para 
avaliar a função 
renal; também 
usado para 
monitorar 
pacientes em 
diálise 

6-20 mg/dL 
2.1-7.1 mmol/L 

↑Disfunção renal, 
estresse, dietas 
ricas em proteínas 
↓Dietas de baixa 
proteína, doença 
hepática 
 

Amónia (NH4 +) Um produto de 
resíduos de 
degradação de 
aminoácidos 
convertido em 
ureia pelo fígado; 
níveis 
aumentados de 
amónia podem 
causar alterações 
mentais e 
neurológicas no 
cérebro 

Avaliar 
desorientação, 
confusão e coma 
em adultos; 
avaliar 
irritabilidade, 
letargia e 
convulsões em 
recém-nascidos 

40-80 μg/dL 
23-47 μmol 

↑Doença hepática 
grave, cirrose, 
hepatite grave, 
síndrome de 
Reye`s, 
deficiências 
genéticas 
hereditárias 

Retirado: Reed, 2017. * Os valores típicos para adultos saudáveis podem variar com 
diferentes populações de pacientes, estabelecendo e testando técnicas / metodologias. Cada 
laboratório deve verificar o intervalo que ele usa.** Intervalos de referência provenientes do 
Diagnóstico Clínico e Manejo por Métodos Laboratoriais, 19ª edição. 

 
 

FUNÇÃO HEPATOBILIAR 

O fígado apresenta centenas de funções conhecidas, entre as quais: 

metabólicas, excretoras e secretoras, armazenamento, protetoras, circulatórias 

e de coagulação sanguínea. A hepatite é o processo inflamatório do fígado, 

com degeneração e necrose dos hepatócito, o que resulta na libertação das 

enzimas do citoplasma como: Alanina aminotransferase e lactato-

desidrogenase (ALT e LD); enzimas das mitocôndrias: aspartato 

aminotransferase (AST); enzimas dos canalículos hepatobiliares: gama glutamil 

transpeptidase (GGT) e consequente redução da capacidade funcional de 

conjugação da bilirrubina (Motta, 2009; Reed, 2017). 
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Tabela 14. Marcadores da função hepática.  

ANALITO DESCRIÇÃO PORQUE É 
MEDIDO 

INTERVALOS 
DE 
REFERÊNCIA 
TÍPICOS PARA 
ADULTOS 
SAUDÁVEIS * 

RAZÕES PARA 
VALORES 
AUMENTADO E 
DIMINUÍDO 

Alanina 
Aminotransferase 
(ALT) 

Encontrado 
principalmente 
no fígado 

Para avaliar a 
doença hepática, 
mais específica 
para doenças do 
fígado do que 
AST 

Masculino 
13-40 U / L 
0,22-0,68 μkat / L 
Feminino 
10-28 U / L 
0, 17-0, 48 μkat / 
L 

↑Hepatite, cirrose, 
síndrome de 
Reye`s, hepatoma 
(cânceres no 
fígado), monitoram 
danos hepáticos 
induzidos por 
medicamentos 

Aspartato 
aminotransferase 
(AST) 

Amplamente 
presente em 
tecidos, 
especialmente 
fígado, coração e 
músculo 
esquelético 

Avaliar distúrbios 
hepáticos 

8-20 U/L 
0.14-0.34 μkat/L 

↑Doença hepática, 
ataque cardíaco, 
trauma 

Fosfatase Alcalina 
** (ALP) 

Encontrado em 
muitos tecidos, 
especialmente no 
osso, intestino, 
rim e fígado 

Avaliação de 
doenças ósseas 
e doenças do 
fígado 

20-130 U/L 
0.67 - 2.51 μkat/L 

↑Doença hepática, 
doença óssea e 
períodos de 
crescimento ósseo 
↓Baixo fosfato, 
hipotireoidismo, 
anemia perniciosa 

Gama-glutamil-
transferase (GGT) 

Presente no 
fígado e em 
algum outro 
tecido - indicador 
muito sensível de 
qualquer 
distúrbio hepático 

Avaliar a doença 
hepática ou 
danos 

Masculino 
2-30U/L 
0.03-0.51 μkat / L 
Feminino 
1-24 U/L 
0.02 – 0.41 μkat / 
L 

↑Obstrução biliar, 
doença hepática 
alcoólica 

Lactato 
Desidrogenase 
(LD) 

Amplamente 
distribuído em 
tecidos como 
coração, pulmão, 
fígado, rim, 
músculo-
esquelético; 
ocorre em cinco 
formas, 
numeradas de 
LD-1 a LD-5, 
com diferentes 
formas 
predominando 
em diferentes 
tecidos 

Indicador geral 
de dano tecidual 

100-190 U/L 
1.7-3.2 μkat/L 

↑Ataque cardíaco, 
doença hepática, 
doença pulmonar, 
trauma 
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Tabela 14. Marcadores da função hepática (continuação). 

Bilirrubina total ** Este produto de 
degradação da 
hemoglobina é 
excretado pelo 
fígado para a bile 
- circula no 
sangue em duas 
formas referidas 
como conjugadas 
e não 
conjugadas, 
refletindo se os 
grupos 
carboxílicos livres 
(não conjugados) 
ou esterificados 
(conjugados) 

Para avaliar a 
função hepática 

0.1-1.2 mg/dL 
2-21 μmol/L 

↑Hepatite, cirrose, 
doenças hemolíticas 
e obstrução dos 
dutos biliares ou 
hepáticos 

Bilirrubina Indireta 
** (Bilirrubina Não 
Conjugada) 

A forma não 
conjugada é 
lipossolúvel e o 
produto da lise 
da hemoglobina; 
reage com 
corantes diazo 
somente na 
presença de 
ativadores, por 
isso é chamado 
de reação 
indireta 

A bilirrubina 
indireta é 
calculada como 
Bilirrubina Total - 
Bilirrubina Direta; 
reflete a 
diferença entre 
as formas total e 
direta 

0.1-1.0 mg/dL 
2-17 μmol/L 

↑Condições 
hereditárias como a 
doença de Gilbert e 
a síndrome de 
Crigler-Najjar 

Bilirrubina neonatal Bilirrubina não 
conjugada 
encontrada em 
recém-nascidos 
cujos fígados são 
muito imaturos 
para conjugar a 
bilirrubina; em 
recém-nascidos, 
a bilirrubina não 
conjugada pode 
entrar no tecido 
gorduroso do 
cérebro e sistema 
nervoso central, e 
causar danos 
cerebrais (retardo 
mental, defeitos 
auditivos ou 
paralisia cerebral) 

Os recém-
nascidos são 
rotineiramente 
testados quanto à 
bilirrubina para 
determinar se a 
intervenção é 
necessária para 
baixar a 
bilirrubina e, 
assim, diminuir o 
risco de danos no 
cérebro e no 
sistema nervoso. 

3-5 dias de idade, 
prematuro: 
<16 mg / dL 
<274 μmol / L 
 
3-5 dias de idade, 
termo completo: 
1,5-12 mg / dL 
26-205 μmol / L 

Hemólise de células 
vermelhas do 
sangue, como com 
incompatibilidades 
Rh, kernicterus 

Retirado: Reed, 2017. * Os valores típicos para adultos saudáveis podem variar com diferentes 

populações de pacientes, estabelecendo e testando técnicas / metodologias. Cada laboratório 

deve verificar o intervalo que ele usa.** Intervalos de referência provenientes do Diagnóstico 

Clínico e Manejo por Métodos Laboratoriais, 19ª edição.  
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MARCADORES BIOQUÍMICOS DA ANEMIA  

As deficiências de vitamina B12, ácido fólico ou ferro reduzem a 

capacidade da medula óssea de formar eritrócitos e, assim causam anemias. O 

ferro é transportado de um órgão pela transferrina. Normalmente 1/3 dos sítios 

de ligação estão ocupadas e a transferrina possui uma considerável 

capacidade latente de ligação de ferro (UIBC); A soma de ferro e UIBC 

representa a capacidade total de ligação de ferro (TIBC) (tabela 15).  

Tabela 15. Marcadores bioquímicos da anemia.  

Parâmetro  Aplicação  Significado Clínico  

Ferro  Avaliação nutricional de ferro. ↑ – Hemocromatose e doença 

hepática;  

↓ – Anemia devido a má 

absorção resultante de doença 

gastrointestinal; dieta pobre em 

ferro, perda de sangue.  

Transferrina  

 

 

 

 

 

Capacidade de ligação  

De ferro à transferrina (TIBC) 

Avaliação do estado nutricional; 

útil no diagnóstico diferencial 

da anemia.  

 

 

 

Mede indiretamente a 

quantidade de transferrina 

disponível para se ligar ao ferro 

e transporta-lo.  

↑ – Anemia ferropénicas;  

↓ – Patologia hepática crónica, 

síndrome nefrótico; excesso de 

ferro devido a transfusões 

múltiplas ou hemocromatose.  

 

↑– Deficiência de ferro 

↓ – Desordens inflamatórias 

crónicas ou nas doenças 

malignas e na hemocromatose. 

UIBC  Mede a capacidade de reserva 

de transferrina para transporte 

adicional de ferro 

↑– Deficiência de ferro, 

Gravidez e uso de 

contraceptivos orais 

↓ – Anemia hemolítica, 

Desnutrição, inflamação e 

Doença hepática. 
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Tabela 15. Marcadores bioquímicos da anemia (continuação).  

Vitamina B12 

 

 

 

Ácido fólico  

Marcador bioquímico da 

anemia macrocítica e monitoria 

do tratamento 

 

Marcador bioquímico da 

anemia macrocítica e monitoria 

da terapia e da gravides.  

↑– Algumas leucemias  

↓– Malnutrição, mal absorção 

ou anemia perniciosa.  

↑– Anemia perniciosa 

↓– Malnutrição, mal absorção, 

defeito do tubo neural do feto.  

MARCADORES BIOQUÍMICO DA DIABETE 

A diabetes mellitus (DM) – é um grupo heterogéneo de distúrbios 

metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia. Existem dois tipos: 

tipo 1 (DM1, que resulta da destruição das células β do pâncreas com 

consequente deficiência da insulina) e tipo 2 (DM2, que resulta da resistência 

periférica a ação de insulina e deficiência de produção deste harmónio pelas 

células β do pâncreas (tabela 16) (Motta, 2009; Reed, 2017). 

Tabela 16. Marcador bioquímico da diabete.  

Parâmetro  Descrição e aplicação  Significado Clínico  

Glucose Principal fonte energético 

regulado por hormonas, 

como insulina, cortisol e 

glucagon. 

Diagnóstico da diabete  

↑ – Diabetes, doença de 

Cushing, estresse. 

↓ – Excesso de insulina, 

fome, insuficiência adrenal. 

 

MARCADORES TUMORAIS 

São substâncias produzidas ou induzidas pelas células neoplásicas, que 

marcam alterações metabólicas e genéticas, sugestivas da existência de um 

tumor. A tabela 17 descreve as principais funções e utilidades de alguns 

marcadores tumorais (Motta, 2009; Reed, 2017). 
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Tabela 17. Marcadores tumorais. 

ANALITO TIPOS DE CÂNCERES 
ONDE A ANÁLISE ESTÁ 
PRESENTE 

PORQUE É MEDIDO 

Antígeno Específico da Próstata 
(PSA) 
 
 

Próstata Rastreia pacientes 
assintomáticos; confirma o 
diagnóstico; monitora a 
terapia; determina a 
recorrência. 

Antígeno Carcinoembrionário 
(CEA) 

Colorretal, pulmão, mama, 
fígado, pâncreas, bexiga 

Monitorar o tratamento; 
Determinar a recorrência 

Antígeno de Câncer 125 (CA 125) Ovariana Confirmar o diagnóstico; 
Monitorar o tratamento; 
Determinar recorrência. 

Antígeno de Câncer 15-3 (CA 15-3) Mama, algum ovário Estágio da doença; 
Monitorar o tratamento; 
Determinar recorrência. 

Alfa-fetoproteína (AFP) Fígado, ovário, testicular Monitorar o tratamento; 
Determinar recorrência. 

Retirado: Reed, 2017. 

 

MARCADORES CARDÍACOS 

O enfarto agudo do miocárdio (EAM) é a necrose da célula miocárdica 

resultante da oferta inadequada de oxigénio ao músculo cardíaco. Os 

marcadores mais utilizados na investigação do enfarto agudo do miocárdio são: 

a creatinocinase fracção MB (CK-MB), as troponina I (cTnI) e T (cTnT) e a 

mioglobina (tabela 18) (Motta, 2009). 

Tabela 18. Marcadores cardíacos. 

TESTE (NOMES 
ALTERNATIVOS) 

DESCRIÇÃO OBJETIVO PARA TESTE E 
FREQÜÊNCIA DE TESTE 

Troponina 
(Troponina I, Troponina T) 

As troponinas são proteínas 
que ocorrem nas células do 
músculo cardíaco e são 
libertadas na circulação 
quando as células são 
danificadas 

Usado no diagnóstico de 
ataque cardíaco ou enfarto 
agudo do miocárdio (EAM); os 
testes são repetidos a cada 6-
8 horas durante vários dias; A 
troponina permanece elevada 
por até 10 dias após um 
enfarto do miocárdio 
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Tabela 18. Marcadores cardíacos (continuação).  

Mioglobina Proteína presente em todo 
tecido muscular; Ele é 
libertado em circulação 
quando qualquer músculo é 
danificado 

Aumenta em poucas horas 
após um ataque cardíaco, mas 
é inespecífico e pode 
aumentar com qualquer lesão 
muscular; às vezes a sua 
ausência é usada para 
descartar um EAM 

CK, CK-MB Enzima que ocorre em muitos 
tecidos diferentes em várias 
formas: a CK-MM é uma forma 
muscular, a CK-BB é uma 
forma cerebral e a CK-MB é 
primariamente uma forma 
cardíaca, mas ocorre também 
em alguns outros tecidos. 

A CK e a CK-MB podem ser 
usadas para o diagnóstico de 
enfarto do miocárdio com base 
no aumento e queda 
característicos da CKMB ao 
longo de um período de cerca 
de 12 horas a dois dias após o 
enfarto do miocárdio; A CK-MB 
pode ser usada no diagnóstico 
de um segundo EM quando a 
troponina permanece elevada 
de um EAM anterior 

Peptídeo Natriurético Tipo B 
(BNP) e NT-proBNP 

Proteína produzida em células 
do coração chamada proBNP 
clivado para formar BNP, 
ajuda regular o volume 
sanguíneo e um peptídeo 
inativo chamado NT-proBNP 

Testes para BNP ou NT-
proBNP são usados para 
detetar e avaliar a insuficiência 
cardíaca. 
O BNP e o NT-proBNP 
aumentam com a disfunção do 
ventrículo esquerdo; BNP ou 
NT-proBNP podem ser 
medidos, mas os resultados 
não são intercambiáveis 

Retirado: Reed, 2017. 

 

FUNÇÃO PANCREÁTICA 

A α-amilase é uma enzima produzida no pâncreas e nas glândulas 

salivares. A medição da atividade desta enzima é útil para o diagnóstico das 

perturbações pancreáticas e síndromes abdominais dolorosos sem lesão 

pancreática que têm como consequência o aumento da actividade da α-amilase 

no soro e na urina (Motta, 2009). 

AMINOÁCIDOS E PROTEÍNAS 

Proteínas são macromoléculas, polímeros que são formados a partir de 

aminoácidos. Estes incluem proteínas plasmáticas, proteínas de transporte, 

proteínas de defesa e proteínas de coagulação. As maiorias dessas proteínas 

são produzidas pelo fígado, com a exceção de imunoglobulinas, que são 

produzidas por células imunes (especificamente linfócitos B) (Motta, 2009). A 
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tabela 19 apresenta as principais proteínas de transporte (19A), 

imunoglobulinas e proteínas de complemento (19 B) e de coagulação de 

utilidade médica (19 C).  

Tabela 19 (A). Proteínas de transporte.   

ANALITO DESCRIÇÃO  PORQUE 
MEDIDO 

INTERVALOS 
DE 
REFERÊNCIA 
TÍPICOS PARA 
ADULTOS 
SAUDÁVEIS * 

RAZÕES PARA 
VALORES 
AUMENTOS E 
DIMINUÍDOS 

Proteína total, 
soro / plasma 

Mede a quantidade 
de proteínas, 
principalmente 
albumina e 
globulinas, 
encontradas no 
soro ou plasma, 
mantém a pressão 
oncótica do 
sistema circulatório 

É um teste de 
triagem para ver 
se os níveis de 
proteína estão no 
valor esperado 

6.4-8.3 g/dL 
64-83 g/L 

↑Desidratação, 
infeções, alguns 
tipos de câncer, 
como mielomas e 
linfomas 
↓Perda de proteína 
(do trato renal ou 
gastrointestinal), 
doença hepática, 
desnutrição 

Proteína urina Normalmente 
encontrada em 
quantidades 
reduzidas na urina; 
o aumento pode 
ser indicativo de 
deficiências de 
retenção e 
reabsorção renal 
adequada de 
proteína 

Avaliar a função 
renal; é 
frequentemente 
usado para 
monitorar 
pacientes que 
tomam certos 
medicamentos 
nefrotóxicos 

50-80 mg/dia ↑Insuficiência renal 
(síndrome 
nefrótica), diabetes 

Proteína LCR ** 
 
 

Proteína no líquido 
cefalorraquidiano; 
componentes são 
semelhantes aos 
do plasma 
sanguíneo 

Usado para 
investigar 
possíveis 
doenças do 
sistema nervoso 
central 

12-60 mg/dL 
120-600 mg/L 

↑Meningite, 
tumores do 
cérebro ou da 
medula espinhal, 
esclerose múltipla, 
síndrome de 
Guillain-Barré 
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Tabela 19 (A). Proteínas de transporte (continuação).  

Albumina, soro / 
plasma 

Principal proteína 
de transporte 
produzida pelo 
fígado responsável 
pelo transporte de 
substância sangue  

O nível de 
albumina é um 
indicador geral de 
saúde e estado 
nutricional 

3.5-5.2 g/dL 
35-52 g/L 

↑Desidratação, 
infeção, 
malignidade 
↓Fome, 
queimaduras, 
doença renal, 
doença hepática 

albumina ** 
(microalbumina) 
na Urina 

A presença de 
albumina na urina 
sinaliza um 
problema com o 
sistema de filtração 
glomerular do rim 

Usado para 
monitorar a 
função renal e 
rastrear os 
estágios iniciais 
da disfunção 
renal em 
diabéticos ou 
pessoas com 
pressão alta 

15-150 
mg/24 hours 

Doença renal 

Globulinas ** Proteínas que se 
distinguem das 
albuminas por 
terem um peso 
molecular mais 
elevado. 

Calculada como a 
diferença entre as 
proteínas total e 
albumina 

2.3-3.5 g/dL 
23-35 g/L 

↑Infeções, mieloma 
múltiplo 
↓Leucemias, 
imunossupressão 

Pré-albumina 
(transtirretina) 

Proteína não 
relacionada à 
albumina; liga-se à 
tiroxina - está 
envolvida no 
transporte de 
vitamina A, 
aumenta e diminui 
rapidamente com o 
estado nutricional 

Marcador 
nutricional 
frequentemente 
utilizado para 
avaliar o estado 
nutricional de 
pacientes 
hospitalizados ou 
pacientes 
agendados para 
cirurgia; não é 
afetado pelo 
estado de 
hidratação 

10-40 mg/dL 
100-400 mg/L 

↑Desnutrição, 
doença hepática, 
inflamação 

Ferritina Proteína de 
armazenamento de 
ferro encontrada 
principalmente 
dentro das células 

A ferritina é 
frequentemente 
testada junto com 
ferro e 
transferrina para 
avaliar o status 
do ferro 

Masculino 
20-250 μg / L ou 
ng / mL 
 
Feminino 
10-120 μg / L ou 
ng / mL 

↑Sobrecarga de 
ferro, inflamação, 
múltiplas 
transfusões de 
sangue 
↓Falta de ferro 

Retirado: Reed, 2017. * Os valores típicos para adultos saudáveis podem variar com diferentes 
populações de pacientes, estabelecendo e testando técnicas / metodologias. Cada laboratório 
deve verificar o intervalo que ele usa. ** Intervalos de referência provenientes do Diagnóstico 
Clínico e Manejo por Métodos Laboratoriais, 19ª edição. 
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Tabela 19 – B. Imunoglobulinas e proteínas de complemento.    

ANALITO DESCRIÇÃO  REFERÊNCIA TÍPICA 
INTERVALOS 
PARA ADULTOS SAUDÁVEIS 
* 

IgA** Protege as mucosas das 
membranas, encontradas na 
saliva, lágrimas e suor - cerca 
de 10-15% das 
imunoglobulinas séricas são 
IgA 

113-563 mg/dL 
1.1-5.6 g/L 

IgG** IgG compõe cerca de 75 -80% 
do total de imunoglobulinas 
séricas - IgG confere 
imunidade a longo prazo; 
atravessa a placenta para dar 
proteção passiva ao feto 

800-1801 mg/dL 
8-18 g/L 

IgM** A IgM é a maior imunoglobulina 
em tamanho e é a primeira a se 
formar em resposta a uma 
infeção; compreende cerca de 
10-15% das imunoglobulinas 
circulantes e ativa fatores 
complementares para destruir 
invasores 

54-222 mg/dL 
0.5-2.2 g/L 
 

IgE IgE é responsável por reações 
alérgicas por estimulação da 
produção de histamina 

3-423 IU/L 

Complemento C3 
 
 

Proteína central para 
complementar as vias de 
ativação 

83-177 mg/dL 
0.83-1.77 g/L 

Complemento C4 Proteína que funciona com 
complexos de anticorpos 
antígenos para ativar o sistema 
complemento 

29-68 mg/dL 
0.29-0.68 g/L 

Retirado Reed, 2017.* Os valores típicos para adultos saudáveis podem variar com diferentes 
populações de pacientes, estabelecendo e testando técnicas / metodologias. Cada laboratório 
deve verificar o intervalo que ele usa. ** Intervalos de referência provenientes do Diagnóstico 
Clínico e Manejo por Métodos Laboratoriais, 19ª edição. 
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Tabela 19 C. Proteínas de coagulação.  

ANALITO DESCRIÇÃO  PORQUE MEDIDO 

Fibrinogénio 
 
 

O fibrinogénio é uma proteína 
solúvel que é convertida por 
fatores de coagulação em fios 
de fibrina insolúveis que 
estabilizam um coágulo no 
local da lesão. 

Para determinar se existe 
fibrinogênio suficiente para a 
coagulação sanguínea normal 
e se o fibrinogênio foi 
consumido em um processo de 
coagulação intravascular 
disseminada (CID) 

D-dimer  D-dímero é um produto de 
degradação de coágulos 
sanguíneos chamados 
produtos de degradação de 
fibrina; especificamente, D-
dímero consiste em fragmentos 
de fibrina reticulados 

Para determinar se os coágulos 
sanguíneos se formaram na 
circulação, especialmente 
na TVP (trombose venosa 
profunda), DIC (coagulopatia 
intravascular disseminada) e 
PE (embolia pulmonar), D-
dímero normalmente não é 
detectado no sangue; a 
presença de dímero D sinaliza 
níveis inapropriadamente altos 
de coagulação 

Retirado: Reed, 2017. 

 

MONITORAMENTO DE MEDICAMENTOS TERAPÊUTICOS 

No geral, a maioria dos medicamentos prescritos não requer qualquer 

monitoramento especial, embora ocasionalmente requeiram monitorização para 

assegurar que o fármaco não esteja afetando adversamente a função hepática 

ou renal. A tabela 20 apresenta os principais parâmetros que requerem a 

monitorização.   
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Tabela 20. Monitoramento de medicamentos terapêuticos.  

ANALITO FINALIDADE INTERVALO TERAPÊUTICA * 

Amicacina Antibiótico Pico: 25-35 μg / L (43-60 μmol / 
L) 
Vale: 1-8 μg / L (6,8-13,7 μmol / 
L) 

Carbamazepina 
 
 

Controle de convulsões 4-12 μg/mL (17-51 μmol/L) 

Digoxina Tratamento da fibrilação atrial 
crônica e insuficiência 
cardíaca 

0,8-2 ng / mL (1-2,6 nmol / L) 

Gentamicina 
 
 

Antibiótico Pico: 5-10 μg / mL (10,5-20,9 
μmol / L) 
 
Vale: <1-4 μg / mL (<2,1-8,4 μmol 
/ L) 

Lítio Tratamento de desordens 
maníaco-depressivo 

0.6-1.2 mmol/L 

Fenobarbital ** 
 
 
 

Usado para sedação e 
tratamento de epilepsia 

15-40 μg/mL (65-170 μmol/L) 

Fenitoína Tratamento de arritmias 
ventriculares e convulsões 

10-20 μg/mL (40-79 μmol/L) 

Quinidina 
 

Prevenção de arritmias 
cardíacas 

2-5 μg/mL (6.2-15.4 μmol/L) 

Teofilina 
 

Tratamento da asma 8-20 μg/mL (44-111 μmol/L) 

Ácido valpróico 
 

Tratamento de convulsões 50-100 μg/mL (346-693 μmol/L) 

Vancomicina Antibiótico usado para tratar 
infeções que podem ser 
resistentes a outros 
antibióticos 

Pico: 20-40 mg / l (14-28 μmol / 
L) 
Vale: 5-10 mg / L (3-7 µmol / L) 

Retirado: Reed, 2017. * Valores típicos podem variar com diferentes populações de 
pacientes, estabelecendo e testando técnicas / metodologias. Cada laboratório deve 
verificar o intervalo que ele usa. 

** Fonte do intervalo de referência de Química Clínica: Teoria, Análise e 
Correlação, 5ª edição. 
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TOXICOLOGIA E DROGAS DE ABUSO 

Visa determinar a sobredosagem, toxicidade ou overdose dos fármacos 

ou drogas. A tabela 21 apresenta os principais fármacos ou drogas de abuso 

monitorizadas.  

Tabela 21. Toxicologia e drogas de abuso.   

Toxicologia 

ANALITO DESCRIÇÃO VALORES ESPERADOS 

Acetaminofeno / 
Paracetamol 
(Tylenol) 

Alivia a dor e a febre Terapêutico 
10-30 μg / mL (66-199 μmol /L) 
Tóxico 
> 200 μg / mL (> 1324 μmol 

Salicilato (aspirina) Alivia a dor e a febre Terapêutico 
150-300 μg / dL (1,09-2,17 μmol / 
L) 
Tóxico 
> 500 μg / dL (> 3,62 μmol / L) 

Etanol (álcool) 
 
 

Depressor metabólico Prejuízo 
50-100 mg / dL (11-22 mmol /L) 
 
Depressão do SNC 
> 100 mg / dl (> 21,7 mmol / L) 
 
Fatalidades relatadas 
> 400 mg / dL (> 86,8 mmol /L) 

Drogas de abuso 

ANALITO DESCRIÇÃO PISTAS TÍPICAS PARA UM 
TESTE POSITIVO EM URINA 

Anfetaminas  Estimulantes do sistema nervoso 
central (parte superior) 

500 ng/mL ou 1000 ng/mL 

Barbitúricos 
 

 Sedativos e hipnóticos 200 ng/mL 

Benzodiazepinas 
 

Agentes anti-ansiedade 200 ng/mL 

Canabinóides (maconha) 
 

Alucinógeno 50 ng/mL or 100 ng/mL 

Cocaína 
 

Estimulante 150 ng/mL or 300 ng/mL 

Metadona 
 

Analgésico para dor severa e para 
tratamento com dependência de 
opiáceos 

300 ng/mL 

Opiáceos Analgésico para dor moderada 300 ng/mL or 2000 ng/mL 

Fenciclidina Alucinógeno 25 ng/mL 

Retirado: Reed, 2017. * Os valores típicos para adultos saudáveis podem variar com 
diferentes populações de pacientes, estabelecendo e testando técnicas / metodologias. Cada 
laboratório deve verificar o intervalo que ele usa. 
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URINA TIPO II 

O exame de urina é utilizado para determinar as caraterísticas 

citoquímicas e para verificar principalmente a presença de estruturas celulares 

do trato urinário;  

EXAME MACROSCÓPICO 

De acordo com Motta (2009), O aspeto normal da urina recentemente 

emitida é límpido. A turvação pode estar relacionada com varias situações 

como, a presença de uratos, fosfatos, muco, proteínas, leucócitos, células 

epiteliais, bactérias e cristais. Por outro lado, a cor normal da urina é levemente 

amarelada influenciada pela concentração dos pigmentos urocrómicos e, em 

menor medida, da urobilina, uroeritrina, uroporfirinas, riboflavinas etc, podendo 

alterar para:  

- Cor amarela clara ou incolor – é encontrada em pacientes poliúricos, 

diabetes mellitus, diabetes insípido, insuficiência renal avançada, elevado 

consumo de líquidos, medicação diurética e ingestão de álcool. 

- Cor amarela escura ou castanha - é frequente nos estados oligúricos, 

anemia perniciosa, estados febris, início das iterícias (presença anormal de 

bilirrubina), exercício vigoroso e ingestão de argirol, mepacrina, ruibarbo e 

furandantoínas. 

- Cor alaranjada ou avermelhada - é comum em presença de hematúria, 

hemoglobinúria, mioglobinúria, iterícia hemolítica, porfirinúrias e no emprego de 

anilina, eosina, fenolftaleína, rifocina, sulfanol, tetranol, trional, xantonina, 

beterraba, vitamina A, derivados de piridina, nitrofurantoína, fenindio e 

contaminação menstrual. 

- Cor Castanha escura ou enegrecida. (“Cerveja preta”) - ocorre no 

carcinoma de bexiga, glomerulonefrite aguda, meta-hemoglobinúria, 

alcaptonúria (ácido homogentísico), febres palustres, melanoma maligna e no 

uso de metildopa ou levodopa, metronidazol, argirol e salicilatos. 
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- Cor Azulada ou esverdeada - deve-se a infecção por pseudomonas, 

iterícias antigas, cólera e pela utilização de alguns medicamentos como 

riboflavina, amitriptilina, metocarbamol, cloretos, fenol e santonina (em pH 

ácido). 

- Cor esbranquiçada ou branca leitosa - está presente na quilúria, lipidúria 

maciça, hiperoxalúria primária, fosfatúria e enfermidades purulentas do trato 

urinário. 

EXAME CITOQUÍMICO DA URINA 

As tiras de reagentes mais comuns possuem substâncias químicas 

fixadas em uma tira plástica, revelando a positividade dos testes pela 

modificação da cor (Garcia, 2010). 

No CHSJ o exame citoquímico de urina é efetuado no equipamento 

automatizado, Aution max 44030, através do uso de tiras teste e medida pelo 

método da refletofotometria (espetrofotometria de refletância) (Garcia, 2010; 

Tevas et al.2010). 

Esterase de leucócitos – é útil para avaliação de processos infeciosos e 

inflamatórios do trato urinário (ITU). Pode ocorrer com ou sem bacteriúria. 

Valores de referência: negativo; 

Nitrito – é aplicado para avaliação de processos infeciosos do trato 

urinário (ITU). Valores de referência: negativo; 

Urobilinogênio – é útil para avaliação de distúrbios hepáticos e 

hemolíticos. Valores de referência: <1mg/dL;  

Proteinúria - indicador de doença renal. Valores de referência: Negativo; 

pH - detecção de possíveis distúrbios eletrolíticos sistémicos de origem 

metabólica ou respiratória. Valores de referência: 5,5 a 6,5; 

Sangue - deteção e avaliação da hematúria. Valores de referência: 

negativo;  
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Densidade - avaliação da capacidade renal de reabsorção e 

concentração. Valores de referência: 1015 a 1025; 

Cetonas - avaliação de diabetes mellitus (cetoacidose), jejum prolongado. 

Valores de referência: negativo; 

Bilirrubina - Indicador precoce de hepatopatias. Valores de referência: 

negativo; 

Glicose - avaliação de diabetes mellitus, e distúrbios de reabsorção 

tubular. Valores de referência: Negativo.  

EXAME CITOLÓGICO DA URINA 

SISMEX UF1000I (CITOLÓGICO) 

Este equipamento identifica e quantifica os elementos do sedimento 

urinário (leucócitos, eritrócitos, células epiteliais cristais e cilindros) com base 

na tecnologia de citometria de fluxo com presença de dois corantes 

fluorescentes (Sysmex, 2017). Em caso de discrepância entre os resultados 

obtidos e a pertinência da informação clínica, procede-se ao estudo do 

sedimento urinário. 

MICROSCOPIA AUTOMÁTICA 

No serviço de Patologia do CHSJ utiliza-se a tecnologia automatizada 

sedimax, cujo fundamento baseia-se na centrifugação e estudo microscópico 

automático da urina. O sistema sediMax identifica os leucócitos, eritrócitos e 

células epiteliais e apresenta um desempenho aceitável para a identificação do 

restante elementos (García, 2010). A seguir descreve-se os principais achados 

encontrados no sedimento urinário (figura 14) (Motta, 2009; Tevas et al.2010): 

Eritrócitos - podem ser encontrados na litíase renal, glomerulonefrites, 

tumores renais, tuberculose renal, estados febris, Lúpus. 

Leucócitos - a sua presença pode indicar infeções urinárias, pielonefrites, 

glomerulonefrites agudas, tuberculose renal. 
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Células epiteliais do tracto urinário inferior ou células descamadas - sem 

significado clínico, são caraterizados por possuírem a morfologia poliédrica, 

núcleo central e pequeno. 

Células epiteliais do tracto urinário superior “small round cells” - sempre 

que presentes têm significado clínico. As morfologias diferem com o local de 

proveniência. 

Cristais de urina ácida- podem ser encontrados os cristais de ácido úrico, 

uratos amorfos;  

Cristais de urina alcalina- podem ser encontrados os cristais de fosfatos 

amorfos, fosfato de magnésio e amónio. 

Microorganismos – podem ser encontrados as bactérias, leveduras, 

fungos filamentosos, parasitas (Enterobius vermicularis, Trichomonas vaginalis, 

shistosoma haematobium etc.).  

Cilindros hialinos - A presença de 0 a 2 por campo de pequeno aumento é 

considerado normal, assim como quantidades elevadas em situações 

fisiológicas como exercício físico intenso e outras situações como a febre, 

desidratação e estresse emocional. Também estão presentes nas 

glomerulonefrites, pielonefrites, doença renal crónica, anestesia geral e 

insuficiência cardíaca congestiva. 

 Cilindros hemáticos - estão associados a doença renal intrínseca 

(glomerulonefrite, danos tubular). São também encontrados no exercício físico 

intenso, nefrite lúpica e hipertensão maligna.  

Cilindros leucocitários - Indicam infecção ou inflamação renal e 

necessitam de investigação clínica. 

Cilindros de células epiteliais - têm origem no túbulo renal e resultam da 

descamação das células que os revestem. São encontrados após agressões 

nefrotóxicas ou isquêmicas sobre o epitélio tubular e podem estar associados a 

infecções virais como citomegalovírus. 
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Cilindros granulosos- podem estar presentes no sedimento urinário, 

principalmente após exercício vigoroso; Entretanto, quando aumentados 

representam doença renal glomerular ou tubular. 

Cilindros céreos - representam um estágio avançado do cilindro hialino; 

ocorrem quando há estase prolongada por obstrução tubular e são 

frequentemente chamados cilindros da insuficiência renal. 

Cilindros graxos - São um produto da desintegração dos cilindros 

celulares, produzidos pela decomposição dos cilindros de células epiteliais que 

contém corpos adiposos ovais. Estão presentes na síndrome nefrótica, 

nefropatia diabética, doenças renais crónicas e glomerulonefrites. 

O muco - é uma proteína fibrilar produzida pelo epitélio tubular renal e 

pelo epitélio vaginal; Não é considerado clinicamente significativo. O aumento 

da quantidade de filamentos de muco na urina está comummente associado à 

contaminação vaginal. 

 

Figura 14-A. Principais achados celulares do sedimento urinário; 
http://slideplayer.es/slide/5487698/ 

 

http://slideplayer.es/slide/5487698/
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Figura 14-B. Principais cristais de urina ácida.  

 

Figura 14-C. Principais cristais de urina alcalina.  

 

Figura 14-D. Principais cilindros urinários. http://slideplayer.es/slide/5487698/ 
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Figura14-E. Achados de estruturas diversas. Retirado: 
http://slideplayer.es/slide/5487698/ 

 

 

Figura 14-F. Alguns achados de parasitas no sedimento urinário. 
http://biomedicinaunic.blogspot.com/2010/10/atlas-de-parasitologia_19.html 

 

 

 

 

 

Shistosoma 

haematobium 

http://slideplayer.es/slide/5487698/
http://biomedicinaunic.blogspot.com/2010/10/atlas-de-parasitologia_19.html


73 

 

 

 

TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM DE TOXINAS, DROGAS e GRÁVIDAS  

No CHSJ são realizados teste rápido para deteção qualitativa de drogas e 

seus metabólitos e teste de gravidez na urina com base no princípio 

imunocromatográficos. Os principais parâmetros pesquisados na urina são: 

- Cocaína, maconha, metadona, metanfetamina, opiáceos, oxicodona e 

teste de despiste de gravidez. 

CONTROLO DE QUALIDADE URINÁRIO 

Diariamente (no período de manhã) nos equipamentos aution Max™ - AX 

– 4030 e Sysmex™ UF – 1000i são processadas dois níveis de controlo 

comercial (nível baixo e nível alto) e os resultados são impressos e arquivados 

em papéis. Os dados obtidos são plotados nos gráficos de Levey-Jennings e 

interpretados de acordo com as regras de westegard.  

6. HEMATOLOGIA 

O Laboratório de hematologia do Serviço de Patologia Clínica do Hospital 

São João localiza-se no 4° piso; subdivide-se em 2 principais áreas de 

atividades: sala técnica e sala Médica.  

SALA TÉCNICA   

Recebe amostras vindas da sala de colheita, consultas externas 

(Valongo) e enfermarias (intermediadas pela secretaria do laboratório); Após a 

receção todas as amostras passam pelo processo de triagem no sistema 

clinidata; A distribuição das amostras é realizada pelo equipamento TS-500 

(gestor de amostras) e depois são processadas nos equipamentos automáticos 

(sysmex XE-2100 e XE-5000, Variant™ II Turbo Hemoglobin Testing System, 

Sysmex SP-1000i, Ves matic 200, Ves matic 60, Cell Vision). 

O processamento das amostras no setor da Hematologia está organizado 

de acordo com a natureza do parâmetro a medir; A tabela 22 apresenta os 

principais parâmetros processados no laboratório de hematologia do CHSJ.  
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Tabela 22. Principais métodos e parâmetro processados na hematologia. 

Parâmetro  Equipamento  Metodologia  

Hemograma  Sysmex XE-2100 e  
Sysmex XE-5000 

 Impedância eléctrica: RBC, PLT, HCT 
(medido) e diferencial de células 
imaturas; 
 Citometria de fluxo fluorescente: 
leucócitos, contagem de reticulócitos, 
eritroblastos, plaquetas imaturas e 
contagem ótica de plaqueta; 
 Radiofrequência: diferencial de células 
imaturas; 
 Fotometria: HGB. 

Velocidade de 
sedimentação (VS) 

Ves matic 200 
(automático) 
Ves matic 60 
(semiautomático) 

Método de Westergreen modificado;  
 

Esfregaço de sangue 
periférico e coloração 
automática 

SYSMEX SP-1000I Estendimento de acordo com o valor de 
hematócrito; 
método de may-grnwald Giemsa.  

Microscópia da gota 
estendida  

Cella Vision DM96 Microscópia automática, uma câmara 
digital e uma aplicação informática de 
aquisição e classificação das células 
pela comparação com um banco de 
dados. 

Pesquisa de eosinófilos 

Manual  Centrifugação e coloração pelo método 
de maygrunwald giemsa.  

 

 HEMOGRAMA  

Hemograma é o teste mais requisitado no laboratório de hematologia e é 

constituído por eritrograma, leucograma e plaquetograma; no CHSJ o 

hemograma é determinado nos equipamentos XE-2100 e 5000, pelos 

princípios de impedância com focagem hidrodinâmica, citometria de fluxo 

fluorescente e SLS (Oliveira, 2007). 

Eritrócitos (RBCs) e plaquetas (PLTs) – são contados em um canal 

separado pelo método de impedância e foco hidrodinâmico. A tecnologia da 

impedância baseia-se no princípio de que um campo eléctrico criado entre dois 
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elétrodos de carga oposta pode ser utilizado para contar células e determinar o 

seu tamanho. A passagem da célula (mau condutor) presente numa solução 

isotónica (bom condutor) produz um impulso eléctrico, que é proporcional ao 

seu tamanho (figura 15-A); o valor de RBC e PQT é calculado a partir do 

número de impulsos produzidos num determinado volume de sangue; O 

hematócrito (HCT) é calculado diretamente recorrendo ao método do valor 

cumulativo das amplitudes dos impulsos (figura 15-B). 

      

Figura 15. (A) princípio de determinação dos eritrócitos e plaquetas no XE-2100 
e 5000. Retirado: Oliveira, 2007. Hematócrito (B). Retirado: Seed, 2012; VT = volume 
total da amostra; V = volume dos eritrócitos (RBC).  

 

Hemoglobina (HGB) – é determinada pelo método lauril sulfato de sódio 

(SLS) com excelente correlação com o método de referência (cianeto). O 

processo inicia com a hemólise dos eritrócitos e leucócitos. De seguida ocorre 

a reação química que altera a fração globinas e oxidando o grupo heme. O 

grupo hidrofílico do SLS liga-se ao grupo heme, formando um complexo corado 

(SLS-Hb) que é analisado através de um método fotométrico (figura 16). 

 

Figura 16. Princípio de determinação da hemoglobina pelo método lauril sulfato 
de sódio (SLS). Retirado: Oliveira, 2007. 

 

Diferencial leucocitária – é determinado pelo método de Citometria de 

fluxo fluorescente que combina a dispersão lateral de luz (medida da 

complexidade interna da célula) com a dispersão frontal (medida do volume 

A 
B 
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celular) e a fluorescência que mede a quantidade de material genético 

(DNA/RNA) para diferenciar as classes leucocitárias (figura 17). 

 

Figura 17. Diferenciação dos leucócitos pela citometria de fluxo florescente; A = eixo 
X, dispersão óptica lateral (complexidade interna das células). B = eixo Y, 
fluorescência. Róseo (1) = linfócitos; verde (2) = monócitos; azul claro (3) = neutrófilos; 
vermelho (4) = eosinófilos; azul escuro (5) = Debrís. Retirado Oliveira, 2007. 
 

Reticulócitos e plaquetas – são determinados pela tecnologia de 

citometria de fluxo fluorescente; A análise das plaquetas fluorescentes (PLT-O) 

permite uma contagem mais precisa das plaquetas quando o método de 

impedância apresenta interferências (figura 18). 

 

Figura 18. Determinação dos reticulócitos e plaquetas pela tecnologia de 
citometria de fluxo fluorescente e dispersão ótica de plaquetas; Citograma para RETIC 
(reticulócitos): fluorescência lateral, eixo X, versus dispersão frontal de luz, eixo Y. 
RBC = eritrócitos, LFR (fração reticulocitária de baixa fluorescência), MFR (fração 
reticulocitária de média fluorescência); HFR (fração reticulocitária de alta 
fluorescência). IRF : fração de reticulócitos imaturos = MFR+ HFR. PLT -O = dispersão 
ótica das plaquetas; RBC = eritrócitos maduros. 

 

Eritroblastos – são determinados no canal separado; a técnica utiliza a 

intensidade de fluorescência e dispersão frontal de luz para análise dos 

eritroblastos. Essa metodologia permite a separação dos leucócitos e dos 

eritroblastos de forma confiável, já que os leucócitos apresentam uma 
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quantidade maior de material genético e consequentemente maior 

fluorescência que os eritorblastos. Por sua vez, os eritroblastos são menores 

que os leucócitos resultando em um padrão distinto e na separação dessas 

populações. Mesmo em baixas concentrações, as contagens de eritroblastos 

apresentam excelentes níveis de precisão e reprodutibilidade (Figura 19). 

 

Figura 19. Princípios de determinação dos eritroblastos pelo método de 
fluorescência; Citograma para NRBC (eritroblastos): fluorescência, eixo X, 
versus tamanho (forward scatter), eixo Y. Retirado Oliveira, 2007.  

 

ABORDAGEM AO PACIENTE HEMATOLÓGICO  

A realização do hemograma visa fundamentalmente a triagem, 

diagnóstico e a monitorização das anormalidades da série vermelha (anemias e 

policitemias), coagulação (sindromes hemorrágicos e trombofilias) e da série 

branca (leucopenias, leucocitoses e sindromes infiltrativos); A Figura 20 

apresenta o resumo das principais anormalidades encontradas no hemograma.  
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Figura 20. Principais anormalidades encontradas no hemograma.Retirado: 

Barros s.d. 
 

ERITROGRAMA 

A análise da série vermelha é constituída pelas seguintes determinações 

básicas: Contagem de eritrócitos, Dosagem da hemoglobina (HGB), 

Hematócrito (Ht), Volume Corpuscular Médio (VCM), Hemoglobina Corpuscular 

Média (HCM), Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM), 

amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW), histogramas e gráficos de 

distribuição de células. 

O eritrograma é utilizado para o diagnóstico e classificação das anemias; 

Nos analisadores Sysmex os indices hematimétricos são calculados com base 

no hematócrito e na hemoglobina de acordo com as fórmulas: VCM (fl)= HTC / 

RBC; CHCM (g/dl) = HGB/HTC; HCM (pg) = HGB/RBC; Por isso qualquer erro 

na determinação da hemoglobina ou hematócrito pode resultar em índices 

hematimétricos errôneos (Oliveira, 2007). 

Os analisadores automáticos produzem histogramas de eritrócitos e 

plaquetas com base na projecção do tamanho de cada célula, conforme 

determinado pela amplitude do impulso que ela produz ao passar através da 
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abertura de impedância; Estas duas populações celulares distintas diferenciam-

se uma da outra pelos chamados discriminadores de tamanho (figura 21). 

 

Figura 21. Histograma dos eritrócitos e plaquetas; O valor de RDW é uma 
medida quantitativa da variabilidade dos tamanhos dos eritrócitos. É 
apresentado sob a forma de RDW-SD e RDW-CV. Retirado: Seed, 2012. 

 

INTERFERENTES NA DETERMINAÇÃO DO VCM, HCM  

Os histograma do volume dos eritrócitos (RBC volume), peso da 

hemoglobina (RBC CH) e amplitude de distribuição de hemoglobina (CHDW) 

apresentam dois picos demonstrando dupla população eritróide (dimorfismo 

eritrócitario); Nestes casos os valores de VCM, HCM , não representam o valor 

estatístico, pois não traduz a dupla população (figura 22) (oliveira, 2007). 

 

Figura 22. Histograma do VCM e conteudo de hemoglobina (HCM) errôneo; 
Retirado:Oliveira, 2007.  
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INTERFERENTES NA DETERMINAÇÃO DO CHCM 

A elevação do valor de CHCM deve-se, geralmente, a um erro analítico, 

pelo que a CHCM é normalmente utilizada para monitorar o desempenho do 

analisador; Existem, contudo, três exceções clínicas: acentuada esferocitose 

eritrocitária (por exemplo, esferocitose hereditária, queimaduras graves, 

infecção grave por Clostridium difficile) associada a concentração 

anormalmente elevada de HGB intracelular devido a perda de volume celular e 

doença das crioaglutininas, neste caso, os eritrócitos permanecem juntos e o 

resultado é um valor falsamente baixo de HCT; Hiperlipidemia ou qualquer 

outro fator que cause um aumento invulgar da turbidez do plasma provoca o 

falso aumento da HGB (Oliveira, 2007). 

INTERFERENTES NA DETERMINAÇÃO DO RDW 

Em alguns casos, o valor de RDW deve ser excluido (figura 23); a 

determinação de RDW-SD é realizada a uma altura relativa de 20% acima do 

valor inicial. Se alguma das extremidades da curva do histograma não se 

alongar abaixo deste ponto dos 20%, o valor de RDW não sera calculado e não 

será mostrado. Estes casos servem de alerta ao operador da presença de 

interferente na contagem de eritrócitos como por exemplo, plaquetas gigantes 

ou aglutinação de eritrócitos; Para correção a amostra deve ser aquecida, e 

reanalisada; Caso a situação prevaleça, deve ser realizado um esfregaço de 

sangue periférico (Seed, 2012).  

 

Figura 23. Histogramas de eritrócitos com exemplos ilustrativos de situações em 
que o valor de RDW é de excluir. Retirado seed, 2012. 
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ABORDAGEM DA ANEMIA 

A anemia é geralmente definida como a redução do nível de hemoglobina 

(HGB) abaixo do limite inferior considerado normal para o sexo e idade. O 

hematócrito (HCT) é um parâmetro relacionado, que também se apresenta 

reduzido na anemia. A classificação das anemias é realizada com base na 

fisiopatologia (figura 24) e nos índices hematimétricos (tabela 23) e na 

observação da variação dos eritrócitos (Poiquilocitose) (tabela 24); No adulto, o 

VCM classifica a anemia em Normocítica (80-100 fl), microcítica (<80 fl) e 

macrocítica (>100 fl); O CHCM, é utilizada para definir populações eritrocitárias 

em normocrómicas (32-36 g/dl) e hipocrómicas (<32 g/dl). Os valores elevados 

de CHCM são raros e apenas ocorrem se as células forem esferocíticas ou 

estiverem significativamente desidratadas ou na presença de erro enalíticos 

(Oliveira, 2007).  

 
Figura 24. Classificação fisipatologica das anemias; Retirado, (Barros s.d.) 
 

Tabela 23. Classificação morfologica das anemias;  

 

Retirado Seed, 2012.  
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Tabela 24. Alterações morfológicas de eritrócitos relacionadas às principais 

causas de anemias.  

 

Retirado. Naoum, 2008.  
 

POLICITEMIA VERA 

A policitemia vera (PV) é um transtorno mieloproliferativo das células 

hematopoiéticas, caraterizada por uma produção anormal e acentuada de 

eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Outras características da doença incluem 

esplenomegalia, complicações trombo-hemorrágicas, distúrbios vasomotores, 

prurido e um pequeno risco de progressão da doença para leucemia mielóide 

aguda ou mielofibrose. A trombose é encontrada em 20% dos pacientes com 

PV. Deve ser realizado o diagnóstico diferencial com as outras doenças 

mieloproliferativas, policitemia relativa e secundária (Macedo et al.2015). A 

figura 25 apresenta o resumo da classificação da policitemia.  
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Figura 25. Classificação da policitemia: Policitemia vera, relativa devido a 
hemoconcentração, secundária a doenças e outras situações; EPO (eritropoetina); 
DPOC (doença pulmonal obstrutiva crónica); monóxido de carbono (CO). Retirado: 
(Barros s.d.). 

 

PLAQUETOGRAMA 

Inclui a contagem de plaquetas, avaliação da morfologia através da  

microscopia, as determiações do volume plaquetário médio (VPM) e da 

variação entre os seus volmes (PDW) (Oliveira, 2007).  

HEMOSTASIA  

As plaquetas são elementos sanguíneos derivados dos megacariócitos na 

medula óssea; depois de serem lançados na circulação vivem em torno de 8 a 

10 dias, cuja as funções englobam, a adesão ao endotelio vascular, agregação 

entre si e secreção de substâncias hemostáticos do sangue; O processo 

hemostásico subdivide-se em três grupos de principais funções: primária - 
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ligado a formação do tampão plaquetário (adesão, ativação e agregação), 

secundária – associado a ativação do sistema (cascata) de coagulação (na via 

intrínseca, via extrínseca, via comum) e ação dos inibidores da hemostasia 

(Verrastro et al.2005) (figura 26). 

 

Figura 26. Hemostasia sanguínea; Reitado (Barros s.d.).  
 

DISTÚRBIO DA HEMOSTASIA  

A identificação da patogenese de uma alteração quantitativa de plaquetas 

requere a avaliação do hemograma, biopsia da medula óssea, ou citogenética; 

O estudo das alterações qualitativas de plaquetas (plaquetopatias) são 

realizados com base nas provas de agregação plaquetária diante de vários 

indutores, do tempo de sangramento (TS), da avaliação da ativação plaquetária 

por citometria de fluxo; A figura 27 apresenta o resumo de alguns passos para 

abordagem de paciente com distúrbio de hemostasia qualitativo (Oliveira, 

2007).  
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Figura 27. Abordagem de paciente com distúrbio de hemostasia de natureza 
qualitativa; Retirado, (Barros s.d.). 

 

PLAQUETOPENIAS 

As plaquetopenias podem ser classificadas em congênitas e adquiridas, 

podendo resultar da diminuição da produção, elevada destruição ou consumo, 

por desvio cinético para o baço ou por outros mecanismos complexos 

(Hoffbrand et al.2003).  

PLAQUETOPENIAS CONGÊNITAS  

Segundo Verrastro et al. (2005) e Oliveira (2007), as plaquetopenias 

congênitas, são herdadas dos pais, ou como consequência de alteração que 

possam ter ocorrido na formação do embrião ou do feto durante a vida intra-

uterina, por drogas teratogénicas ou certas infeções; as plaquetopenias são 

classificadas de acordo com a etiologia, podendo ser causado:  
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- Por diminuição da produção a nível central  na medula óssea 

(Exs:anomalia de May-Hegglin; sindrome de Bernard-Solier; Hipoplasia 

megacariocítica; Trissomia do cromossoma 13 ou 18; anemia de fanconi); 

- Por aumento de destruição ou consumo, seja por causas imunes (Exs: 

trombocitopenia aloimune, transferência transplacentária de auto-anticorpos 

maternos) ou não imunes (sindrome de shulman-upshaw); 

- Por desvio esplênico nos hipereresplenismos; 

- Por mecanismos complexos como sindrome de wiskott-Aldrich; 

sindromes de plaquetas cinzetas, anomalia de chediak-higashi etc; 

PLAQUETOPENIAS ADQUIRIDAS 

De acordo com Verrastro et al. (2005) e Oliveira (2007), as 

plaquetopenias adquiridas são secundárias a algum estado de doença de base 

ou idiopáticas; Também podem ser classificados segundo a etiologia:  

- De causa central, devido a diminuição de produção a nível central 

causada por dano tecidual por drogas no tratamento da anemia aplástica com 

interferon; administração de tiazida; alcolismo grave; infeções por parvovirus, 

virus de hepatite C; doenças hematológicas da medula;  

- De causa periférica devido ao aumento de destruição ou consumo por 

etiologia imunes: púrpuras trombocitopénicas auto-imunes isoladas de  causa 

idiopática (PTI) ou associada a outras doenças auto-imunes como lupus 

eritematosos (LES), aritrite reumatóide, anemia hemolítica auto-imune (AHAI), 

linfoproliferações (LLC) etc; o aumento de destruição também pode estar 

associado a mecanismos não imunes como a coagulação intravascular 

disseminada (CIVD), púrpuras trombocitopénicas (PTT), sindrome hemolítico-

urêmica (SHU), infeções entre outras; 

- De causa periférica por desvio esplênicos como por exs: no 

hiperesplenismo agudo, na anemia falciforme e nas anemias hemolíticas; 
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- De causa periférica, por mecanismos complexos : fototerapia no recém-

nascido, gravidez, herpes simples neonatal, doeça de graves etc. 

PSEUDOTROMBOCITOPENIAS 

Todas as plaquetopenias e citopenias suspeitas ou sem correlação clínica 

obtidas em contadores devem ser confirmados, primeiro pela verificação da 

presença de coágulo, uma vez que este interfere na globalidade dos 

resultados; na ausência do coágulo, deve-se realizar o esfregaço de sangue, 

para comparação de resultados, observação de possíveis agregados de 

plaquetas ou excesso de macroplaquetas.  

TROMBOCITOSES  

As trombocitoses podem ser divididas em primárias, secundárias ou por 

redistribuição das plaquetas do pool esplênicos (Oliveira, 2007; Verrastro et 

al.2005; Hoffbrand et al.2003). 

Trombocitoses primárias – há aumento da produção de plaquetas na 

medula óssea e subdivide-se em: 

Congênita – na trobocitose familiar devido ao defeito no gene da 

trombopoetina-TPO; 

Adquiridas – nas sindromes mieloproliferativas (SMP): trombocitemia  

essencial, leucemias mielóide crônicas (LMC), mielofibrose com metaplasia  

mielóide, policitemia vera (PV); Sindromes mielodisplásicos (SMD); Leucemias 

agudas; Mielopoiese anormal transitória em recém-nascido com sidromes de 

Down;  

Secundárias ou reacionais – há aumento secundária decorrente de 

determinados estados clínicos ou patológicos: infeções, deficiência de ferro, 

anemia falciforme, hemorragias, cirurgias, traumatismos etc; 

Por redistribuição do pool plaquetário esplênicos ou hipoespleismo por ex: 

nas fases da anemia falciforme com baço hipofuncionante ou asplenia;  
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PSEUDOTROMBOCITOSE 

Deve ser confirmado em pacientes com leucémias em tratamento 

quimioterápicos devido ao aumento da presença de fragmentos citoplasmáticos 

de leucócitos, nas anemias microangiopáticas, nas síndromes hemolíticos-

urêmicos (SHU) devido o aumento de fragmentos eritrocitários ou microcitose 

extremas (fragmentos eritrocitária ou microcitose), crioglobulinemias, 

hiperlipemia, fragmento de eritrócitos induzidas por aquecimento indevido da 

amostra (Oliveira, 2007).  

LEUCOGRAMA 

O diferencial normal de leucócitos (WBC) classifica os leucócitos em 5 

subpopulações principais, nomeadamente: Neutrófilos, Eosinófilos Basófilos, 

Monócitos, Linfócitos (Figura 28);  

 

  
Figura 28. Caraterísticas morfologica dos leucócitos. a) Neutrofilo seguimentado; b) 
eosinófilo; c) Basófilo; d) Monócito; e) Linfócito. Retirado: Hoffbrand, 2013.   
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A análise inicial do leucograma consiste na verificação da contagem total 

dos leucócitos: quando os mesmos estão acima do valor padrão para a idade 

denomina-se por leucocitose, e quando abaixo por leucopenia. A figura 29 

carateriza as principais anormalidades do Leucograma. 

 

Figura 29. Principais anormalidade dos Leucócitos. VS (velocidade de 
sedimentação), PCR (proteina C reativa), Ig (imunoglobulina). Retirado: (Barros s.d.).  

 

LEUCÓCITOSES  

Nas leucocitoses é fundamental a observação da morfologia leucocitária; 

nos neutrófilos deve-se verificar a presença de neutrófilos jovens (bastões, 

metamielócitos, mielócitos e promielócitos), granulações tóxicas, vacúolos 

citoplasmáticos e inclusões anormais (ex.: Chediack-Higashi, May-Hegglin, 

Alder, etc.). Nos linfócitos para além dos blastos, deve-se verificar a presença 

das formas atípicas (tabela 25); 
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Tabela 25. Principais alterações qualitativas dos leucócitos. 

 
Retirado: Naoum et al.2008.   
 

Existem três situações que podem manifestar-se com leucocitose, de 

entre as quais, a leucocitose fisiológica, reativa e leucemias (Verrastro et 

al.2006). 

Leucocitose fisiológica - geralmente é de grau leve e é comum em 

gestantes, recém -nascidos, lactentes, após exercício físico e em pessoas com 

febre; 

Leucocitose neotrofílica reativa benignas  - geralmente associada às 

infeções bacterianas, inflamações, necrose tecidual e doenças metabólicas; 

Carateriza-se pela manutenção do escalonamento sem presença de blastos e 

promielócito, podem ser vistos neutrófilos com vacuólos citoplasmáticos ou 

corpos de dohle e granulações tóxicas, eosinopenia, basopenia e fosfatase 

alcalina elevada (figura 30) 
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Figura 30. Principais alterações benigna dos neutrófilos. Leucócitos anormais; a) 
Neutrófilos com granulações tóxicas e vacúolos citoplasmáticos; b) Neutrófilo com 
corpo de dohle; c) Neutrófilo hipersegmentado (anemia mgaloblástica); d) anomalia de 
may-Hegglin: Neutrófilos com inclusões basofílicas com diâmetros de 2-5 µm; há 

trombocitopenia leve, associada a plaquetas gigantes; e) anomalia de pelger-huet: 
aglomerado grosseiro de cromatina em forma de pince-nez; f) sindrome de chédiak-
Higashi: grânulos gigantes bizarros no citoplasma de um monócito; g) anomalia de 
Alder: Grânulos violeta grosseiro no citoplasma de um neutrófilo.  Retirado:Hoffbrand, 
2013.   

 

Leucocitose linfocítica reativa benigna  - geralmente está associada a 

infeções virais que podem induzir a linfocitose relativa, com ou sem leucocitose 

absoluta e, às vezes, até leucopenias. Nesses casos é frequente a presença de 

linfócitos atípicos com caraterísticas morfologicas alteradas na forma do núcleo 

e da célula, na relação núcleo/citoplasmática e intensa basofilia do citoplasma, 

que constantemente ultrapassa a 5% dos linfócitos, ex: na, monocitose e 

linfocitose (figura 31): 

 

Figura 31. Linfócitos atípicos em mononucleose infecciosa. Retirado: Oliveira, 
2007. 

 

DOENÇAS NEOPLÁSICAS 

As leucemias são um grupo de doenças caraterizadas pela acúmulação 

de leucócitos malignos na medula óssea e no sangue (Oliveira, 2014). 
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Linfomas – são caracterizados por presença de massas tecidulares 

discretas (ex.: nos gânglios linfáticos, no baço ou tecidos extraganglionares) e 

podem ser divididos em duas categorias abrangentes: Linfoma de Hodgkin e 

Linfoma não-Hodgkin (Oliveira, 2007; Hoffbrand, 2013). 

Gamopatias monoclonais - são um grupo de doenças caraterizadas pela 

proliferação de um único clone de plasmócitos (linfócitos B com diferenciação 

terminal) que produz uma proteína Monoclonal (M) homogénea. (Oliveira, 2007; 

Hoffbrand, 2013). 

LEUCEMIAS 

As leucemias, podem ser classificados de acordo com o curso clínico da 

doença em agudas ou crónicas ou de acordo com o tipo celular em mielóides 

ou linfóides; A figura 32 apresenta o resumo das principais neoplasias 

hematopoeticas (Oliveira, 2007; hoffbrand at al.2003; Verrastro et al.2005).  

Leucemias agudas, são aquelas em que há bloqueio maturativo na 

hematopoese e acúmulação de blastos (com ou sem bastão de auer) acima de 

20% na medula óssea e no sangue perférico. Geralmente, apresentam uma 

evolução rápida, quando comparadas às leucemias crónicas (Oliveira, 2007). 

Leucemias Crónicas –  são caraterizadas pela manutenção da  

capacidade de diferenciação do clone neoplásico, resultando na acúmulação 

de células maduras na medula óssea e no sangue periférico. Geralmente, 

apresentam uma evolução lenta, quando comparadas às leucemias agudas. 

Pode evoluir terminalmente para leucemias agudas ou fibrose medular; O 

sangue periférico demostra anemia (excepto na PV) em graus variáveis, 

leucocitoses em diferentes intensidades com ou sem blastos, variados graus de 

basofilia e eosinofilia e alterações qualitativas e quantitativas nas plaquetas 

(Verrastro et al.2005). 
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Figura 32. Principais neoplasias hematológicas no sangue e na medula óssea. 
CFU-GEMM (unidade formadora de colônias 
granulocítica/eritróide/megacariocítica/monocítica); BFU-E (unidade formadora de 
explosão (burst) eritróide); CFU-E (CFU eritróide); CFu-GM (CFU 
granulocíticas/monocíticas); CFU-G (CFU granulocítica); CFU-M (CFU monocítica); 
CFU-Eo (CFU eosinofílica); CFU-baso (CFU basofílica); BFU-Meg (BFU de 
megacariócitos); CFU-Meg (CFu megacariocítica); BFU-E/Meg (unidade formadora de 
colônias eritróide/megacariocítica);*CFU-GMEo (unidade formadora de colônias 
grânulo/mono/eosinofílicas). Célula pró-T (pró-timo); cél. pré-T (pré-timo); célula 
intratímica; célula pós-tímica; cél. pró-B; cél. pré-pré-B; cél. pré-B; célula Madura B. 
SCF (fator da stem cell); Il (interleucina); GM-CSF (fator estimulador de colônias 
granulomonocíticas); G-CSF (fator estimulador de colônias granulocíticas); M-CSF 
(fator estimulador de colónias monocíticas); EPO (eritropoietina); TPO 
(trombopoietina); TNF (fator de necrose tumoral). (Retirado Oliveira, 2007). 

 

LEUCEMIAS AGUDAS 

As leucemias agudas são neoplasias de células imaturas, caracterizado 

pela presença de blastos da linhagem mielóide (Leucemia Mieloblástica Aguda)  

ou da linhagem linfóide (Leucemia Linfoblástica Aguda) (Oliveira, 2014). 
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O diagnóstico das leucemias agudas assenta-se na caracterização dos 

elementos malignos que infiltram na medula óssea e que substituem o tecido 

hematopoiético através da morfológia, citoquímica, imunofenotíca, citogenética 

e caraterização molecular (Oliveira, 2014). 

Caraterização morfologia – é observada a presença de leucocitose, 

bicitopénia (anemia e trombocitopénia) e existência de células blásticas no 

sangue periférico. 

Mielograma – O cut-off  situa-se nos 20% (blastos) e 50% (eritroblastos); 

Conta-se 500 células nucleadas totais (CNT) da medula óssea, se a 

percentagem dos eritroblastos for abaixo de 50% com contagem de células 

blásticas superior a 20%, pode-se afirmar que é uma Leucemia Aguda. Se a 

percentagem for inferior a 20%, trata-se de um Síndrome Mielodisplásico. 

 

Figura 33. Distinção entre o tipo de Leucemia Aguda e Síndrome Mielodisplásico 
(SMD); Retirado:Garrido, 2010/2011. 

 
 

Por outro lado se a percentagem dos eritroblastos for superior à 50% com 

contagem de células blásticas superior a 20%, pode-se afirmar que trata-se de 

uma Leucemia Aguda e se inferior a 20%, trata-se de um Síndrome 

Mielodisplásico conforme representado na figura 32. 
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CLASSIFICAÇÃO  

As leucemias agudas podem ser classificadas morfologicamete pelos 

conceitos do grupo Frances, Americano e Britanico (FAB) em Linfoblásticas 

(L1-L3) e mieloide (M0-M7) (Oliveira, 2007) (tabela 26 e figuras 34-A e 34-B).  

Tabela 26. Classificação das leucemias pelo conceito FAB.  

 

Retirado:http://www.msdlatinamerica.com/profissionais_da_saude/manual_merck

/secao_11/secao_11_138.html 

 

   

Figura 34-A. Linfoblastos do tipo L1, L2, L3. retirado Oliveira, 2007. 

 

 

L1  

L2 L3 

http://www.msdlatinamerica.com/profissionais_da_saude/manual_merck/secao_11/secao_11_138.html
http://www.msdlatinamerica.com/profissionais_da_saude/manual_merck/secao_11/secao_11_138.html
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Figura 34-B. Exemplos morfológicos de leucemias mieloides agudas; (a) blastos 
sem diferenciação mostram poucos grânulos, mas podem apresentar bastões de auer 
como este caso; (b) Células em diferenciação mostram múltiplos grânulos 
citoplasmáticos; (c) Blastos de leucemias promielocíticas aguda com grânulos 
proeminientes ou múltiplos bastões de auer; (d) Blastos mielomonocíticos tem alguma 
diferenciação monocitoide; (e) Leucemia monoblástica em que >80% dos blastos são 
monoblastos; (f) Leucemia monocítica, <80% dos blastos são monoblastos. Retirado 
Hoffbrand, 2013.  
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Figura 34-B (continuação). (g) leucemia eritróide aguda mostrando 
preponderância de eritroblastos; (h) Leucemia megacarioblástica mostrando protusões 
(blebs) citoplasmáticos nos blastos. Retirado Hoffbrand, 2013. 

 

LEUCEMIAS CRÓNICAS 

Dentro do grupo das Leucemias Crónicas, consideram-se dois subgrupos: 

síndromes linfoproliferativos crónicos, em que o exemplo mais comum é a 

leucemia linfocítica crónica (LLC) e síndromes mieloproliferativos crónicos em 

que o exemplo mais comum é a leucemia mielóide crónica (LMC) (Oliveira, 

2007; hoffbrand et al.2003; Verrastro et al.2005). 

LEUCEMIA MIELÓIDE CRÓNICA (LMC) 

LMC é uma doença mieloproliferativa da célula mãe pluripotente que 

mantém a capacidade de diferenciação e amadurecimento para linhagem 

mieloide o que resulta em acumúlação de granulócitos no sangue; é comum 

serem vistos blastos e promielócitos no sangue periférico, desvio a esquerda 

não escalonada, aumento de basófilos e eosinófilos (maduros e imaturos) e 

positividade do cromossoma de Filadélfia e gene de fusão BCR/ABL1 (Oliveira, 

2007; 2014). 
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LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA  

A LLC caraterizam-se pela acúmulação clonal progressiva de linfócitos 

neoplásicos imunologicamente maduros, com presença de manchas nucleares 

no sangue periférico (figura 35).  

 

Figura 35. Morfologia, caso clínico LLC. Observa-se a presença de linfócitos maduros 
e restos nucleares. Retirado: Oliveira, 2007. 

 

NEOPLASIAS LINFOIDES ASSOCIADAS A PLASMÓCITOS  

São doenças caraterizadas por proliferação clonal de células linfoides B e 

secreção de um tipo de imunoglobulina (figura: 36); As neoplasias linfoides 

associados a plasmócitos incluem o mieloma multiplo e suas variantes 

plasmocitoma como as doenças de depósitos de imunoglobulinas (amiloidose 

primária e doença sistémica de depósito de cadeias leve e pesada), o mieloma 

osteoesclerótico e as doenças de cadeia pesadas (Oliveira, 2007).   
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Figura 36. Neoplasias linfoides associadas a plasmócitos. (A) Eletroforese de 
proteínas séricas por técnica de zona capilar demonstrando pico monoclonal em 
região das gamaglobulinas; (B) Plasmócitos reacionais; (C) Leucemias de plasmócitos; 
(D) Mieloma múltiplo (MM). Retirado: Oliveira, 2007. 

 

LEUCOPENIAS  

As leucopenias muitas vezes se devem à diminuição dos neutrófilos e 

podem ser de causas fisiológicas ou induzidas por drogas ou poluentes, 

reativas ou causados por processos imunológicos (tabela 27). 

Tabela 27. Principais causas das neutropenias.  

Tipo causa 

Fisiologica Comum em Africano e descendentes ou 
familiar 

Drogas Antinflamatórios (Ex:.butazonas) 
Antibióticos (clorafeicol) 
Anti-convulsivantes, antidepressivos 

Poluentes Derivados de benzenos, fertilizantes, 
agrotóxicos.  

Reativas Infeções bacterianas  

Imológicas Neutropenias autoimunes, neonatal 
aloimune. 

 

A 

B C 

D 
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VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO (VS) 

O VS é um teste simples e barato para avaliar a resposta inflamatória ou 

aguda. Dentre as diversas técnicas disponíveis, o método de westergren é 

considerado como sendo referência para a determinação do VS. É afetado por 

dois fatores principais: a cargas na superfície dos glóbulos vermelhos e forças 

de atrito ao redor da célula vermelha (Bochen et al.2011; Dos Santos et 

al.2000). 

Em condições normais os eritrócitos têm cargas negativas e se repelem.  

A presença de alguns fatores fisiológicos como a gravidez, o envelhecimento, 

proteínas de alto peso molecular da fase aguda (fibrinogénio), paraproteinas no 

mieloma múltiplo (moléculas carregadas positivamente), aumenta a 

viscosidade e favorecem a formação de rouleaux eritrocitária (Oliveira, 2007).  

Outras causas de aumento incluem, a anemia, macrocitose, aumento do 

número de proteínas de alto peso molecular no sangue, baixo hematócrito, 

hipercolesterolemia, síndrome nefrótico, lesão hepática grave, gravidez e 

doenças da tireóide. Por outro lado, as condições como a 

hipogamaglobulinemia, policitemia, microcitose, anemia hemolítica, 

hemoglobinopatias, insuficiência cardíaca, doenças alérgicas e anti-

inflamatórios também podem reduzir o valor de VS. (Bochen et al.2011; Dos 

Santos et al.2000). 

PESQUISA DE EOSINÓFILOS  

A pesquisa de eosinófilos em diversos materiais biológicos auxilia no 

diagnóstico de inúmeras patologias como, a nefrite intersticial na urina, asma 

brnquica no escarro e lavado brônquico, parasitoses nas fezes, processos 

alérgicos nas secreções nasal e conjuntival, cisticercose, e equinococose no 

LCR. Ao longo do periódo em que decorreu o estágio foram recebidas 

amostras de urina tendo sido concentradas pela técnica de centrifugação e 

coradas com a técnica de maygrunwald giemsa e observada ao microscópio.  

 

 



101 

 

 

 

7. IMUNOLOGIA  

O laboratório de imunologia está localizado nos pisos 4 e no piso 01 e 

está organizado em 5 setores de atividades nomeadamente nefelometria, 

imunoalergologia, autoimunidade, serologia e citometria de fluxo; o estágio 

apenas foi realizado em quatro setores excepto a citometria de fluxo; assim 

como nos outros setores, o processamneto das amostras é realizado em 

analisadores automatizados ou semi-automatizados recorrendo ao uso de 

equipamentos como: Dimension VistaR 500, Imunocamp 250, Mago Plus, 

Triturus, Mini-Vidas.  

NEFELOMETRIA 

Fundamentam-se no princípio da dispersão da luz  incidente em vários 

ângulos devido a presença de imunocomplexo na solução (figura 37). O 

equipamento Dimension VistaR 500-Siemens emprega esta tecnologia e foi 

utilizado para a dosagem de imunoglobulinas, proteínas séricas específicas e 

do sistema complemento alguns  dos quais representados na tabela 28.  

 

Figura 37. Nefelometria e turbidimetria. Retirado Bender at al. s.d  
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Tabela 28. Interpretação de alguns parâmetros medidos na nefelometria. 

Nefelometria  

PARÂMETROS APLICAÇÃO 

Albúmina especial (sALB) Insuficiência hepática, síndrome nefrítico, gastroenteropatia, 
queimaduras graves. 

Pré-albumina (PreAlb) Monitorização do estado nutricional e suporte nutricional. 

Alfa2-Macroglobulina (A2MAC) ↑Cirrose hepática e diabetes devido ao aumento na albumina na 
hematúria pós-renal.  
↓Estados hiperfibrinolíticos, septicémia, insuficiência hepática 
grave, pancreatite aguda; 

Alfa1-Antritipsina (A1AT) ↑ Infeções agudas e alguns estados fisiológicos como a gravidez.  
↓ Doenças genéticas hepáticas e pulmonares; 

Proteína C Reactiva de alta 
sensibilidade (asPCR) 

Avaliação de risco cardíaco e de prognóstico em doenças 
cardíacas. 

Cadeias Kapa (K) e Lambda (L) Diagnóstico e monitorização de doenças monoclonais 

IgM, IgA ↑ associada a multiplicação oligoclonal ou policlonal nas 
hepatopatias, doenças autoimunes, infeções agudas ou crónicas, 
monoclonal-plasmocitomas e afeções das cadeias pesadas; 
 

IgG ↑ Soro – Multiplicação oligoclonal ou policlonal nas hepatopatias, 
doenças autoimunes, infecções agudas ou crónicas, monoclonal-
plasmocitomas e afecções das cadeias pesadas.  
 
↑LCR – Reacções imunitárias locais do SNC. 
 
↑Urina – Proteinúria glomerular não seletivo. 
 
 ↓ – Deficiência imunológica primária ou secundária no tumor 
maligno avançado, leucemia linfática e mieloma múltiplo. 

Adaptado do Manual de técnicas do Laboratório de Imunologia do CHSJ 

 

IMUNOALERGOLOGIA 

Este setor processa amostras para o estudo alergénico ou de reações de 

hipersensibilidade alérgicas, mediadas por Ig E total ou específico empregando 

o equipamento ImmunoCAP 250. 
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Existem dois tipos de reações de hipersensibilidades: não alérgicas e 

alérgicas; as reações de hipersensibilidade não alérgica (não mediadas por 

IgE) incluem a doença celíaca, dermatite de contacto, gastroenteropatia 

alveolite alérgica; as reações de hipersensibilidades alérgicas (mediadas por 

IgE) subdividem-se em dois grupos: atópicas (asma, renites, eczema) e não 

atópica por picada de insectos, helmintos, fármacos, outros (Johansson et 

al.2001).  

IMUNOCAMP 

Os testes ImmunoCAP baseiam-se no princípio de imunoensaio de 

imunofluorescência em sandwich, onde a fase sólida do teste está acoplada à 

matéria-prima alergénica padronizada; os componentes alergénicos 

imobilizados no substrato sólido são incubados com amostra do paciente 

contendo anticorpos IgE específicos. A ligação dos anticorpos IgE específicos 

com os componentes alergénicos imobilizados é detetada pela adição de uma 

IgE anti-humana marcada com fluorescência secundária (figura 38). O 

procedimento é seguido pela aquisição de imagens usando um scanner de 

microarray apropriado e análise informático (Anvisa, 2012). A tabela 29 

apresenta os principais parâmetros processados neste aparelho.  

 

Figura 38. Princípios de imunoensaio em sandwich no ImmunoCAP 250: 
Retirado: http://www.phadia.com/en-US/Products/Products/ImmunoCAP-ISAC/Test-
Principle-ImmunoCAP-ISAC/. 

 

 

 

 

 

http://www.phadia.com/en-US/Products/Products/ImmunoCAP-ISAC/Test-Principle-ImmunoCAP-ISAC/
http://www.phadia.com/en-US/Products/Products/ImmunoCAP-ISAC/Test-Principle-ImmunoCAP-ISAC/
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Tabela 29. Principais parâmetros medidos na imunoalergologia.  

Imunoalergologia  

Amostra  Parâmetro  Método   Aplicação clinica 

Soro 
Plasma (EDTA, Heparina) 
2-8°C 1 semana 
20°C- até 3 meses 

IgE total 
IgE específica 
IgG específica 

Imunoensaio 
(em sandwich 
com a fase 
sólida) de 
fluorimetria  

Doença alérgica  

Tripcase  Doença do soro (DS): alergia 
avaliação de risco e anafilaxia  

Adaptado: Manual de técnicas do Laboratório de imunologia do CHSJ. 
 

AUTOIMUNIDADE  

Este setor processa amostras para o estudo de patologias autoimunes; 

doenças autoimunes são grupo de doenças em que o sistema imune reage 

contra antígenos próprios de um órgão específico ou sistémico; as doenças 

autoimunes são classificadas quanto à localização como: 

- Órgão-específicas: quando a agressão imunológica tem lugar em um 

único órgão: tireóidite de Hashimoto, anemia perniciosa e doença de Graves. 

- Sistémicas: quando múltiplos anticorpos atuam contra múltiplos órgãos, 

demostrando uma anarquia do sistema imune: lúpus eritematoso sistêmico, 

dermatomiosite, esclerodermia, artrite reumatóide, doença mista do tecido 

conjuntivo. A figura 39 apresenta a distribuição das principais doenças 

autoimunes (Marinho, 2016; Galindo et al.2010); 
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Figura 39. Principais tecidos afetados pela autoimunidade. Retirado 
https://paulaowens.com/heal-autoimmune-disease/ 

 

Este setor utiliza equipamentos automatizados como Mago Plus, Triturus 

e Imunoblot, cujo funcionamento baseiam-se nos métodos de 

imunofluorescência indireta, ensaios imunoenzimáticos e imunoblot. 

IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA (IFI) 

A técnica IFI baseia-se no princípio de deteção dos anticorpos primários 

presentes na amostra que reagem com antigénios presos na superfície de uma 

lâmina; o complexo é revelado pela adição do conjugado anti-IgG humano 

(anticorpo secundários) marcado com fluoresceína. A vantagem deste método 

é que o anticorpo primário pode estar ancorado à superfície de qualquer 

antigénio e ainda assim será reconhecido pelo conjugado (Odell et al.2013) 

(figura 40).  

https://paulaowens.com/heal-autoimmune-disease/
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Figura 40. Testes de IFI com antigénio preso na superfície da lâmina, que reage 
com anticorpo primário presente na amostra e detetado pela adição de um anticorpo 
secundário conjugado com um fluorocromo. (Teva et al. 2010). 

 

ENSAIO IMUNOENZIMÁTICOS (ELISA) 

Existem vários métodos; entretanto o método ELISA indirecto (triagem) é 

o mais utilizado; baseia-se no princípio de deteção de anticorpos primários 

presentes na amostra que reagem com antigénios específicos fixos na 

microplaca ELISA; a reação é revelada pela adição de um anticorpo anti-

humano marcado com enzima (conjugado enzimático), a qual catalisa uma 

reação de cor quantificável por medições fotométricas (figura 41) (Tevas et al. 

2010).  

(d) 

Figura 41. Esquemas dos testes enzimáticos ELISA: indireto (a), 
sanduíche (b), captura (c), interpretação (d). (Retirado: Bender et al. S.d.) 
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WESTERN BLOT OU IMMUNOBLOTTING 

É um método de imunodeteção de proteínas após a separação destas por 

eletroforese em gel e transferência para membrana adsorvente. Esta técnica 

permite detectar, caraterizar e quantificar múltiplas proteínas, principalmente 

aquelas que estão em baixas quantidades em determinada amostra (Miguel et 

al.2012). A tabela 30 apresenta alguns parâmetros pesquisados no setor de 

autoimunidade.  

Tabela 30. Interpretação de alguns parâmetros processados no setor de 

autoimunidade.  

Autoimunidade 

Amostra Parâmetro Equipamento Método Aplicação 
clinica 

Soro ou  
plasma 
(heparina, 
EDTA ,citrato) 
 Estabilidade: 
2-8º 14dias 
 

Anticorpos antinucleares 
(ANA) (IgG) 

Mago (Coloração 
automática de 
lâminas) 

IFI 
Lâminas com 
substrato 
Combinado com 
células 
Hep20-10 e fígado de 
primata. 

Doenças do 
soro (DS): 
Doenças auto-
imunes 
especialmente 
de forma 
reumáticas  

Anticorpos contra 
Antigénios estáveis 
nucleares (ENA): 
nRNP/Sm, SM, SS-A, 
SSB, Scl-70, Jo-1(IgG) 

Mago  
 
EuroBlot Master- 
Euroimmun 

ELISA 
Casos positivos são 
confirmação no 
Imunoblot (ANA 
Profile3 Euroline) 
Qualitativo 

Síndrome de 
Sharp (MCDT), 
lúpus 
eritematoso 
sistémico (LES) 

Anticorpos anti DNA 
genómico (dsDNA) (IgG) 

Mago ELISA 
Quantitativo 

DS: LES 

Anticorpos 
anticitoplasma do 
neutrófilo (ANCA); 
Anticorpos 
antimieloperoxidase 
(MPO) (IgG) 

Mago ELISA  
Quantitativo 

DS: artrite 
microscópica, 
poliarterite 
nodular, 
síndrome de 
churg-strauss 

Anticorpos 
anticitoplasmatico do 
neutrófilo 
(ANCA);Anticorpos anti-
PR3-hnhr (IgG) 

Mago  ELISA 
Quantitativo 

DS: 
Granulomatose 
de Wengener 

Soro gel  Anticorpos anti-células 
parietais do estômago 
(APCA) 

Mago (Coloração de 
lâminas) 

IFI Lâminas com 
substrato triplo 

Anemia 
perniciosa  

Soro gel  Anticorpos anti-LKM 
mitocôndrias (AMA) e 
anticorpos anti- músculo 
liso (ASMA) 

Mago 
(Coloração 
automática 
de lâminas) AMA 
(+): Imunoblot em 
lâmina: anti-M2, M4, 
M9 

IFI Lâminas com 
substrato triplo  

DS: hepatite 
auto-imune, 
cirrose biliar 
primária, doença 
reumática 
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Tabela 30. Interpretação de alguns parâmetros processados no setor de 

autoimunidade (continuação).  

Autoimunidade 

Amostra Parâmetro Equipamento Método Aplicação 
clinica 

Soro ou plasma 
(heparina, 
EDTA,citrato) 
Estabilidade: 2-
8º, 14 dias 

Anticorpos anti- 
Saccharomyces 
cereviase 
(ASCA) (IgA e IgG) 

Mago ELISA 
qualitativo 

DS: Doença de 
crohn 

Soro ou plasma 
(heparina,EDT
A,citrato) 
Estabilidade: 2-
8º, 14 dias 

Anticorpos anti-factor 
intrínseco (IgG) 

Mago ELISA 
qualitativo 

Anemia 
perniciosa  

Soro CH100 (capacidade 
hemolítica) 

Mago ELISA, 
quantitativo 

Anemia 
hemolítica auto-
imune  

Soro 
Estabilidade: 
2-8º, 1semana 
20º, períodos 
mais 
prolongados 

Imunocomplexos 
circulantes (CIC) 

Mago ELISA (Quanta Lite – 
C1q CIC), qualitativo 

Monitorização 
de LES 

Soro 
Estabilidade: 
2-8º, 1semana 
20º, períodos 
mais 
prolongados 

Anticorpos anti-Beta2 
glicoproteína I (IgM e 
IgG) 

Triturus-Grifols ELISA  
quantitativo 

Síndrome anti-
fosfolipídico 
primário e 
secundário 

Soro 
Estabilidade: 
2-8º, 1semana 
20º, períodos 
mais 
prolongados 

Anticorpos 
anticardiolipina 
(ACA) (IgM 
e IgG) 

Triturus-Grifols ELISA 
quantitativo 

Trombose em 
doentes com 
Lupus 
eritematoso 
sistémico 

Soro 
Estabilidade: 2-
8, 14dias 

Anticorpos antireceptor 
de TSH 
(TRAb) (IgG) 

Triturus-Grifols ELISA 
quantitativo 

Doença de 
Graves 
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Tabela 30. Interpretação de alguns parâmetros processados no setor de 

autoimunidade (continuação). 

Autoimunidade 

Amostra  Parâmetro  Equipamento  Método  Aplicação clinica 

Soro ou plasma 
(heparina,EDTA,citrato) 
Estabilidade:2-8º, 14dias 

Antígenos anti-
histonas 
(IgG) 

EuroBlot 
Master- 
Euroimmun 

Inmunoblot 
(ANA Profile3 
Euroline) 
, qualitativo 

LES especialmente 
induzida por droga 
e artrite reumatóide  

Soro ou plasma 
(heparina,EDTA,citrato) 
Estabilidade:2-8º 14dias 

Anticorpos anti-
substância 
P ribossómica 
(IgG) 

EuroBlot 
Master- 
Euroimmun 

Inmunoblot 
(ANA Profile3 
Euroline) 
, qualitativo 

Lupus eritematoso 
sistémico e 
síndrome Sharp 

Soro ou plasma 
(heparina,EDTA,citrato) 
Estabilidade:2-8º 14dias 

Anticorpos 
antinucleossomas 
(IgG) 

EuroBlot 
Master- 
Euroimmun 

Inmunoblot 
(ANA Profile3 
Euroline) 
, qualitativo 

LES 

Soro ou plasma 
(heparina,EDTA,citrato) 
Estabilidade: 2-8º, 14 dias 

Anticorpos 
antihepáticos: 
AMA-M2, LKM-1, LC-
1, 
SLA/LP (IgG) 

Manual: 
Imunoblot em 
lamina 

Imunoblot 
(Liver Profile 
Euroassay), 
qualitativo 

hepatite autoimune 

Soro ou plasma 
(heparina,EDTA,citrato) 
Estabilidade: 2-8º, 14 dias 

Anticorpos 
antineuronais: 
Anfifisina I, 
CV2/CRMP5, 
PNMA-2 (Ma2/Ta), 
Ri, Yo, Hu (IgG) 

Euroblot Master 
- 
Euroimmun 

Imunoblot 
(Neuronal 
Antigens 
Profile 2 
Euroline), 
qualitativo 

síndromes 
paraneoplásicas 
(SPNs) 
Neurológicas 

Soro ou plasma 
(heparina,EDTA,citrato) 
Estabilidade: 2-8º, 14 dias 

Anticorpos 
antigangliosídeos 
(IgM e IgG) 

Manual Imunoblot 
(Ganglioside 
Profile 2 
Euroline), 
qualitativo 

Síndrome Guillian-
Barre, neuropatia 
motora multifocal, 
neuropatia 
sensora, 
síndrome Miller-
Fisher. 

Adaptado: Manual de procedimentos do Laboratório de imunologia. 

 

SEROLOGIA  

As técnicas de fase sólida, como imunoensaio enzimático (ELISA), 

imunofluorescência (IF), imunoquimioluminescência (IQL) ou 

imunocromatografia (IC) permitem a identificação de anticorpos específicos 

para cada classe, o que lhes permite diagnóstico rápido, detetando IgM 

(García-Bermejo et al.2017).  

O setor de serologia processa amostras utilizando procedimentos 

manuais pelo método de aglutinação em látex, semi-automatizados pela 
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técnica de imunoblobloting e métodos automatizados nos equipamentos 

BioPlex® 2200, Vida e Mago fundamentado em técnicas de fase sólida.  

AGLUTINAÇÃO EM LATEX 

CRIPTOCOCOSE 

No laboratório de imunologia o método de aglutinação é utilizado para o 

diagnóstico laboratorial de criptococose. 

Na infecção ativa, os antígenos capsulares polissacarídeos solúveis do 

Cryptococcus neoformans, podem ser encontrados em fluidos corporais, 

podendo também ser detetado e quantificados com anti-soro específico 

(Pedroso et al.2006). 

PROCEDIMENTO TESTE 

As partículas de látex, recobertas com imunoglobulinas hiperimunes 

específicas de coelho, são misturadas com diluições da amostra do paciente, 

que pode ser líquor, soro ou urina (Pedroso et al.2006). 

Aglutinação positiva em uma diluição de 1:4 é altamente sugestiva de 

infecção criptocócica e a presença de títulos maiores ou iguais a 8 geralmente 

indicam doença ativa. Sendo que a confirmação de casos positivos é realizada 

com teste ELISA.  

DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS 

Os testes laboratoriais para o diagnóstico da sífilis são divididos em duas 

categorias: provas diretas (pesquisa do antigénio na lesão) e provas 

serológicas (pesquisa de anticorpo). Por sua vez os testes serológicos são 

subdivididos em duas classes, os treponêmicos e os não treponêmicos.  

Para a definição do diagnóstico são necessários a realização de exames 

treponêmicos e não treponêmicos; No setor de serologia do CHSJ a triagem da 

siflis é realizada pelo teste VDRL (não treponemico) que deteta anticorpos IgM 

e IgG (amostra) pela reação de floculação com estruturas denominadas 

micelas, formadas a partir de uma suspensão antigênica composta por uma 
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solução alcoólica contendo cardiolipina, colesterol e lecitina purificada 

(reagente). Os flocos ou grumos podem ser pequenos ou grandes e são 

visualizados com o auxílio de um microscópio. Os casos positivos são 

confirmação pelo FTA/ABS (soro) (LCR) pelo método de imunoblot. 

BIOPLEX® 2200 

É utilizado para o diagnóstico de várias infeções; fundamenta-se no 

princípio de imunoensaio por fluxo multiplexado (MFI); o sistema emprega 

esferas magnéticas heterogénicas revestidas por proteínas recombinantes do 

agente a investigar que reage com anticorpos da amostra na presença de um 

corante luminescente; após uma série de etapas de incubação e lavagens as 

contas são medidas por um detetor baseado em fluxo que quantifica cada 

analito e compara-o com uma curva de calibração pré-estabelecida (Binnicker 

at al.2010). A tabela 31 apresenta o resumo dos principais parâmetros 

processados neste setor.  

Tabela 31. Interpretação de alguns parâmetros processados no bioplex. 

Serologia 

Parâmetro  Método Aplicação 

Herpes simplex  Mago  
Bioplex 

A infecção herpética genital e no recém-
nascido 

Virus Epstein Barr  Mononucleose infeciosa 

Parvovirus B19  Agente Infecioso e risco infeção congénita 
em grávidas 

Mycoplasma pneumoniae Pneumonia  

Chlamydia pneumoniae Mago  
Bioplex 

Pneumonia  

Coxiella burnetti Agente Infecioso e risco infeção congénita 
em grávidas 

Ricketsia conorii  Agente etiológico da febre escaronodular 

Atc. Citomegalovirus (IgM, Avidez IgG)  Blot Infecção severa em imunodeprimidos e 
feto 

Treponema pallidum(IgM,IgG)  Blot Sífilis  

FTA/ABS (soro) (LCR)  Wester Blot Sífilis  

Adaptado manual de técnicas do laboratório de imunologia.  
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MINI VIDAS BIOMERIEUX 
 

O MINI VIDAS® é um sistema de imunoensaio automatizado compacto 
baseado no princípio do Ensaio Fluorescente Ligado à Enzima (ELFA) 
(bioMérieux, 2016). 
 
Tabela 32. Interpretação dos parâmetros processados no VIDAS.  

Automatizado 

Parámetro  Método Aplicação  

Atc. Rubéola (IgM,IgG) Vidas Infecção congénita em 
gestantes 

Atc. Toxoplasmose (IgM,IgG, Avidez IgG)  Vidas Infecção congénita em 
gestantes 

Atc.Citomegalovirus (IgG)  Vidas Infecção severa em 
imunodeprimidos e feto 

Atc. Varicella-Zoster (IgG)  Vidas Agente Infecioso  

Toxina Clostridium difficile (A,B)  Vidas colites pseudomembranosas 

Atc. Borrelia (IgM,IgG) (LCR) (IgG)  Vidas borreliose de Lyme. 

MANUAL  

Parâmetro  Método  Aplicação  

Atg. Criptococico(soro) (LCR)  látex Manual Criptococose  

Atc. Heterófilos  Manual 
imunocromatográficos 

vírus Epstein Barr 
(VEB) 

VDRL (soro) (LCR)  Manual Sífilis  

Adaptado: Manual de procedimentos do laboratório de imunologia. 
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8. BIOLOGIA MOLECULAR 

O Laboratório de biologia molecular localiza-se no piso 5; é composto por 

três áreas de atividades (extração, amplificação e validação Médica); tal como 

nos outros setores de atividades, as amostras recebidas, seguem o protocolo 

de triagem, passam pelo processo de extração e amplificação com auxílio de 

diversos equipamentos tais como, cabinas de biossegurança, banhos marias, 

microcentrifuga e extratores (sala de extração), termociclador (sala de 

amplificação);  

Neste laboratório existe vários protocolos de extração de ácidos nucléicos 

nas amostras de urina, secreções respiratórias, sangue, LCR, biopsias, 

zaragatoas, medula óssea, fezes para pesquisa de material genético de 

bactérias, vírus, e fungos.  

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

URINA  

O processo de extração do material genético na amostra de urina engloba 

três etapas gerais, nomeadamente: a concentração, digestão e extração.  

Para a extração das bactérias (Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorreia e Mycobacterium), o processo inicia com concentração a 3000 

rotações por minutos (rpm) durante 15 minutos; A digestão do sedimento da 

amostra é realizada com protease K (PK) à 56°C em banho seco; A extração 

ocorre no equipamento EZI advance utilizando o kit virus mini V2.0 e cartão 

RNA Virus.  

Para extração da Leptospira, a concentração da amostra ocorre em duas 

etapas; na primeira, a amostra é centrifugada a 5000rpm durante 5 minutos 

com objetivo de sedimentar as células; Na segunda, a amostra é centrifugada a 

13500 rpm durante 15 minutos e permite a sedimentação da Leptospira; O 

procedimento de digestão e a extração obedecem o protocolo acima descritos.  
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Para extrair os materiais genéticos do Citomegalovirus (CMV) e 

Adenovirus a amostra é centrifugada a 13500 rpm durante 15 minutos; A 

digestão e a extração também obedecem os protocolos descritos inicialmente. 

O isolamento do material genético do vírus John Cunningham (VJC) e 

BKvirus (BKV) é realizada através da extração direta de 400 µL da amostra de 

urina no equipamento EZ1 com o Kit vírus mini V2.0 e cartão RNA vírus.  

SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS (BRÔNQUICAS, 

BRONCOALVEOLARES)  

Dependendo do aspeto da amostra, o processo de extração pode ser 

concluído em três ou quatro etapas nomeadamente: a fluidificação (usada em 

amostras viscosas), concentração, digestão e extração; 

Para extração do material genético dos vírus (Metapneumovirus, 

Bocavirus, Rinovirus, Adenovirus, Influenza A e B, Virus Sincicial Respiratorio, 

Citomegavirus, e vírus Herpes Humano1 e 2), as amostras são fluidificadas 

com n-l-cysteina a 2% durante 15 minutos e concentradas a 3000 rpm durante 

15 minutos; A digestão ocorre com utilização de PK e tampão G2 a 56°C em 

banho seco e por último a extração da amostra é realizada no aparelho EZ1 

advance com recurso ao Kit Vírus mini V2.0 e cartão de vírus.   

A extração do material genético da Bordetella pertussis e parapertssis, 

Chlamydia pneumonia e trachomatis, Legionella pneumonia, Mycoplasma 

pneumoniae, obedece o mesmo protocolo de fluidificação e concentração, 

depois a extração é realizada com uso do kit e cartão tecido no equipamento 

EZ1 advance.  

As amostras suspeitas de infeção por Mycobacterium tuberculosis (MTB) 

para além da fluidificação, as amostras são digeridas à 95°C durante 30 

minutos com objetivo de lisar a parede lipoproteica da bactéria e depois a 

extração decorre no equipamento Ez1 com o uso do kit e cartão tecido. 

Para extração do material genético de Aspergillus fumigates, após o 

procedimento inicial de fluidificação e centrifugação descrita anteriormente, a 

amostra fluidificada e centrifugada é incubada durante 45 minutos à 37°C com 
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liticase. Depois, é concentrada à 5600 rpm durante 10 minutos; A digestão do 

sedimento ocorre com uso do PK a 56°C e a inativação ocorre a 95°C; Por 

último procede-se a extração no equipamento QiAcub com o protocolo DNA e 

Kit DNA mini.  

SANGUE 

O procedimento de extração do Epstein Barr Virus (EBV) e Herpesvirus 8 

(HSV8) inclui a pipetagem de 200µl de sangue total e a colocação no aparelho 

EZ1 advance usando o kit e cartão blood.  

Os Procedimento iniciais de extração dos vírus (JCV, BKV, CMV, 

HSV1,2,6,7,19, enterovirus, rubéola e adenovirus) são comuns e iniciam com a 

centrifugação do sangue total com EDTA à 3000 rpm durante 15 minutos; 

Entretanto os procedimentos subsequentes diferenciam-se no volume da 

amostra, no tipo do kit e cartão utilizado para a extração: 

- Para os vírus JCV, BKV pipeta-se 200 µL do plasma e extrai-se no 

equipamento EZ1 advance usando o kit e cartão blood; enquanto para o CMV o 

mesmo volume de amostra é extraído no EZ1advance, entretanto, utilizando o 

Kit vírus mini v2.0 e cartão RNA vírus;  

- Para os vírus HSV1,2,6,7,19, enterovirus, rubéola pipeta-se 400µL de 

plasma e extrai-se no equipamento EZ1 advance utilizado o kit vírus mini v2.0 e 

cartão RNA vírus.  

- Para o adenovirus, digere-se o concentrado de leucócitos com PK a 

56°C no banho seco; A extração decorre também no equipamento EZ1 usando 

o Kit e cartão tecidos.   

Para extrair o material genético dos seguintes microrganismos: Rickettsia 

conorri, Coxiella burnetii, Bartonella spp, Borrelia burgdorferi, Treponema 

pallidum), utiliza-se um procedimento inicial comum, de centrifugação do 

sangue com EDTA à 3000 rpm durante 15 minutose e depois: 

- O concentrado de leucócitos com suspeitas de conter o material 

genético da Rickettsia conorri, coxiella burnetti e bartonella spp, é digerido com 
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PK a 56°C em banho seco e depois extraída no equipamento EZ1 advance 

usando o Kit e cartão tecidos;  

- Para os restantes (Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum), pipeta-se 

cerca de 1 µL do plasma da amostra centrifugada, centrifuga-se a 13500 rpm 

durante 15 minutos, segue a digestão do pellet com PK à 56°C em banho seco, 

e depois a amostra digerida é extraída no equipamento EZ1 advance usando o 

kit e cartão tecido. 

Para os fungos (Aspergillus fumigatus e Candida albicans), o processo de 

extração inicia com lise da amostra, conseguida pela junção de 10 ml de água 

e amostra de sangue com EDTA; depois segue, a centrifugação a 13500 rpm 

durante 15 minutos; O sedimento é lavado pelas centrifugações sucessivas do 

sedimento através do uso da solução tris EDTA de forma a remover os 

eritrócitos no sedimento; Depois o preparado do sedimento é incubado com 

500 ml de liticase à 37°C durante 45 minutos; segue a concentração a 5400 

rpm durante 10 minutos. A digestão do sedimento obtido é realizado com PK à 

56°C em banho seco; A extração da amostra digerida é realizada no 

equipamento EZ1 advance com kit e cartão de tecido.  

LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO (LCR) 

Para os vírus coriomeningite linfocítica (VCML), HSV, EBV, CMV, 

Enterovirus, Adenovirus, Rubéola, Toscana, JCV, WNF (febre do nilo ocidental) 

e Varicela Zoster (ZV), pipeta-se 400 µL de LCR e extrai-se no equipamento 

EZ1 advance usando o kit vírus mini v2.0 e cartão RNA vírus.  

Para as bactérias MTB, Borrelia burgdorferi, treponema pallidum 

Leptospira, o processo de extração inicia com a concentração da amostra a 

13500rpm durante 15 minutos; A digestão do sedimento é realizado com PK a 

56°C em banho seco; A extração da amostra digerida é realizada em EZ1 

advance usando o kit e cartão tecidos com exceção do MTB em que, a 

extração da amostra deve ser realizada no equipamento QiAcub após 

incubação de 30 minutos e inativação a 95°C com o uso do Kit Qiamp mini e 

DNA tecidos.  
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As bactérias Mycoplasma pneumoniae, meningococo, pneumococo e  

Treponema whipple, Toxicoplasma gondii, Coxiella burnetii, Rickettsias e 

Brucella, extrai-se 200µL de LCR não centrifugado (ou centrifugado a 13500 

rpm caso a amostra seja suficiente) no equipamento EZ1 advance com uso do 

Kit e cartão tecido.  

PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO  

EQUIPAMENTO EZ1  

É um instrumento que, fornece um procedimento totalmente automatizado 

para a purificação de ácidos nucléicos virais (DNA ou RNA) a partir do soro e 

plasma. O procedimento de purificação compreende 4 etapas: lise, ligação 

(separação), lavagem e eluição (Qiacub, 2008).  

Na primeira etapa (Lise), as amostras de soro ou plasma são 

proteolisadas e lisadas a altas temperaturas, os reagentes QIAGEN Protease e 

Buffer AL asseguram a digestão do revestimento das proteínas e a inativação 

de RNases (Qiagen, 2010). 

Na segunda etapa (Ligação de ácidos nucléicos com as partículas 

magnéticas), o isopropanol adicionado na amostra, ajusta as condições de 

ligação, as partículas magnéticas e permite a adsorção ideal de ácidos 

nucléicos virais à superfície da sílica. As condições de sal e pH evitam a 

inibição do PCR (Qiagen, 2010). 

Na terceira etapa (lavagem de ácidos nucléicos ligados) permite a 

remoção dos contaminantes através do uso das soluções de lavagens e etanol.  

Na quarta e última etapa (eluição), os ácidos nucléicos extraídos são 

eluidos numa solução tampão. 

PRINCÍPIO DA REAÇÃO EM CADEIA PELA AÇÃO DA POLIMERASE 

(PCR) 

O método é baseado na amplificação enzimática de um determinado 

segmento de DNA pela extensão de oligonucleotídeos (primers ou sequências 
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iniciadoras) que hibridizam com as fitas complementares de uma sequência 

(molde sequência alvo). E repetidos ciclos com sucessivas variações de 

temperatura permitem a desnaturação do DNA molde, hibridização e extensão 

dos primers pela ação da DNA polimerase. No decorrer de vários ciclos o 

segmento de DNA limitado pelos primers vai sendo amplificado, de modo que 

passa a existir um acúmulo exponencial dessa região (Valones et al.2009; Haas 

et al.2016) (Figura 42). 

 

Figura 42. Princípios e ciclos do PCR, desnaturação (94°C), anelamento (55°C) 
e extensão (72°C); O sistema utiliza: DNA polimerase (Taq), oligonucleotides 
(primers), DNTP (Bases nitrogenadas), tampões (favorecem o desempenho da 
enzima) e DNA da amostra. Retirado do http://depto.icb.ufmg.br/dmor/pad-
morf/pcr2.htm.  

 
 
 

http://depto.icb.ufmg.br/dmor/pad-morf/pcr2.htm
http://depto.icb.ufmg.br/dmor/pad-morf/pcr2.htm
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REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE QUANTITATIVO EM TEMPO 

REAL (RT-PCR) 

É uma técnica de amplificação de ácidos nucléicos a partir de moléculas 

de RNA da amostra convertidas em DNA complementar (cDNAs) pela ação da 

enzima transcriptase reversa (RT). O cDNA é então utilizado como molde da 

reação de PCR que fornece dados quantitativos e/ou qualitativos (Valones et 

al.2009).  

Além dos componentes de PCR abordados anteriormente, o RT-PCR 

utiliza a enzima transcriptase reversa e sondas internas no segmento a ser 

amplificado que também, são hibridizadas ao DNA molde. Essa sonda possui 

um marcador fluorescente que permanece protegido, sendo libertado quando a 

sonda é destruída pela ação da enzima polimerase. Assim quando ocorre a 

extensão dos primers, a polimerase passa pelo local onde a sonda está ligada, 

promovendo a sua desintegração. Esse evento pode ser acompanhado pela 

libertação da fluorescência, que é captada pelo equipamento e processada no 

computador (Valones et al.2009). 

DIFERENÇAS ENTRE PCR CONVENCIONAL E RT-PCR.  

O PCR-RT diferencia-se do PCR convencional pela capacidade de 

deteção e quantificação em tempo real desde o início da ampliação (fase 

exponencial) no termociclador acoplado a um sistema de análise 

computacional enquanto na convencional a deteção só é possível na fase de 

platô e requere análise por electroforese de agarose (figura 43). 

 

Figura 43. Diferenças do RT-PCR e convencional. Retirado: 
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=4499. 

 

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=4499
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TERMOCICLADOR 

PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO RT-PCR 

É um equipamento que automatiza o processo de amplificação de uma 

sequência específica do material genético fundamentado no princípio de PCR 

associado a um leitor de medição da luz fluorescente proveniente da reação de 

amplificação e um software específico que faz a análise e expressão gráfica 

dos resultados (Assunção, 2014; Torres, 2016). (Figura 44).  

 

Figura 44. Interpretação do RT-PCR. Demostrando a amplificação do material 
do paciente e do controlo positivo e não amplificação do controlo negativo. Retirado: 
http://www.lifegene.it/prodotti/diagnostica-umana/infettivologia/li04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifegene.it/prodotti/diagnostica-umana/infettivologia/li04
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