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RESUMO 

 A Leucemia Linfocítica Crónica de células B (LLC-B) é uma doença linfoproliferativa, 

caracterizada pela proliferação e acumulação de pequenos linfócitos B monoclonais na 

medula óssea, no sangue periférico, nos gânglios linfáticos e no baço. Estas células B 

expressam marcadores de superfície como o CD5, o CD23 e o CD19 e têm fraca expressão 

de imunoglobulinas de superfície. A LLC-B é a forma de leucemia mais prevalente nos 

países ocidentais e a sua incidência aumenta com a idade, sendo a idade média de 

diagnóstico de 70 anos. Esta patologia afeta mais os indivíduos do género masculino que 

os do género feminino. A sobrevivência média dos doentes pode variar entre meses a 

décadas. A etiologia da LLC-B permanece desconhecida e, apesar dos avanços na terapia, 

esta neoplasia permanece incurável. Uma descrição recente do seu genomic landscape 

demonstrou que esta leucemia pode ser iniciada pela deleção ou inserção de material 

cromossómico, como a deleção 13q, deleção 17p, deleção 11q, deleção 6q, trissomia 12, 

entre outras.  

 O diagnóstico é muitas vezes feito em exames analíticos de rotina, sendo os 

doentes assintomáticos. É frequente a observação de leucocitose com linfocitose e de 

linfadenopatias, na zona cervical, axilar e inguinal. Em estadios mais avançados o doente 

pode apresentar infeções recorrentes, distúrbios hemorrágicos, anemia, trombocitopenia, 

astenia e palidez. Os estudos citogenéticos, imagiológicos e de imunofenotipagem, 

permitem a confirmação do diagnóstico e são também úteis para o diagnóstico diferencial 

e para a escolha da terapêutica adequada. Estudos analíticos complementares podem ser 

importantes para a avaliação do prognóstico e da carga tumoral, nomeadamente, estudos 

histológicos, avaliação da existência ou não de mutação dos genes da região variável das 

cadeias pesadas das imunoglobulinas (IgVH), da expressão de zeta-associated protein 70 

(ZAP-70) e de CD38, bem como a avaliação de marcadores séricos e o estudo da medula 

óssea. Alterações citogenéticas, como mutações dos genes IgVH, e a expressão de ZAP-

70 e CD38 pelos linfócitos malignos permitem identificar doentes com curso clínico e 

prognóstico diferentes.  

 Nos últimos anos, fruto da investigação clínica realizada, têm surgido diferentes 

opções terapêuticas. Os novos medicamentos atuam em alvos moleculares específicos. 

Os fármacos disponíveis para o tratamento da LLC-B incluem agentes alquilantes e 

análogos das purinas, anticorpos monoclonais, inibidores da via de sinalização dos 

recetores das células B (BCR), antagonistas de Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) e agentes 

imunomoduladores.  

Palavras-chave: Leucemia linfoide crónica-B, etiopatogenia, diagnóstico, fatores de 

prognóstico, tratamento 
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ABSTRACT 

B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia (B-CLL) is a lymphoproliferative disease 

characterized by proliferation and accumulation of small monoclonal B lymphocytes in the 

bone marrow, peripheral blood, spleen and lymph nodes. These B cells express surface 

markers such as CD5, CD23 and CD19, and have low expression of surface 

immunoglobulins. B-CLL is the most prevalent form of leukemia in Western countries and 

its incidence increases with age, being the mean age of diagnosis 70 years. This pathology 

affects more males than females. The average survival of patients may range from months 

to decades. The etiology of B-CLL remains unknown; despite the significant progresses in 

therapy, this neoplasia persists incurable. A recent description of its genomic landscape 

has shown that this leukemia can be initiated by the deletion or insertion of chromosomal 

material, such as deletion 13q, deletion 17p, deletion 11q, deletion 6q, and trisomy 12, 

among others. 

 Diagnosis is often made on routine analytical examinations, being the patients 

asymptomatic. The observation of leukocytosis, with lymphocytosis, and 

lymphadenopathies in the cervical, axillary and inguinal regions, is frequent. In the more 

advanced stages, the patient may present recurrent infections, hemorrhagic disorders, 

anemia, thrombocytopenia, asthenia and pallor. Cytogenetic, imaging and 

immunophenotyping studies allow diagnosis confirmation and are also useful to establish 

differential diagnosis and for the choice of appropriate therapy. Complementary analytical 

studies may be important for the evaluation of prognosis and tumor burden, namely, 

histological studies, evaluation of mutational status of immunoglobulin heavy chain variable 

region (IgVH) genes, expression of zeta-associated protein 70 (ZAP-70) and CD38, as well 

as the evaluation of serum markers and the bone marrow study . Cytogenetic alterations, 

such as IgVH gene mutations, and ZAP-70 and CD38 expression by malignant lymphocytes 

allow the identification of patients with different clinical course and prognosis. 

 In recent years, as a result of clinical research, different therapeutic options have 

emerged; the new drugs act on specific molecular targets. Drugs available for the treatment 

of B-CLL include alkylating agents and purine analogues, monoclonal antibodies, B-cell 

receptor (BCR) signaling pathway inhibitors, B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) antagonists, and 

immunomodulatory agents. 

 

Keywords: B-cell chronic lymphocytic leukemia, etiopathogenesis, diagnosis, 

prognostic factors, treatment 
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1. Introdução 

 As doenças hemato-oncológicas, também designadas como neoplasias 

hematológicas, têm origem em alterações genéticas que ocorrem numa célula 

hematopoiética que se expande de uma forma monoclonal. Estas células têm capacidades 

de sobrevivência e proliferação superior às células não neoplásicas, havendo a 

possibilidade de invasão de outros órgãos e tecidos. As mutações genéticas em células 

estaminais (stem cells) ou em células progenitoras hematopoiéticas podem originar 

modificações nas linhas mieloide ou linfoide. As alterações genéticas mais frequentes 

incluem translocações, mutações pontuais, deleções de genes ou de cromossomas, e 

duplicações de genes ou de cromossomas. 

As doenças hemato-oncológicas são classificadas em função das linhas celulares 

envolvidas. A classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de neoplasias 

mieloides e linfoides baseia-se na morfologia, imunofenótipo e genética das células 

neoplásicas e nas características clínicas, para definir as entidades com significado clínico 

[1]. De acordo com a OMS, as neoplasias hematológicas compreendem as leucemias, 

síndromes mieloproliferativas, síndromes mielodisplásicas, linfomas e discrasias 

plasmocelulares [1]. 

 As células do tecido mieloide têm origem na medula óssea (MO), enquanto as do 

tecido linfoide têm origem na MO, podendo diferenciar-se nos orgãos linfoides, como os 

gânglios linfáticos, o timo, o baço e as placas de Peyer no intestino (Figura 1). As leucemias 

são classificadas de acordo com o tipo de tecido afetado, em leucemias linfoides e 

leucemias mieloides. 

As leucemias linfoides podem ser divididas em neoplasias de células B e em 

neoplasias de células T e NK (natural-killer).  

 As leucemias linfoides podem ser classificadas como agudas ou crónicas, de 

acordo com a rapidez com que a doença se desenvolve. As leucemias linfoides agudas 

(LLA) desenvolvem-se rapidamente e precisam de tratamento com urgência, pois podem 

ser fatais; se diagnosticadas e tratadas atempadamente, associam-se com melhor sucesso 

terapêutico. As leucemias linfoides crónicas (LLC) apresentam um desenvolvimento lento 

podendo não ser necessário tratamento durante algum período de tempo após diagnóstico.  

 As leucemias linfoides e os linfomas são neoplasias hematológicas que, na 

atualidade, representam vários grupos de patologias que compreendem entidades 

distintas. Desta forma, foi necessário estabelecer uma classificação que permitisse 

distingui-las de acordo com as suas características. A classificação atualmente aceite das 

neoplasias linfoides é a da OMS, atualizada pela última vez em 2016. Esta atualização 

considera 5 grupos de doenças linfoides malignas, as neoplasias de células B maduras, as 
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neoplasias de células T e NK, os linfomas de Hodgkin, as doenças linfoproliferativas pós-

transplante e as neoplasias de células histiocíticas e dendríticas [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Existem várias neoplasias de células B maduras, tais como, leucemia linfocítica 

crónica B/ linfoma linfocítico de células pequenas (LLC-B/LLCP), linfoma esplénico de 

células B de zona marginal, leucemia de células cabeludas (LCC), linfoma 

linfoplasmocítico, linfoma folicular, linfoma de células do manto (LCM), linfoma de Burkitt, 

linfoma difuso de grandes células B, entre outras neoplasias [2] (Tabela 1).  

 A LLC-B é uma doença linfoproliferativa, caracterizada pela proliferação e 

acumulação de pequenos linfócitos B monoclonais na MO, no sangue periférico (SP), nos 

gânglios linfáticos e no baço [3,4]. Estas células B expressam marcadores de superfície 

como o CD5, o CD23 e o CD19, provando assim a sua origem de linhagem B, e têm fraca 

expressão de imunoglobulinas de superfície (sIg); a expressão do CD20, característica das 

células B, é heterogénea e está associada a melhor prognóstico [5]. 

 Esta patologia predomina em indivíduos mais idosos e a sua incidência aumenta 

com a idade, sendo a idade média de diagnóstico de 70 anos; casos de doença antes dos 

30 anos de idade são raros e 90% das ocorrências sucedem após os 50 anos [6]. Os 

indivíduos do género masculino são mais afetados do que os do género feminino. A 

sobrevivência média dos doentes com LLC-B é de cerca de 10 anos, mas o prognóstico 

individual é altamente variável. A etiologia da LLC-B ainda permanece desconhecida e 

apesar de alguns avanços na terapia, esta neoplasia permanece incurável [7].  

  

Células estaminais 

Células percursores da linha mieloide 

(medula óssea)

Granulócitos e 
Monócitos

Glóbulos Vermelhos

Plaquetas

Células percursores da linha linfoide

(medula óssea e orgãos linfoides)

Linfócitos B

Linfócitos T 

Linfócitos  NK

Figura 1. Diagrama simplificado das células características dos tecidos mieloide e linfoide. 
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Tabela 1. Classificação das neoplasias hematológicas de células B maduras, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (2016). 

 Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico 

de células pequenas 

 Linfoma de grandes células B com rearranjo 

IRF4 * 

 Linfocitose B monoclonal  Linfoma cutâneo primário do centro folicular 

 Leucemia prolinfocítica de células B 
 Linfoma de células do manto 

 Neoplasia de células do manto in situ * 

 Linfoma esplénico de células B de zona 

marginal 

 Linfoma difuso de grandes células B 

 Centro germinal tipo de células B * 

 Tipo de células B ativado * 

 Leucemia de células cabeludas 
 Linfoma de grandes células B rico em linfócitos 

T/histiócitos 

 Linfoma/leucemia de células B esplénico, não 

classificado 

 Linfoma esplénico difuso de células B 

pequenas de polpa vermelha 

 Leucemia de células cabeludas – variante 

 Linfoma difuso de grandes células B primário do 

SNC 

 Linfoma difuso de grandes células B primário da 

pele, tipo da perna 

 Linfoma difuso de grandes células B, VEB 

positivo* 

 Linfoma linfoplasmocítico 

 Macroglobulinemia de Waldesnström 
 Úlcera mucocutânea de VEB1 * 

 Gamopatia monoclonal de significância 

indeterminada , IgM * 

 Linfoma difuso de grandes células B associado 

com inflamação crónica 

 Doença das cadeias pesadas 

 Doença das cadeias pesada μ 

 Doença das cadeias pesada γ 

 Doença das cadeias pesada α 

 Granulomatose linfomatoide 

 Linfoma de grandes células B primário do 

mediastino 

 Linfoma de grandes células B intravascular 

 Gamopatia monoclonal de significância 

indeterminada , IgG/A * 
 Linfoma de grandes células B ALK positivo 

 Mieloma de plasmócitos 

 
 Linfoma plasmablástico 

 Plasmocitoma solitário ósseo  

 
 Linfoma primário dos derrames 

 Plasmocitoma extra-ósseo  Linfoma difuso de grandes células B HHV-8+ * 

 Doenças da deposição de imunoglobulina 

monoclonal * 
 Linfoma Burkitt 

 Linfoma da zona marginal extranodal do tecido 

linfoide associado à mucosa 
 Linfoma Burkitt com alteração no 11q 

 Linfomas da zona marginal nodal 

 Linfoma de zona marginal nodal pediátrico 

 Linfoma de células B de alto grau, com 

rearranjos MYC e BCL2 e / ou BCL6 * 

 Linfoma de células B de alto grau * 

 Linfoma folicular 

 Neoplasia folicular in situ* 

 Linfoma folicular de tipo duodenal 

 Linfoma B, não classificado, com características 

intermédias entre o linfoma difuso de grandes 

células B e o linfoma de Hodgkin clássico 
 Linfoma folicular de tipo pediátrico 

* Mudança da classificação de 2008        

ALK, anaplastic lymphoma kinase/ cinase de linfoma anaplásico; BCL, B-cell lymphoma; HHV-8, human 

herpesvirus-8/ herpesvírus humano Tipo 8; Ig, Imunoglobulina; IRF4, interferon regulatory factor 4; MYC, 

Myc myelocytomatosis viral oncogene homolog; SNC, sistema nervoso central; VEB, vírus Epstein-Barr.                                 

 (Adaptado [2]) 
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2. Etiologia 

 
 Como referido anteriormente, a etiologia da LLC-B ainda permanece por esclarecer, 

no entanto sabe-se que o evento leucemogénico primário pode envolver células estaminais 

multipotentes e auto-renováveis [3].  

 A existência de casos familiares de LLC-B sugere que existe uma base genética 

para esta doença. O estudo de familiares em primeiro grau de doentes com LLC-B revelou 

que 15% dos indivíduos saudáveis têm linfócitos B monoclonais, com características muito 

idênticas aos encontrados nos doentes com LLC-B [5]. Este achado clínico também pode 

ser observado em 2 a 3% da população geral, situação conhecida como linfocitose B 

monoclonal e que não deve ser confundida com LLC-B [5,7]. Apesar de na maioria dos 

casos de LLC-B não haver história familiar, têm sido publicados múltiplos casos de famílias 

afetadas, verificando-se que os descendentes em primeiro grau têm um risco de 

desenvolver a doença três vezes superior ao da população em geral, o que sugere que 

fatores genéticos, ainda não identificados, podem estar implicados na leucemogénese 

desta doença [5].  

 Uma descrição recente do “panorama genómico” (genomic landscape) da LLC-B, 

realizado em grandes coortes, mostra que a doença pode ser iniciada pela deleção ou 

inserção de material cromossómico, como a deleção 6q (del(6q)), a deleção 11q (del(11q)), 

a deleção 13q (del(13q)), a deleção 17p (del(17p)), a trissomia 12, entre outras, podendo 

ocorrer posteriormente mutações adicionais, que podem tornar a leucemia mais agressiva 

(Tabela 2) [3]. 

Tabela 2. Alterações cromossómicas clinicamente relevantes e mais frequentes na leucemia 

linfocítica crónica (LLC)- B. 

Alteração cromossómica Gene alvo Complicação associada 

Del 6q - 

 Linfocitose proeminente 

 Morfologia atípica 

 Esplenomegalia 

 Taxas elevadas de CD38+ 

Del 11q ATM 
 Defeito na reparação do DNA 

 Desregulação do P53 

 Desregulação do ciclo celular 

Del 13q miR-15ª/16-1  Linfadenopatia extensa 

 Resistência à apoptose 

Del 17p TP53 
 Defeito na reparação do DNA 

 Desregulação do ciclo celular 

 Fenótipo clínico agressivo 

Trissomia 12 - 
 Morfologia atípica 

 Fenótipo clínico agressivo 
Del, deleção; ATM, telangiectasia ataxia mutado; P53, Tumor protein 53/ Proteina tumoral 53; TP53, 

Tumor protein p53/ Gene supressor de tumor p53. 

(Adaptado [8]) 
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 Além das alterações cromossómicas já conhecidas, graças ao Whole Genome 

Sequencing Project, foram descritas outras mutações genéticas; alguns exemplos são as 

mutações nos genes NOTCH1, MYD88, SF3B1, BIRC3, entre outros (Tabela 3) [9,10,11]. 

Os estudos realizados identificam o processamento e exportação de RNA, a atividade do 

gene MYC e a sinalização MAPK (proteína cinase ativada por mitógeno) como vias centrais 

envolvidas na etiologia da LLC-B [12]. As proteínas envolvidas na sinalização de dano e 

reparação do DNA parecem também estar envolvidas neste processo [13].  

 

 

   

Tabela 3. Mutações genéticas mais frequentes na leucemia linfocítica crónica (LLC)- B. 

Gene 
mutado 

Prevalência 
Mutação 

associada 
Papel funcional Prognóstico 

IgVH 60-65 % - 
 LLC não mutada; 

 Doença com progressão mais lenta e 
maior sobrevida. 

Bom 

TP53 4-12 %  Del (17p13) 

 Essencial na apoptose; 

 Paragem do ciclo celular após lesão do 
DNA. 

Mau 

ATM ~12 %  Del (11q23) 

 Ativa os pontos de verificação do ciclo 
celular; 

 Induz apoptose em resposta a quebras 
de DNA. 

Mau 

NOTCH1 ~10 % 
 Trissomia 12 

 IgVH-NM 

 Regula genes alvo, incluindo MYC, 
TP53 e moléculas da via NFκB; 

 Desempenha um papel importante na 
diferenciação celular, proliferação e 
apoptose. 

Mau 

SF3B1 10-55  % 

 Del (11q22-q23) 

 Mutações no 
ATM 

 IgVH-NM 

 Expressão da 
ZAP-70 

 Componente central do spliceosome. Mau 

BIRC3 ~4 %  Del(11q22-q23) 
 Regulador negativo do MAP3K14 

(ativador da sinalização NF-κB). 
Mau 

MYD88 3-5 % 
 IgVH-M 

 Del (13q14) 

 MYD88 fosforilado resultando na 
ativação da via NF-kB. 

- 

ATM, telangiectasia ataxia mutado; BIRC3, baculoviral IAP repeat-containing protein 3; Del, deleção; IgVH, 

região variável das cadeias pesadas das imunoglobulinas; IgVH-M, IgVH mutado; IgVH-NM, IgVH não 

mutado; MAP3K14, Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 14; MYC, Myc myelocytomatosis viral 

oncogene homolog; MYD88, Myeloid differentiation primary response 88; NF-κB, factor nuclear kappa B/ 

nuclear factor kappa B; NOTCH1, Neurogenic locus notch homolog protein 1, SF3B1, Splicing factor 3B 

subunit 1; TP53, Tumor protein p53/ Gene supressor de tumor p53; ZAP-70, zeta associated proteín com 70 

kDa. 

(Adaptado [8]) 
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3. Prevalência 

 
 A LLC-B é a forma de leucemia mais prevalente nos países ocidentais, onde se 

estima que contribua para 1% de todas as neoplasias e 30% das leucemias. A idade média 

de diagnóstico situa-se entre os 67 e os 72 anos. Relativamente à prevalência de acordo 

com o género, sabe-se que a patologia afeta mais indivíduos do género masculino que do 

feminino, numa razão de 1,7:1; constitui a nona e a décima causa de morte por cancro em 

homens e mulheres, respetivamente (Figura 2) [3,7, 14]. 

 Apresenta uma incidência ajustada à idade de 4,2 casos por 100.000 habitantes. 

Uma vez que a incidência aumenta com a idade (> 30 casos por 100.000 habitantes, a 

partir dos 80 anos), a prevalência e a mortalidade da LLC-B são suscetíveis de aumentar, 

devido às alterações demográficas previstas para as próximas décadas [3,15]. Apesar de 

ser considerada uma doença do idoso, 10% dos novos casos são diagnosticados antes 

dos 55 anos, num estadio inicial e com sintomas mínimos; a maior frequência na realização 

de exames sanguíneos de rotina justifica este aumento [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribuição dos doentes com leucemia linfocítica crónica (LLC)- B por idades e género, 

em Portugal Continental. Foram analisados 159 doentes com LLC-B, no período de 1 de Janeiro de 

1999 a 31 de dezembro de 2009. Os resultados apresentados correspondem ao número de doentes 

em cada faixa etária, distribuídos de acordo com o género [5]. 
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 A análise da figura 3 permite verificar os dados epidemiológicos da leucemia linfoide 

(aguda e crónica) nos hospitais de Portugal Continental entre 2007 e 2011. De 2007 para 

2008 observou-se uma diminuição no número de casos; estes valores mantiveram-se até 

2010, mas sofreram um aumento em 2011 [16]. 

 

 

Figura 3. Número de novos casos de leucemia linfoide nos hospitais de Portugal Continental, entre 

2007-2011 [16]. 

 

 

 Em termos de prevalência mundial, este é o tipo de leucemia mais comum em 

países como os Estados Unidos da América (EUA), tendo-se observado cerca de 16.000 

novos casos durante o ano de 2013 [17]. Os países com maior incidência de LLC-B são a 

Austrália, os EUA, a Irlanda e a Itália. Nos EUA, entre 1998 e 2002, estima-se que a 

incidência da LLC-B foi de 3,6 novos casos por ano, em cada 100.000 habitantes, 

correspondendo este tipo específico de leucemia a cerca de 30% de todas as leucemias 

diagnosticadas neste país [6]. Por outro lado, sabe-se que os países asiáticos, como o 

Japão e a China, apresentam uma incidência significativamente mais baixa, entre 4-5 

vezes, em comparação com a dos países ocidentais [6]. A explicação para essa variação 

étnica e geográfica é desconhecida. Em estudos epidemiológicos recentes, observou-se 

que nem o local de nascimento, nem o estado socioeconómico eram responsáveis por esta 

diferença, o que sugere que fatores raciais, genéticos, demográficos ou outros fatores 

ambientais possam ter um papel crucial nesta variação. Em concordância, observou-se 
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que indivíduos japoneses e chineses residentes nos EUA também apresentam baixos 

índices de LLC-B [5,6]. 

4. Apresentação Clínica 

 
 
 Cerca de 70% dos casos de LLC-B são diagnosticados em indivíduos 

assintomáticos, num estadio inicial, aquando da realização de exames hematológicos de 

rotina [7,18]. É frequente observar-se, no hemograma, um aumento persistente e 

inexplicável do número de glóbulos brancos e/ou linfócitos (leucocitose com linfocitose) 

[19]. A apresentação clínica inicial é variável, assim como o prognóstico.  

 Esta patologia tem uma evolução lenta, apresentando os doentes uma sobrevida 

média de 10 anos e, em alguns doentes a esperança média de vida mantém-se inalterada. 

Porém, há casos em que a doença é rapidamente progressiva, com indicação para iniciar 

tratamento precoce e com diminuição da sobrevivência global [5]. 

 É frequente a observação de linfadenopatias, que se localizam habitualmente na 

zona cervical, axilar e inguinal. Estas adenopatias ocorrem em cerca de 50% dos casos 

(Figura 4) [7]. Na avaliação clínica de um doente é realizado um exame físico, em que 

também se verifica se há aumento do fígado e/ou baço; a esplenomegalia é frequente, e 

raramente se observa hepatomegalia, que surge habitualmente num estadio mais 

avançado [18,20]. Apesar de menos comuns, a leucostase e a síndrome de lise tumoral, 

podem ocorrer e são potencialmente fatais [7].  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Doente do género feminino com 67 anos de idade e diagnóstico de leucemia linfocítica 

crónica (LLC)-B que apresenta linfadenopatia cervical bilateral [21]. 
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Estudos recentes sugerem que os doentes com LLC-B, em tratamento, têm um 

elevado risco de desenvolver neoplasias malignas hematológicas secundárias, tais como 

leucemia mieloide aguda ou síndromes mielodisplásicos [7,15]. Ainda permanece por 

esclarecer se este risco aumentado se deve ao tratamento para a imunossupressão 

crónica, subjacente à LLC-B, e/ou aos tratamentos para a LLC-B [22].  

 Os sintomas e complicações de leucostase são raros, podendo ocorrer quando o 

valor de leucócitos excede 400 x 109/L [23].  

A síndrome de lise tumoral é caracterizada por hiperfosfatemia, hipocalcemia, 

hipercalemia e insuficiência renal. A sua incidência na LLC-B depende da carga tumoral e 

também da escolha terapêutica [24]. 

 Em estadios mais avançados o doente pode apresentar infeções recorrentes, 

distúrbios hemorrágicos, anemia (normocrómica normocítica, eventualmente hemolítica), 

trombocitopenia (imune), astenia e palidez [18].  

As infeções e as doenças autoimunes surgem como resultado da proliferação e 

acumulação de linfócitos monoclonais, que comprometem o sistema imunitário. Podem 

ocorrer como resultado de neutropenia ou de imunidade celular reduzida (por exemplo, 

infeção por herpes zoster, conhecido por zona, como é possível observar na figura 5), 

sendo que as infeções repetidas podem também surgir como resultado do 

desenvolvimento, pela maioria dos doentes, de hipogamaglobulinemia (IgG, IgA e IgM) no 

decurso da LLC-B; a recorrência e gravidade das infeções tende a aumentar com a duração 

e com o estadio da doença [21]. 

A infeção é uma das principais causas de morte em doentes com LLC-B, 

apresentando maior incidência com o decurso da doença. A maioria das infeções localiza-

se nas vias respiratórias inferiores, sendo a sua etiologia bacteriana (Streptococcus 

pneumoniae e Haemophilus influenzae) [25,26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Doente com leucemia linfocítica crónica (LLC)-B, do género feminino, com 68 anos de 

idade, que apresenta infeção por herpes zoster (zona) [21]. 
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A anemia normocítica normocrómica é uma complicação comum num estadio 

avançado da LLC-B, que pode evoluir para outro tipo de anemia. É frequente a evolução 

para uma anemia hemolítica autoimune (AHA) ao longo da doença, aumentando a sua 

incidência após tratamento com análogos das purinas, nomeadamente com fludarabina 

[27]. 

 A trombocitopenia pode ocorrer a qualquer momento no decurso da LLC-B; caso 

esteja presente na altura do diagnóstico, a trombocitopenia é ligeira; um valor de plaquetas 

abaixo de 50x109/L ocorre habitualmente, no final da doença, num estadio mais avançado. 

A trombocitopenia pode dever-se a elevada carga tumoral, destruição autoimune, 

hiperesplenismo, infeção (particularmente sépsis e coagulação intravascular disseminada 

associada) ou quimioterapia [28]. A trombocitopenia imune, clinicamente significativa, 

desenvolve-se em cerca de 2 a 5% dos doentes com LLC-B. 

 Sintomas, não específicos, ou sintomas B, que podem incluir febre superior a 38ºC 

sem causa conhecida, perda de peso de forma não intencional (superior a 10% do peso) 

nos últimos 6 meses, sudorese noturna, astenia e anorexia, não são frequentes; algumas 

destas manifestações são observadas em 5 a 10% dos doentes e podem aumentar a 

possibilidade de complicações clínicas, incluindo a transformação da doença noutra mais 

agressiva [7,19,29,30]. 

 

 

 

5. Estadiamento 
 

 O estadiamento da doença é baseado em 2 sistemas, o sistema de classificação 

de Binet (Tabela 4), introduzido em 1981, e o sistema de estadiamento de Rai, apresentado 

em 1975 (Tabela 5). Estes sistemas de estadiamento clínico surgiram devido à diversidade 

da apresentação clínica da LLC-B nos doentes [31]. Estes dois métodos de estadiamento 

são importantes ferramentas de prognóstico, sendo amplamente aceites, quer na 

abordagem clínica ao doente, quer em ensaios clínicos, de acordo com as recomendações 

do International Workshop Group on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL) [32].  

 Na Europa, o sistema de estadiamento de Binet é o mais amplamente utilizado, 

enquanto o sistema de Rai é mais utilizado na América do Norte [15]. A classificação de 

Rai foi modificada em 1987 para reduzir o número de grupos de prognóstico de 5 para 3. 

Desta forma, ambos os sistemas descrevem três grandes grupos de doentes (estadios) 

com prognósticos diferentes, isto é, cada grupo (estadio) apresenta perspetivas de 

sobrevivência significativamente diferentes [33]. Estes dois sistemas de estadiamento são 

simples, não dispendiosos e necessitam apenas da realização de um exame físico e de 
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testes laboratoriais de rotina. Estes sistemas não requerem a realização de 

ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética [3]. 

 Devido ao decurso clínico muito variável dos doentes com LLC-B, ambos os 

sistemas têm um valor limitado para prever o risco individual da progressão de doença e a 

sobrevivência dos doentes nos estadios iniciais da leucemia (estadios de baixo risco, 

estadio A da classificação de Binet; estadio 0 na classificação de Rai) [34]. 

 O sistema de estadiamento de Binet é baseado no número de áreas ganglionares 

envolvidas, na ocorrência de organomegalias e na presença de citopenias (anemia ou 

trombocitopenia, que podem ser autoimunes). As áreas ganglionares de envolvimento, 

consideradas para estadiamento, são a cabeça e pescoço (incluindo o anel de Waldeyer), 

as axilas, as virilhas (incluindo o fémur superficial); a observação de esplenomegalia e 

hepatomegalia é também importante para o estadiamento [3,32]. 

 Segundo o sistema de estadiamento de Binet, no estadio A (baixo risco) o doente 

não apresenta nem anemia nem trombocitopenia, apresenta apenas envolvimento, no 

máximo, de 2 áreas ganglionares. No estadio B (risco intermédio) o doente continua sem 

apresentar anemia e trombocitopenia, porém já apresenta pelo menos 3 áreas 

ganglionares afetadas. O estadio C (alto risco) envolve todos os doentes com anemia e/ou 

trombocitopenia, independentemente de ocorrência ou não de organomegalia [3,32]. 

 

Tabela 4. Sistema de estadiamento de Binet. 

 

  

 

 O sistema de estadiamento de Rai modificado subdivide os doentes em grupos de 

prognóstico, de acordo com a presença de adenomegalias, hepatoesplenomegalia, anemia 

ou trombocitopenia. A LLC-B é definida como doença de baixo risco, nos doentes que 

apenas apresentam linfocitose (células linfoides> 5x109/L) (antigo estadio Rai 0). 

Risco Definição 
Sobrevivência 

média (anos) 

Baixo A) Hb ≥10g/dL, plaquetas ≥100x109/L, ≤2 áreas envolvidas* >10 

Intermédio 
B) Hb ≥10g/dL, plaquetas ≥100x109/L, ≥ 3 áreas 

envolvidas* 
>8 

Alto C) Hb <10g/ dL ou plaquetas <100x109/L 1,5 - 5 

* Áreas envolvidas: fígado, baço e gânglios linfáticos (unilateral ou bilateral) nas regiões inguinal, axilar e 

cervical.  

Hb,hemoglobina. 

(Adaptado [7,15,35]) 
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Indivíduos com linfocitose e linfoadenopatias (a adenopatia dos gânglios linfáticos pode ser 

ou não palpável) (antigo estadio Rai I), ou com linfocitose associada a esplenomegalia e/ou 

hepatomegalia (anteriormente considerado estadio Rai II) são definidos como tendo 

doença de risco intermédio. A doença de alto risco observa-se em doentes com anemia 

secundária à doença (anteriormente estadio III) ou com trombocitopenia (anteriormente 

estadio IV) [3,32]. 

 

 

Tabela 5. Sistema de estadiamento de Rai. 

  

 Os doentes em fase inicial ou de baixo risco (estadio Rai 0 e Binet A) têm uma 

sobrevivência média superior a 10 anos e, por norma, não necessitam de tratamento. Este 

grupo compreende aproximadamente 80% dos indivíduos recém-diagnosticados. Doentes 

na categoria de risco intermédio (estadio Rai I/II e estadio B de Binet), com linfadenopatia 

generalizada, esplenomegalia e/ou hepatomegalia, têm uma média de sobrevida global 

superior a 8 anos. O tratamento é necessário para doentes do grupo de alto risco (estadios 

Rai III/IV e C de Binet), com anemia, trombocitopenia ou ambas, que têm uma 

sobrevivência média entre 1,5 e 5 anos [35]. 

 

 

 

  

Risco Definição 
Sobrevivência 

média (anos) 

Baixo 0) Linfocitose no sangue e medula óssea >10 

Intermédio 
I) Linfocitose + linfadenopatia 

II) Linfocitose + esplenomegalia e/ou hepatomegalia 
>8 

Alto 
III) Linfocitose + Hb <11g/ dL  

IV) Linfocitose + plaquetas <100x109/L                                      
1,5 - 5 

Hb, hemoglobina.                                                                                         

(Adaptado [7,15,35]) 
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6. Diagnóstico – Estudos analíticos 

 
 No caso de LLC-B, os achados hematológicos e bioquímicos de um estudo analítico 

de rotina, são habitualmente sugestivos de doença, devendo proceder-se de seguida a 

estudos de confirmação [18]. Estes estudos incluem estudos citogenéticos (utilizando o 

método FISH (Fluorescence in situ hybridization)), imagiológicos e de imunofenotipagem 

(utilizando citometria de fluxo das células LLC-B), que são também úteis para a escolha da 

terapêutica.  

  

 

6.1. Hemograma  

  

 Em 2008, o iwCLL definiu diretrizes para o diagnóstico e tratamento da LLC-B. De 

acordo com estas diretrizes, o diagnóstico da LLC-B é estabelecido quando se deteta 

linfocitose clonal (≥ 5x109/L) no SP, que persiste durante pelo menos 3 meses [3,18,35]. A 

clonalidade dos linfócitos B circulantes deve ser confirmada por citometria de fluxo 

[3,15,18,32]. Numa fase mais avançada da patologia, para além da linfocitose já referida, 

é possível a observação de anemia (Hb <11g/dL, com glóbulos vermelhos normocíticos 

normocrómicos) e de trombocitopenia (valor de plaquetas <100x109/L) [7,15,35]. 

 A figura 6 corresponde a uma imagem de um esfregaço de SP de um indivíduo com 

LLC-B, onde, morfologicamente, é possível observar os linfócitos B que se apresentam 

como pequenos e de aspeto maduro (com citoplasma escasso, núcleo denso, com 

ausência de nucléolos, e com agregados de cromatina) (Figura 6a) [3,19,32]. As sombras 

nucleares de Gumprecht, ou células smudge, originadas pela destruição de células 

aquando da realização do esfregaço de SP, devido à sua fragilidade, são outras 

características morfológicas patognomónicas da LLC-B (Figura 6b) [15, 32]. Podem ser 

também observados linfócitos atípicos ou pro-linfócitos, que habitualmente não excedem 

os 55% (Figura 6c) [15]. 
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6.2. Avalição bioquímica 
  

 A avaliação bioquímica inclui a realização do teste de antiglobulina direta (teste de 

Coombs direto) em caso de anemia, provas para a avaliação de marcadores da função 

renal e da função hepática (como por exemplo, determinação da lactato desidrogenase 

(LDH), das transaminases e de bilirrubina), e avaliação da concentração sérica de 

imunoglobulinas (IgG, IgA, IgM) [18].  

 Num doente com LLC-B os valores aumentados de LDH associam-se com um 

prognóstico desfavorável; doentes com prognóstico favorável podem apresentar valores 

de LDH dentro dos valores de referência [21]. 

 A maioria dos doentes com LLC-B desenvolve hipogamaglobulinemia (IgG, IgA e 

IgM). Nos doentes com níveis de IgG total não alterados e que apresentam infeções 

recorrentes, é necessária uma avaliação das subclasses de IgG, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 

[18]. Como se referiu, a hipogamaglobulinemia pode ser uma das causas para infeções 

Figura 6. Esfregaço de sangue periférico de um doente com leucemia linfocítica crónica B 

onde se observam: linfócito B típico (a), mancha de Gumprecht (b) e prolinfócitos com um 

nucléolo proeminente (c). (Coloração de Wright-Giemsa: ampliação de 200x e 500x 

respetivamente).  

 (Adaptado [19,36]) 

 



 

15

 

 

repetidas, estando a diminuição da síntese de Ig relacionada com a libertação de citocinas 

inibitórias, com a infiltração da MO e com a toxicidade dos tratamentos utilizados, existindo 

uma correlação direta entre hipogamaglobulinemia e a frequência/gravidade das infeções 

bacterianas [37]. Cerca de 70% dos doentes com LLC-B desenvolvem 

hipogamaglobulinemia num período de 7 anos após o diagnóstico [38]. 

 

 

6.3. Estudos para confirmação de diagnóstico 

 

6.3.1. Imunofenotipagem 

 

 O estudo imunofenotípico é imprescindível para o correto diagnóstico da LLC-B, 

que se caracteriza por um imunofenótipo específico, avaliado por citometria de fluxo 

[15,18,31]. Além dos marcadores típicos dos linfócitos B (CD19+ e CD23+), 95% dos 

doentes com este tipo de leucemia co-expressam o antigénio CD5, das células T [18]. Os 

níveis de sIg, FMC7 e CD79b, são caracteristicamente baixos, em comparação com os que 

se observam em células B normais [4,8,15]; a expressão do CD20, característica das 

células B, é heterogénea. Cada clone de células leucémicas é restrito à expressão de 

cadeias leves de imunoglobulina kappa ou lambda [15,32]. 

 

 

 

  

A

) 

C) B) 

Figura 7. Gráficos de citometria de fluxo para imunofenotipagem de um caso de leucemia linfocítica 

crónica (LLC)-B. A- imunofenotipagem de CD19 com CD5; B- imunofenotipagem de CD23 com 

CD19; C- visível a restrição de cadeia leve lambda. FITC, fluorescein isothiocyanate/ isotiocianato 

de fluoresceína; PE, phycoerythrin/ ficoeritrina; ECD, corante acoplado a eletrões; PC5, ficoeritrina-

cianina 5 [19]. 
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 A figura 7 mostra os gráficos, de citometria de fluxo, para imunofenotipagem das 

células de um doente diagnosticado com LLC-B, onde, a vermelho, está representada a 

população de células neoplásicas. Utilizando os marcadores CD19, CD5 e CD23 (gráficos 

A e B) é possível determinar o perfil imunofenotípico característico dos doentes com LLC-

B; é também possível, por estudos de citometria de fluxo, avaliar o tipo de cadeias leves, 

kappa e lambda, das populações de células da LLC-B [19]. 

 

 

6.3.2. Imagiologia 
 

 Os estudos imagiológicos não são recomendados no estadio inicial da LLC-B ou 

nas avaliações intermediárias; porém, a adenopatia visceral pode ocorrer num estadio 

inicial e a sua deteção permitiria prever a progressão da doença. É ainda controverso se a 

presença deste achado justifica qualquer alteração específica na terapia [19]. 

 Na prática clínica não há recomendações para realização de TC em doentes com 

LLC-B em estadios precoces e assintomáticos ou para monitorização da terapêutica. A TC 

pode ser necessária para avaliar a carga tumoral, bem como a resposta à terapia no caso 

de ensaios clínicos. A realização de TC pode também ser indicada em doentes tratados 

com quimioimunoterapia intensiva. A tomografia por emissão de positrões (PET) não é 

indicada em doentes com LLC-B, exceto nos casos de transformação de Richter [18]. 

 

 

6.3.3. Estudo citogenéticos 

 

 Os estudos citogenéticos permitem identificar as alterações citogenéticas em mais 

de 80% dos casos de LLC-B, usando o método FISH em células em interfase [34]. 

 As alterações mais comuns correspondem a deleções no braço longo do 

cromossoma 13 [del(13q14.1)] [32]. Outras alterações cromossómicas frequentes incluem 

a trissomia do cromossoma 12, a deleção no braço longo do cromossoma 11 [del (11q23)] 

ou do cromossoma 6 [del (6q)], e a deleção no braço curto do cromossoma 17 [del (17p13)] 

[34]. 

 Vários ensaios clínicos evidenciam que a identificação de deleções cromossómicas 

subjacentes a LLC-B pode ter um significado prognóstico importante [39]. Doentes com 

células leucémicas que apresentem a del(17p) têm um prognóstico desfavorável, 

apresentando frequentemente resistência à quimioterapia, com agentes alquilantes e/ou 

análogos de purinas [40]. Estes doentes com del(17p) podem responder à terapia com 
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alemtuzumab, isoladamente ou em combinação com outros agentes antileucémicos [41]. 

Numa análise retrospetiva de estudos citogenéticos em doentes com LLC-B, verificou-se 

que o número de doentes com células leucémicas com del(11q) ou del(17p) era inferior ao 

dos doentes que tinham células leucémicas com um cariótipo normal ou com a del(13q) 

como única anomalia genética [34]. A identificação das alterações citogenéticas tem um 

valor prognóstico relevante, podendo influenciar as decisões terapêuticas [32]. 

 Podem ser adquiridas alterações genéticas adicionais durante o curso da doença, 

sendo importante a repetição dos estudos citogenéticos e moleculates após o tratamento 

[42]. 

 

 

 

6.4. Estudos complementares de diagnóstico 
 

 Adicionalmente podem ser realizados estudos analíticos complementares, que não 

são necessários para estabelecer o diagnóstico de LLC-B, mas podem ajudar a avaliar o 

prognóstico ou a carga tumoral. Estes estudos adicionais incluem os estudos histológicos, 

a avaliação da existência ou não de mutação dos genes IgVH, da expressão de ZAP (zeta 

associated protein)-70 e de CD38, bem como a avaliação de marcadores séricos e estudos 

da medula óssea. 

 

 

6.4.1. Estudos histológicos 

 

 Na figura 8, apresenta-se uma imagem de um corte histológico, obtido por biópsia 

de gânglios linfáticos de um doente; é possível observar a proliferação difusa de pequenas 

células linfoides, com áreas pálidas ocasionais, correspondentes a centros de proliferação. 

Na zona mais ampliada da imagem é possível observar um paraimunoblasto (célula grande 

com nucléolos proeminentes) dentro de 1 centro de proliferação (ponta de seta) [19]. 

 A confirmação histológica por biópsia dos gânglios linfáticos não é necessária 

quando o diagnóstico é confirmado por citometria de fluxo do SP; é indicada apenas em 

caso de suspeita de transformação para linfoma, mais agressivo (síndrome de Richter). 
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6.4.2. Mutações dos genes IgVH e expressão de ZAP-70 e de CD38 

 
 As células leucémicas expressam imunoglobulina que pode ou não ter sofrido 

mutações somáticas nos genes da região variável da cadeia pesada da imunoglobulina 

(genes IgVH). Em doentes com células leucémicas com regiões IgVH não mutadas, a 

resposta clínica é inferior à dos doentes com células leucémicas com regiões IgVH 

mutadas [32]. O gene VH3-21 é um marcador de prognóstico desfavorável, independente 

da mutação ou não mutação do gene IgVH [43]. 

 A proteína ZAP-70 é uma tirosina cinase expressa nos linfócitos T (necessária para 

o recetor das células T) e células NK, mas ausente nos linfócitos B [44]. 

A expressão de ZAP-70 e/ou de CD38 nas células leucémicas parece correlacionar-

se com a expressão de genes IgVH não mutados, prevendo um fraco prognóstico. No 

entanto, a associação entre a expressão de ZAP-70 ou de CD38 com a expressão de genes 

IgVH não mutados ainda não está completamente estabelecida. Ainda existem dúvidas se 

a expressão nas células leucémicas de genes IgVH não mutados ou de ZAP-70 tem valor 

preditivo na resposta ao tratamento ou na sobrevivência global. São necessários mais 

ensaios clínicos para padronizar a avaliação destes parâmetros e para determinar se são 

importantes para a gestão de doentes com LLC-B [32]. 

  

 

 

 

Figura 8. Amostra de uma biópsia de gânglios linfáticos de um individuo com leucemia linfocítica 

crónica (LLC)-B. (coloração de hematoxilina-eosina; ampliação original 100x; área destacada 

ampliação 400x) [19]. 
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6.4.3. Marcadores Séricos 

 

  
 Os marcadores séricos como o CD23 solúvel (sCD23), a timidina cinase (TK) e a 

β2-microglobulina (β2M) parecem ter valor prognóstico e de progressão da doença [32]. 

 O sCD23 é um marcador de superfície presente nas células da LLC-B. Uma 

concentração sérica elevada de sCD23 sugere um mau prognóstico, pois está associada 

a infiltração leucémica difusa da MO, diminuição do tempo de duplicação de linfócitos (TDL) 

no SP, e uma rápida progressão da doença [45]. 

 A TK é uma enzima envolvida nas vias de síntese de DNA, cuja concentração sérica 

se correlaciona com a massa tumoral e com a atividade proliferativa das células 

leucémicas, constituindo um marcador de progressão da doença [46]. 

 A β2M é um marcador serológico que se correlaciona com a carga tumoral e o 

estadio da doença; uma concentração elevada de β2M está associada a uma menor 

sobrevida [47].   

 

 

6.4.4. Exame de medula óssea 

 
 Na LLC-B mais de 30% das células nucleadas no aspirado medular são de origem 

linfoide. Embora o tipo de infiltração medular (difusa versus não difusa) reflita a carga 

tumoral e forneça alguma informação prognóstica, dados recentes sugerem que o valor 

prognóstico da biópsia da MO (Figura 9) pode ser superado por avaliação de novos 

marcadores de prognóstico [48]. 

 O aspirado e a biópsia da MO não são necessários para o diagnóstico de LLC-B. 

No entanto, podem ajudar a avaliar os fatores que contribuem para as citopenias (anemia, 

trombocitopenia), que podem, ou não, estar diretamente relacionadas com a infiltração 

medular pelas células leucémicas. Recomenda-se, portanto, a sua avaliação em doentes 

com citopenias, para auxiliar na diferenciação de citopenias autoimunes, das citopenias 

causadas pela substituição de células normais da MO por células leucémicas. 

 A avaliação da MO deve ser realizada antes do início da terapia, especialmente em 

caso de terapia mielossupressora, e repetida no caso de citopenias persistentes após o 

tratamento, para avaliar se a citopenia se deve à doença ou ao tratamento [32]. O estudo 

da MO é recomendado em ensaios clínicos para confirmar a remissão completa, mas na 

prática é opcional e depende da decisão do médico [18]. 
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 Os testes realizados no momento do diagnóstico da LLC-B são mostrados na tabela 

6 [18,19] e os achados mais relevantes, na tabela 7. 

 

Tabela 6. Testes para estabelecer o diagnóstico de leucemia linfocítica crónica (LLC)-B. 

Teste Indicações 

Hemograma completo  Sempre 

Imunofenotipagem de linfócitos do 

SP 
Sempre 

Avaliação de MO (aspirado e 

biópsia) 

Não é necessário para diagnóstico. Recomendado 

apenas para diferenciar a citopenia autoimune da 

citopenia que resulta da substituição do padrão 

celular normal da medula óssea pelas células 

leucémicas 

Biópsia dos gânglios linfáticos 

Não é necessário para diagnóstico. Recomendado 

apenas em casos de suspeita de transformação de 

Richter 

Avaliação citogenética 

Apenas em casos de problemas de diagnóstico, por 

exemplo, na translocação t(11:14) que é típica do 

linfoma de células do manto 

MO, medula óssea; SP, sangue periférico; t, translocação.  

(Adaptado [18]) 

 

  

Figura 9. Biópsia de medula óssea de um doente com leucemia linfocítica crónica (LLC)-B em que 

se observa envolvimento difuso da medula óssea, tipicamente associado a LLC-B em estadio 

avançado (ampliação original 100x). Adaptado [36]. 



 

21

 

 

Tabela 7. Achados clínicos mais relevantes na leucemia linfocítica crónica (LLC)-B. 

Achados clínicos hematológicos 

 Leucocitose com linfocitose persistente inexplicável e sem infeção associada. 

Achados clínicos no estudo da medula 

 ≥ 30% de células nucleadas, de linhagem linfoide, no aspirado medular. 

Achados clínicos na imunofenotipagem 

 Existência de um imunofenótipo específico: CD19+; sIg fraco; CD5+; CD23+; 

CD79b-; FMC7-; CD103-. 

Achados clínicos da citogenética 

 Alteração cromossómica mais comum del(13q); também podem observar-se outras 

alterações - trissomia 12, del(11q), del(6q) e del(17p). 

 

 

 

7. Diagnóstico diferencial 

 
 

 Como anteriormente referido, a suspeita de diagnóstico de LLC-B, surge através de 

achados hematológicos e bioquímicos caracteristicos sendo, posteriormente realizados 

estudos de confirmação. Estes estudos são importantes para diferenciar a LLC-B de outras 

desordens linfoproliferativas crónicas, como LCC, ou de manifestações leucémicas de 

linfomas, como o LCM, o linfoma de zona marginal e o linfoma folicular [32,35]. 

A deteção no hemograma de uma percentagem de linfócitos atípicos ou pro-

linfócitos superior a 55% pode associar-se com diagnóstico de leucemia prolinfocítica de 

células B (LPL-B) [3,32]. 

 Em contraste com o estudo imunofenotípico das células na LLC-B, na LPL-B, as 

células não expressam CD5 em metade dos casos e expressam níveis elevados de CD20 

e sIg [32,35]. 

 No linfoma esplénico de células B de zona marginal, no linfoma linfoplasmocítico e 

no LCM, as células tumorais expressam sIg, enquanto na LLC-B essa expressão é fraca. 

No LCM também é expresso o CD5, mas geralmente não é expresso o CD23 [3]. Para 

casos de LCM em que haja expressão de CD23, a coloração para a ciclina D1 ou SOX11 

e o método FISH para detetar a translocação t(11; 14) são úteis para estabelecer o 

diagnóstico de LCM [32]. O FMC7 também pode ajudar a diferenciar LLC-B de LCM, mas 
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podem existir casos, atípicos, de LLC-B com FMC7+. No linfoma de zona marginal e no 

linfoma linfoplasmocítico, as células apresentam uma expressão negativa ou fraca de 

CD43 em comparação com as de LLC-B [15]. O diagnóstico diferencial através de estudos 

de imunofenotipagem é apresentado na tabela 8. 

 

 

Tabela 8. Perfil imunofenotípico para diagnóstico diferencial de neoplasias linfoproliferativas. 

 LLC-B LCM LF LCC LEZM LLP LPL-B 

CD19 ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ 

CD5 ++ ++ -/+ - -/+ -/+ -/+ 

CD23 ++ - -/+ - - - -/+ 

CD20 + ++ ++ +++ ++ ++ +++ 

CD22 -/+ ++ +/- +++ ++ + ++ 

CD79b -/+ ++ ++ ++ ++ +/- ++ 

SIg +/- ++ ++ +++ ++ + +++ 

FMC7 -/+ + + + + + + 

CD10 - - ++ - - - -/+ 

CD25 -/+ - - +++ +/- -/+ +/- 

CD103 - - - +++ +/- - - 

CD43 ++   -/(+) -/(+)   

(+) Expressão fraca do marcador imunofenotípico; (++) expressão moderada do marcador imunofenotípico; 

(+++) expressão forte do marcador imunofenotípico; (-) ausência de expressão do marcador imunofenotípico; 

(-/+) marcador imunofenotípico expresso em menos de 50% dos doentes; (+/-) marcador imunofenotípico 

expresso na maioria dos doentes; LLC-B, leucemia linfocítica crónica B; LCM, linfoma de células do manto; 

LF, linfoma folicular; LCC, leucemia de células cabeludas; LEZM, linfoma esplénico de células B de zona 

marginal; LLP, linfoma linfoplasmocítico; LPL-B, leucemia prolinfocítica de células B. 

 (Adaptado [15,18,30,49]) 

 

 

 

 
 Pode existir suspeita de LLC-B ou LLCP em adultos saudáveis que apresentem um 

aumento absoluto dos linfócitos B clonais não superior a 5x109 linfócitos/L no SP [19]. O 

LLCP refere-se a casos não leucémicos em que há morfologia tecidual e imunofenótipo de 

LLC-B; o diagnótico de LLC-B é mais difícil quando as células leucémicas se infiltram nos 

gânglios linfáticos e outros tecidos, não estando presente no SP e MO [35]. Este linfoma 

ocorre em 5% dos doentes com LLC-B, e deve ser analisado como um caso de LLC-B [19].  

 Segundo a classificação da OMS de neoplasias hematopoiéticas linfoproliferativas, 

a LLC-B e o LLCP são consideradas uma única entidade, sendo distinguíveis pela 
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existência, ou não, de fase leucémica [3,15]. O diagnóstico de LLCP requer a presença de 

linfadenopatia e/ou esplenomegalia. Além disso, o número de linfócitos B no SP não 

excede os 5x109/L [3]. As células neoplásicas no LLCP apresentam o mesmo 

imunofenótipo que na LLC-B [15]. No LLCP, o diagnóstico deve ser confirmado pela 

avaliação histopatológica de biópsia dos gânglios linfáticos [3,15,32].  

 A presença de uma citopenia causada por um infiltrado típico de linfócitos B 

monoclonais na medula define o diagnóstico de LLC-B, independentemente do número de 

linfócitos B no SP ou do envolvimento dos gânglios linfáticos [3]. Na ausência de doença 

medular, não é possível diagnosticar LLC-B com contagens de células inferiores a 5x109/L 

no SP, mesmo que haja citopenias ou sintomas que se possam associar a LLC-B [2]. 

 Segundo a OMS, na ausência de linfadenopatia ou organomegalia (definido pelo 

exame físico ou TC), de citopenias ou de sintomas clínicos relacionados com a doença, a 

presença de linfocitose monoclonal com contagem de linfócitos B inferior a 5x109/L no 

sangue, é definida como “linfocitose B monoclonal”, uma condição hematológica 

assintomática que pode ser detetada em 5,1% dos indivíduos com contagem sanguínea 

normal e em 13,9% dos indivíduos com linfocitose [19,35]. 

 Apesar da incerteza quanto à diferenciação destas duas identidades, LLC-B e 

linfocitose B monoclonal, já que apresentam características moleculares ou alterações 

citogenéticas semelhantes, os estudos mais recentes sugerem que a maioria dos doentes 

com LLC-B apresentou anteriormente linfocitose B monoclonal, o que juntamente com uma 

idade avançada (>50 anos de idade) e contagens elevadas de linfócitos, predispôs para a 

progressão mais rápida desta. Estima-se que a linfocitose B monoclonal possa progredir 

para LLC-B a uma taxa de 1% a 2% ao ano, mas embora alguns casos de linfocitose B 

monoclonal possam evoluir para LLC-B, o seu diagnóstico não é equivalente ao de LLC-B 

[7,19,32]. 

 Na maioria dos casos, a avaliação morfológica e a imunofenotipagem de linfócitos 

no SP, por citometria de fluxo, permite estabelecer o diagnóstico e distinguir LLC-B de 

outras neoplasias de células B.  

 No diagnóstico diferencial de outras leucemias e de linfomas indolentes, pode ser 

relevante a pesquisa de alterações citogenéticas e mutações genéticas (Tabela 9). Em 

casos atípicos, existem métodos úteis como a histopatologia, citogenética por cariotipagem 

convencional, FISH e coloração imuno-histoquímica, aos quais se pode recorrer [18,35]. 
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Tabela 9. Alterações citogenéticas e mutações genéticas mais frequentes em caso de patologias 

linfoides. 

Patologia Citogenética Mutações genéticas 

Leucemia linfocítica 
crónica 

 Del(13p) 

 Del(11q) 

 Del(17p)  

 Del(6q) 

 Trissomia 12 

 TP53 

 ATM 

 NOTCH 

 SF3B1 

Leucemia de células 
cabeludas 

 Não específico  BRAF (>99%) 

Linfoma linfoplasmocítico 
 
 
 

 Não específico  MYD88 (>90%) 

Linfoma MALT 
 t(11;18) 

 t(1;14) 
 Ativação da via NF-kB 

Linfoma folicular  t(14;18) 
 Mutações em genes como CREBBP 

e MLL2 que influenciam a 
remodelação da cromatina 

Linfoma de células do 
manto 

 t(11;14) 
 ATM, TP53 e genes que influenciam 

a modificação da cromatina 

Linfoma difuso de 
grandes células (subtipo 
do centro germinativo) 

 t(14;18) 

 CREBBP (remodelação da 
cromatina),  

 EZH2  

 MYC 

Linfoma difuso de 
grandes células B  
(subtipo das células B 
ativadas) 

 t(3;14) 

 CREBBP (remodelação da cromatina) 

 Genes envolvidos na ativação do NF-
kB 

Linfoma Burkitt 
 t(8;14) 

 t(2;8) 

 t(8;22) 

 Várias 

Del, deleção; t, translocação; MALT, mucosal associated linfoid tissue; NF-kB, Nuclear factor kappa B/ 

Factor nuclear kappa B; CREBBP, cAMP response element binding (CREB) binding-protein; EZH2, 

Enhancer of zeste homolog 2; MYC, Myc myelocytomatosis viral oncogene homolog; ATM, Ataxia 

Telangiectasia mutated/ Telangiectasia ataxia mutado; TP53, Tumor protein p53/ Gene supressor de tumor 

p53; MYD88, Myeloid differentiation primary response 88; NOTCH, Neurogenic locus notch homolog protein 

1; SF3B1, Splicing factor 3B subunit 1; MLL2, mixed lineage leukemia 2. 

 (Adaptado [21]) 

 
 
  

  



 

25

 

 

8. Prognóstico  

 
  

 Considerando o curso clínico variável da LLC-B, foram definidos fatores de 

prognóstico, que permitem prever o risco de progressão da doença e criar opções de 

tratamento adaptadas ao risco associado [45] (Tabela 10).  

 

 

Tabela 10. Marcadores de prognóstico na leucemia linfocítica crónica (LLC)-B. 

Marcadores de prognóstico 

clássicos 

 Estadiamento clínico 

 Contagem de linfócitos 

 Morfologia dos linfócitos no SP 

 Tempo de duplicação dos linfócitos 

 Padrão de infiltração da MO (biópsia) 

Marcadores de 

prognóstico 

biológicos 

 

Marcadores 

extensivamente 

estudados 

 Marcadores séricos: β2 microglobulina, CD23 solúvel 

 Alterações cromossómicas: del(13q), trissomia 12, 

del(11q), del(17p), alterações complexas 

 Estado mutacional dos genes da região variável das 

cadeias pesadas das imunoglobulinas 

 Expressão de CD38 

 Expressão da proteína ZAP-70 

Marcadores 

que requerem 

estudos 

 Timidina-cinase 

 Translocações cromossómicas 

 Genes envolvidos na resistência aos fármacos 

 Expressão da lipoproteína lípase A 

 Expressão de ADAM29 

 Fator vascular de crescimento endotelial 

 Trombopoietina 

 Comprimentos dos telómeros e atividade da 

telomerase 

 CD9d 

 CD69 

Marcadores relacionados com o 

tratamento 

 Resposta à terapêutica (doença residual mínima após 

tratamento) 

ADAM29, ADAM metallopeptidase domain 29; del, deleção; MO, medula óssea; SP, sangue 

periférico; ZAP-70, zeta associated protein com 70 KDa. 

(Adaptado [7]) 
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 Os fatores de prognóstico divididem-se em fatores clássicos e fatores biológicos. 

Os fatores clássicos incluem o estadiamento clínico, a contagem e morfologia dos linfócitos 

no SP, o TDL, e o padrão de infiltração da MO. Por sua vez, os marcadores de prognóstico 

biológicos, que surgiram devido às limitações associadas aos parâmetros clássicos, 

abrangem parâmetros extensivamente estudados, como marcadores séricos (β2M e 

sCD23), alterações citogenéticas, o estado mutacional dos genes IgVH [50], a expressão 

de CD38 e a expressão da ZAP-70 [50,51,52]; bem como, parâmetros que ainda requerem 

estudo, tais como a concentração de TK, a análise de translocações cromossómicas, a 

expressão da lipoproteína lípase A, o comprimento dos telómeros e a atividade da 

telomerase, entre outros. 

 O desenvolvimento e estudo de novos marcadores biológicos de prognóstico resulta 

em parte do seu potencial para a avaliação da sobrevivência livre de doença (SLD) e da 

sobrevivência global (SG), mas também do papel que podem ter na compreensão da 

biologia da doença. Em alguns casos, podem ser importantes para a monitorização 

terapêutica, mas atualmente ainda não são avaliados por rotina na avaliação do 

prognóstico clínico, requerendo estudos futuros [34,53]. Parâmetros serológicos, como os 

níveis séricos de TK, a concentração de β2M e de sCD23, apresentam-se como fatores de 

prognóstico independentes, correlacionado-se os seus valores com a progressão da 

doença [45].  

 Na prática clínica, para avaliação do prognóstico, utilizam-se principalmente o valor 

do TDL, de β2M e as alterações genéticas [47]. O TDL representa o número de meses 

durante os quais a contagem absoluta de linfócitos duplica, relativamente à contagem 

aquando do diagnóstico; apesar de fornecer uma estimativa do ritmo de evolução da 

doença, é um parâmetro com algumas limitações, já que é necessário algum tempo para 

o avaliar. Em doentes não tratados, um TDL inferior a 12 meses está associado a 

progressão da doença, e um TDL mais longo está associado a um curso indolente da LLC-

B [54].  

 Os níveis séricos de β2M e TK são habitualmente baixos, porém o seu aumento 

correlaciona-se com progressão da doença e pior prognóstico [55,56]. O mecanismo que 

provoca o aumento destas proteínas ainda é desconhecido, mas acredita-se ser mediado 

por citocinas exógenas [57]. 

 O estudo das alterações cromossómicas na LLC-B era dificultado pela baixa 

atividade mitótica das células, e as metafases anormais eram encontradas em menos de 

um terço dos doentes [58]. Porém, com o aparecimento do método de FISH, é possível 

identificar alterações citogenéticas em cerca de 80% dos casos de LLC-B. As alterações 

mais frequentes, como já se referiu, incluem alterações estruturais e numéricas: del(13q), 
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del(17p), del(11q), del(6q), e a trissomia 12. Estas alterações podem ser organizadas numa 

classificação hierárquica fortemente preditiva da sobrevivência (Figura 10) [34].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 As deleções no braço longo do cromossoma 13, em particular as que envolvem 

especificamente a localização 13q14 (del(13q14)), representam a alteração citogenética 

que mais frequentemente é observada na LLC-B, ocorrendo em aproximadamente 55% de 

todos os casos e associam-se a um bom prognóstico. Nos últimos anos, vários estudos 

têm demonstrado que alguns genes localizados na região 13q estão implicados na 

patogénese da doença; os genes miR-15a e miR16-1, localizados numa região de mínima 

deleção, cuja expressão está diminuída na LLC-B, têm provavelmente função de supressão 

tumoral [69,70]. A del(13q14) isolada é caracterizada por um curso benigno da doença [69].  

Parece não haver diferença significativa na sobrevida dos doentes, devendo ser 

considerada uma mutação de baixo risco de progressão [70]. 

 As deleções do braço curto do cromossoma 17 (del(17p)) são encontradas em 5 a 

8% dos doentes e conferem resistência marcada à quimioterapia genotóxica convencional, 

Figura 10. Probabilidade de sobrevivência de doentes com leucemia linfocítica crónica (LLC)-B, em 

função da alteração citogenética detetada.  

(Adaptado [34]) 
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que não é superada mesmo quando continuada com terapia de anticorpos anti-CD20. Esta 

deleção inclui, na maioria das vezes, a banda 17p13, onde está localizado o gene 

supressor tumoral TP53. A mutação no gene TP53 é encontrada em 4 a 37% dos doentes 

com LLC-B e representa a mutação com pior prognóstico neste tipo de leucemia [61,62]. A 

mutação neste gene é das anomalias adquiridas mais frequentes, verificando-se que a sua 

incidência é baixa em estadios iniciais, mas tende a aumentar ao longo do tempo e 

especialmente após tratamento [11].  

 Entre os casos com del(17p), cerca de 80% mostra perda da função do gene p53, 

em contraste com uma minoria de doentes com a mesma alteração, que apresentam um 

curso clínico mais indolente, sugerindo que ainda possuem alguma função desse gene 

[61]. Nos casos em que não se observa del(17p), as mutações do gene TP53 são mais 

raras, mas têm também um efeito desfavorável no que respeita a resposta à quimioterapia 

e SG [59]. De um modo geral a mutação no gene TP53/del17p está associada a SG 

reduzida, diminuição da resposta aos regimes convencionais e doença mais agressiva 

[8,62]. 

 Verificou-se que aproximadamente 5% dos doentes com LLC-B têm uma mutação 

TP53 na ausência de deleção 17p; assim, não só a deleção é um fator de prognóstico mas 

também a mutação TP53 é um fator de prognóstico independente na LLC-B. Deste modo, 

algumas guidelines recomendam a pesquisa simultânea da del(17p) e a análise de 

mutações no gene TP53 [63].   

 As deleções do braço longo do cromossoma 11 (del(11q)) podem ser encontradas 

em aproximadamente 25% dos indivíduos submetidos a quimioterapia com estadio de 

doença avançada e em 10% dos doentes com doença em estadio inicial [64,65]. Essas 

deleções englobam frequentemente a banda 11q23 que aloja o gene ATM, que está 

implicado nos fenómenos de reparação de DNA. Os indivíduos portadores de um clone 

del(11q) apresentam geralmente uma linfadenopatia volumétrica, com progressão rápida 

da doença e redução da SG [66]. Do ponto de vista clínico, doentes com esta alteração 

cromossómica podem apresentar doença mais agressiva [67]. O uso de quimio-

imunoterapia parece contribuir para a melhoria de algumas das características de fraco 

prognóstico associadas à del(11q) [68].  

 A deleção 6q, o rearranjo do gene das cadeias pesadas das imunoglobulinas em 

14q32, ou a trissomia parcial 3q ou 8q, podem ser encontrados em 5% dos doentes [34].  

 A trissomia 12, que é observada em 10-20% dos indivíduos com LLC-B, associa-se 

a uma morfologia e imunofenotipagem atípicas dos linfócitos patológicos, a uma elevada 

taxa de proliferação e a um estado clínico avançado; contudo, a relevância prognóstica e 

os genes envolvidos na patogénese continuam desconhecidos [71].  
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  Há alguns anos, acreditava-se que as células da LLC-B não sofriam exposição do 

antigénio no centro germinativo e subsequente mutação somática dos genes da 

imunoglobulina. Vários estudos evidenciaram que aproximadamente 50% dos clones das 

células da LLC-B apresentam mutações nos genes que codificam para IgVH das suas 

células somáticas leucémicas, sugerindo que existem clones que surgem após exposição 

do antigénio no centro germinativo [73]. 

 A presença ou não de mutação do gene IgVH divide a LLC-B em duas categorias 

clínicas diferentes da doença [72, 73]. Os doentes sem regiões IgVH mutadas (LLC-B não 

mutada) apresentam uma condição mais agressiva, associada a progressão da doença, 

com morfologia atípica dos linfócitos no SP, características citogenéticas adversas, 

evolução clonal, resistência à terapêutica, sobrevivência reduzida e aumento das taxas de 

mortalidade. Os doentes com regiões IgVH mutadas (LLC-B mutada) apresentam evolução 

clínica mais indolente e maior SG [8,56,62]. A diferenciação entre LLC-B mutada ou não-

mutada é baseada no limiar definido de 98% de homologia do gene VH com o gene mais 

semelhante da linha germinativa (Figura 11) [74,75]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O significado prognóstico das mutações no gene IgVH é independente do 

estadiamento clínico e das anomalias citogenéticas, particularmente em doentes com 

doença em estadio inicial [76]. Uma limitação deste parâmetro de prognóstico é que a 

metodologia necessária para determinar as mutações no gene IgVH não está disponível 

Figura 11. Probabilidade de sobrevivência desde o diagnóstico, para doentes com regiões mutadas 

(homologia VH <98%) ou não mutadas (homologia VH ≥98%) dos genes VH.  

VH, região variável das cadeias pesadas.  

(Adaptado [74]) 
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na maioria dos laboratórios; uma vez que a presença ou não da mutação está fortemente 

relacionada com o prognóstico, vários estudos têm procurado identificar marcadores 

prognósticos e de proliferação que permitam inferir sobre a ocorrência dessas mutações 

[74,75,76]. Nos países com disponibilidade económica recomenda-se que se avalie a 

presença ou não da mutação no gene IgVH na altura do diagnóstico da LLC-B [77]. 

 Uma forte expressão de CD38 (em 20% ou mais dos linfócitos na LLC-B), 

determinada por citometria de fluxo, está associada a uma morfologia atípica das células 

neoplásicas, uma infiltração difusa da MO, uma concentração de linfócitos aumentada no 

SP, e a um prognóstico global desfavorável [78]. Por outro lado, o limiar apropriado para 

definir positividade do CD38 é controverso [31,79]. 

 A expressão do CD38 nas células leucémicas foi o primeiro marcador a ser 

correlacionado com a presença ou não de mutações no gene IgVH. No entanto, esta 

relação não é absoluta e diversos estudos apontam para que a expressão do CD38 possa 

variar ao longo da doença. Atualmente, a expressão do CD38 está relacionada com a 

presença de genes IgVH não mutados. A expressão do CD38 e a presença de genes IgVH 

não mutados são consideradas fatores independentes de prognóstico [80].  

 Um estudo demonstrou que a expressão de ZAP-70, definida por mais de 20% de 

células tumorais positivas, determinada por citometria de fluxo, se correlacionava com a 

ausência de mutação no gene IgVH, levando a uma progressão mais rápida da doença e 

a uma menor sobrevivência dos doentes [81]. Um outro estudo demonstrou que a ZAP-70 

era expressa em 100% dos doentes sem mutação no gene IgVH e em apenas 10% dos 

doentes com região IgVH mutada; além disso, nestes últimos, observou-se que a 

expressão da ZAP-70 era estável ao longo do tempo [46]. Portanto, a maior parte dos casos 

de LLC mutada são ZAP-70 negativas, enquanto as formas não mutadas são ZAP-70 

positivas [82]. Outros estudos mostraram que a ZAP-70 é encontrada em doentes em que 

se observa elevada expressão de CD38 [47,82,83]. São vários os estudos que têm 

mostrado que, dentro dos vários genes e marcadores, a expressão de ZAP-70 é a que tem 

melhor capacidade de prever corretamente o estado de mutação no gene IgVH [84].  

 A proteína ZAP-70 e o CD38 oferecem informação prognóstica complementar; 

doentes que expressam ambos os marcadores parecem ter pior prognóstico (Figura 12) 

[84,85]. 
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 A maioria dos doentes que alcança remissão completa da doença, pode apresentar 

baixos níveis da doença por muito tempo; assim, são necessários métodos mais sensíveis, 

como a citometria de fluxo ou métodos moleculares para a sua deteção [86], pois a recidiva 

da doença resulta da existência de células malignas residuais [86,87,88]. 

  

Figura 12. Estratificação do risco para as células B com genes IgVH não mutados e genes IgVH 

mutados, relação com outros marcadores de prognóstico e com a sobrevivência esperada.  

Del, deleção; IgVH, região variável das cadeias pesadas das imunoglobulinas; FISH, Fluorescence in situ 

hybridization/ Hibridização fluorescente in situ; p53, proteina tumoral 53. 

(Adaptado [47]) 
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9. Terapêutica  

 

 Tendo em conta a variabilidade da doença e o seu curso clínico heterogéneo, a 

decisão da escolha terapêutica requer uma avaliação cuidadosa dos doentes. O tratamento 

deve basear-se no estadio clínico (de acordo com os sistemas de estadiamento de Rai e 

de Binet), na condição física, na idade, na existência de comorbilidades, e nos marcadores 

de prognóstico biológicos, nomeadamente no estudo das alterações cromossómicas. 

 Todos os doentes, antes da seleção da escolha terapêutica, devem realizar vários 

exames, nomeadamente avaliação citogenética (as deleções 17p e 11q, que podem ser 

detetadas por técnica de FISH, associam-se com mau prognóstico, por exemplo), e 

deteção de infeções por vírus, como os vírus da hepatite B e C (HBV, HCV), o 

citomegalovírus (CMV) e o vírus da imunodeficiência humana (HIV)) [18]. 

 A decisão de iniciar tratamento exige a presença de doença ativa (segundo os 

critérios da iWCLL), e não é influenciada pelos marcadores prognósticos. Os critérios que 

definem doença ativa são: presença de sintomas B significativos; insuficiência progressiva 

da MO, demonstrada por anemia e/ou trombocitopenia; adenopatias progressivas; 

linfocitose progressiva com aumento superior a 50% num período de 2 meses ou TDL <6 

meses; anemia autoimune e/ou trombocitopenia com fraca resposta à terapêutica 

convencional [3,19].  

 Aos doentes recentemente diagnosticados, com doença assintomática, no estadio 

Binet A e B e Rai 0, I e II, recomenda-se vigilância clínica a cada 3 a 6 meses [17]. Os 

doentes com doença ativa associada a sintomas, estadio C de Binet, estadio III e IV de 

Rai, devem iniciar o tratamento [15]. 

   

9.1. Agentes utilizados na terapêutica  

  
 Os fármacos disponíveis para o tratamento da LLC-B incluem agentes citoestáticos 

(agentes alquilantes e análogos das purinas), anticorpos monoclonais (e.g., rituximab - 

anticorpo monoclonal anti-CD20; alemtuzumab - anticorpo monoclonal anti-CD52), 

inibidores da via de sinalização dos recetores das células B (BCR), antagonistas de Bcl-2 

(B-cell lymophoma 2) e agentes imunomoduladores. Na tabela 11 referem-se os agentes 

terapêuticos mais utilizados no tratamento da LLC-B, de acordo com as várias classes 

disponíveis, bem como os seus alvos e o mecanismo de ação. O objetivo do tratamento é 

a remissão a longo prazo. Embora, como anteriormente referido, o tratamento seja muitas 

vezes eficaz, não existe uma terapêutica que consiga curar a LLC-B. 
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Tabela 11. Fármacos mais utilizados no tratamento da leucemia linfocítica crónica (LLC)-B, os 

seus alvos e mecanismos de ação. 

Classe Agente Alvo Mecanismo de ação 

Agentes 
alquilantes 

Clorambucil  Formação de ligações covalentes 
cruzadas com a dupla hélice de DNA, 
impedindo a formação de RNA,inibindo 
a síntese proteica 

Bendamustina DNA 

Ciclosfosfamida  

Análogos de 
purinas 

Fludarabina DNA 
Inibem a via metabólica das purinas, 
inibindo a síntese de DNA  

Anticorpos 
monoclonais-  

Anti-CD20 

Rituximab  

O agente liga-se ao antigénio CD20 dos 
linfócitos B, induzindo apoptose 

Obinutuzumab CD20 

Ofatumumab 
 

 

Anticorpo 
monoclonal-  
Anti-CD52 

Alemtuzumab CD52 

O alemtuzumab tem como alvo a 
glicoproteína de superfície celular CD52 
e atua através da citólise celular 
dependente de anticorpos e lise 
mediada pelo complemento após a 
ligação à superfície celular de linfócitos 
B e T 

Inibidores do BCR 
 

Ibrutinib BTK Inibe a fosforilação de BTK e sua 
atividade enzimática Acalabrutinib  

Idelalisib PI3K-δ 

Inibe a sinalização de PI3K e sinalização 
derivada de CD40, TNF-α, fibronectina e 
BCR, levando à supressão da ativação 
de AKT 

Fostamatinib SYK 
Inibe a fosforilação de SYK e sua 
atividade enzimática 

Antagonistas de 
Bcl-2 

ABT-199 
(Venetoclax) 

 

Inibição reduzida de BCL-XL induzindo 
assim a morte celular.  

ABT-263 (Navitoclax 
- ainda não aprovado 

pela FDA) 

BCL-2 

Agentes 
imunomoduladores 

Lenalidomida 
TNF-α, 
IL67, 
VEGF 

Inibe a produção de citocinas pró-
inflamatórias; inibição da proliferação de 
determinadas células tumorais 
hematopoiéticas; aumenta a imunidade 
mediada para células T e células NK e 
aumenta o número de células NKT; inibe 
a angiogénese mediante o bloqueio da 
migração e da adesão das células 
endoteliais e da formação de 
microvasos; aumenta a produção da 
hemoglobina fetal pelas células 
estaminais hematopoiéticas CD34+; .  

 
Bcl-2, linfoma de células B 2; BCR, recetor de células B; BTK,tirosina cinase de Bruton; NFκB, factor nuclear 

kappa B; PI3K-δ, fosfatidilinositol 3-cinase δ; SYK, tirosina cinase do baço; BCL-XL: B-cell lymphoma-extra 

large; TNF-α, fator de necrose tumoral-alfa; IL, interleucina; AKT, proteína-cinase B; VEGF, fator de 

crescimento endotelial vascular; FDA, Food and Drug Administration; NK, natural killer; NKT, natural killer T. 

(Adaptado [3,8]) 
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 Na figura 13, estão representados os vários agentes terapêuticos usados no tratamento da 

LLC-B, bem como os seus respetivos alvos nos linfócitos B. 

 

 

Figura 13. Representação esquemática dos agentes terapêuticos e os seus alvos na leucemia 

linfocítica crónica (LLC)-B.  

Bcl-2, B-cell lymphoma 2/ linfoma de células B 2; BCL-XL, B-cell lymphoma-extra large/ linfoma de células B 

2; BCR, B-cell receptor/ recetor de células B; BTK, Bruton's tyrosine kinase/ tirosina cinase de Bruton; NFκB, 

nuclear factor kappa B/ factor nuclear kappa B; P13K, phosphoinositide 3-kinase δ/ fosfoinositídeo 3-cinase δ; 

SYK, spleen tyrosine kinase/ tirosina cinase do baço.  

(Adaptado [89]) 

 

 

 

9.2. Opções terapêuticas: 

 
 Dada a grande diversidade de escolhas terapêuticas, existem parâmetros que 

devem ser considerados antes de selecionar o tratamento do doente com LLC-B, tais 

como: o estadio clínico da doença, sintomas clínicos, condição física, comorbilidades, o 

risco genético, fatores de prognóstico e história de tratamento, isto é, se é um tratamento 

de primeira ou de segunda linha, se houve resposta ao último tratamento instituído. Usando 

a avaliação destes parâmetros, devem considerar-se as recomendações que em seguida 

são apresentadas [3]. 
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9.2.1. Tratamento de primeira linha – Abordagem terapêutica na prática 
clínica 

  

 Doentes assintomáticos no estadio inicial (Rai 0, Binet A), sem doença ativa, não 

necessitam de tratamento precoce, tal como os doentes em estadio intermédio (Rai I e II, 

Binet B) com doença indolente; apenas é necessário uma observação cuidadosa e regular 

[32]. Estes doentes, devem ser monitorizados, pois podem vir a necessitar de terapêutica, 

principalmente se apresentarem marcadores de alto risco, como del(17p) com ou sem 

mutação do gene TP53, del(11q22.3), ausência de mutação do gene IgVH e níveis séricos 

elevados de TK ou β2M [90]. 

 A maioria dos doentes em estadio intermédio e todos os doentes com doença 

avançada (estadio C de Binet, estadio III-IV de Rai) que apresentem doença ativa ou 

sintomática devem iniciar tratamento. Porém, nesta situação, os doentes necessitam de 

uma avaliação da sua condição física (existência de comorbilidades).  

 Para doentes que apresentam boa condição física (sem problemas de saúde 

significativos e sem compromisso da função renal) e que não apresentam a mutação no 

gene TP53/del17p, a terapêutica de primeira linha inclui a terapêutica combinada de 

fludarabina, rituximab e ciclofosfamida (FRC) [68] (Tabela 12).  

 

 

Tabela 12. Tratamento de primeira linha na leucemia linfoide crónica (LLC)-B. 

Estadio 
Condição 

física 
Deleção 17p/ 

Mutação TP53 
Tratamento 

Binet A-B; 
Rai 0-II 

Doença indolente 
Irrelevante Irrelevante Sem necessidade 

Binet C; 
Rai III-IV; 

Doença ativa 

Boa 

Não 
 FCR (ou BR em doentes com idade 

>65 anos) 

Sim 

 Ibrutinib 

 Idelalisib + Rituximab 

 Transplante de células estaminais 
pluripotenciais 

Má 

Não 

 Clorambucil + Obinutuzumab 

 Clorambucil + Rituximab 

 Clorambucil + Ofatumumab  

 Ibrutinib 

Sim 

 Ibrutinib 

 Alemtuzumab 

 Alta dosagem de Rituximab ou 
Ofatumumab 

F, fludarabina; C, ciclofosfamida; R, rituximab; B, bendamustina.                                                                                

  (Adaptado [3]) 
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 Em idosos (idade> 65 anos), o tratamento com FCR foi associado a uma maior taxa 

de infeções graves, quando comparado com o tratamento com bendamustina e rituximab 

(BR) [91]. 

 Nos casos em que a condição física dos doentes está afetada, mas que não se 

observa deleção 17p/ mutação do gene TP53, existem diferentes opções terapêuticas, tais 

como a combinação de clorambucil com um anticorpo anti-CD20 (rituximab, obinutuzumab 

ou ofatumumab) ou a monoterapia com ibrutinib. Ainda não existem, no entanto, evidências 

que permitam definir a melhor opção terapêutica. São alternativas de tratamento, os 

regimes BR ou FCR. Os doentes apresentam baixa tolerância à combinação FCR e tem 

sido associada a um aumento da taxa de infeções severas, quando comparado com a 

combinação BR. Assim, neste tipo de doentes com LLC-B, a terapêutica com BR deve ser 

a considerada, apesar de apresentar menores taxas de remissão completa do que com o 

regime FCR [3,15]. 

 Doentes com a mutação no gene TP53 / del17p são considerados de alto risco, 

apresentando pior prognóstico, com má resposta a esquemas de quimioimunoterapia, tais 

como o regime FCR [92]; assim, muitas guidelines recomendam, independentemente da 

condição física, o ibrutinib ou o idelalisib em combinação com rituximab, como tratamento 

de primeira linha, a menos que haja contraindicações. A utilização do ibrrutinib ou de 

idelalisib é bem tolerada de forma geral, inclusive pelos idosos [3,15]. Uma opção para os 

doentes que apresentam efeitos adversos ao tratamento com ibrutinib e idelalisib, embora 

não aprovada por unanimidade, é o venetoclax. 

 O uso de outras opções terapêuticas, no caso de doentes com doença ativa e 

presença de mutação no gene TP53 / del17p, depende da condição física do doente. Uma 

boa condição física possibilita o tratamento com a combinação de idelalisib e rituximab. 

Nestes doentes também pode ser considerado e discutido a opção do transplante 

alogénico de células estaminais pluripotenciais, especialmente em casos de recaída em 

doentes mais jovens que apresentem mau prognóstico. Esta é uma abordagem que 

oferece a possibilidade de cura, porém apresenta taxas significativas de mortalidade e de 

morbilidade, pelo que não é um tratamento recomendado à maioria dos doentes, 

principalmente depois da introdução dos inibidores do BCR [3,15,93]. Quando a condição 

física do indivíduo é desfavorável e a mutação no gene TP53 / del17p está presente, para 

além do ibrutinib, as opções terapêuticas são o alemtuzumab, apesar de existir um risco 

considerável de complicações por infeções oportunistas graves, devido à depleção em 

células T e alta dosagem de rituximab ou de ofatumumab. 
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9.2.2. Tratamento de segunda linha - Abordagem terapêutica na recidiva 

 
 Na recidiva, o tratamento de primeira linha só deve ser iniciado em doentes 

sintomáticos; os doentes assintomáticos devem ser vigiados periodicamente. A recidiva 

pode estar relacionada com a aquisição de novas alterações genéticas adversas, que 

devem ser pesquisadas. Os doentes com recidiva precoce, doentes com LLC-B refratária 

ao tratamento de primeira linha, apresentam um prognóstico muito desfavorável, não 

podendo ser tratados por intensificação da quimioimunoterapia anterior. O tratamento de 

primeira linha pode ser repetido se a recidiva ou progressão ocorrerem pelo menos 24 a 

36 meses após quimioimunoterapia e se não apresentar mutação do gene TP53; se a 

recidiva ocorrer antes ou se a doença não responder a qualquer tratamento de primeira 

linha, a terapêutica deve ser mudada [3,15]. 

 Em casos de recidiva existem outras estratégias terapêuticas que podem ser 

equacionadas, que incluem os inibidores de BCR, como o idelalisib ou o ibrutinib, novos 

agentes inibidores de Bcl-2 (como por exemplo, o ABT-199), o transplante alogénico de 

células estaminais pluripotenciais e o alemtuzumab, em monoterapia ou em terapia 

combinada. Os fármacos aprovados recentemente, como por exemplo os novos agentes 

inibidores de Bcl-2, têm eficácia promissora para o tratamento de doentes com del(17p) e 

mutação TP53, doentes com doença recidivante ou resistente ao tratamento [15]. 

 A escolha de uma destas estratégias é baseada na condição física do doente, na 

citogenética da LLC-B e na disponibilidade do tratamento. De acordo com guidelines 

recentes, o transplante é recomendado se houver recaída após tratamento inicial com 

inibidor de BCR, mas com resposta subsequente a um segundo regime do mesmo 

tratamento. Em doentes que se apresentem com doença refratária ao tratamento é 

importante que, sempre que possível, sejam enquadrados em ensaios clínicos [3,93]. 

 A tabela 13 apresenta de forma simplificada a gestão dos doentes em recidiva de 

LLC-B, de acordo com a duração da remissão e a condição física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38

 

 

Tabela 13. Tratamento de segunda linha da leucemia linfoide crónica (LLC)-B.  

Resposta ao 
tratamento de 
primeira linha 

Condição 
física 

Tratamento 

Refratário ou 
progressão 

num período  

≤ 3 anos 

Boa 

Mudar a terapia para uma das seguintes opções: 

 Ibrutinib 

 Idelalisib + R 

 FA 

 FCR (após BR) 

 Venetoclax 

 Lenalidomida (+ R) 

 BR (após FCR) 

 Transplante alogénico de células estaminais 

Má 

Mudar a terapia para uma das seguintes opções: 

 Ibrutinib 

 Idelalisib + R 

 Venetoclax 

 A 

 Baixa dose de FCR 

 BR 

 Lenalidomida (+ R) 

 Obinutuzumab  

 Alta dose de Rituximab 

Progressão 
após 3 anos 

Todos 
Repetir o tratamento de primeira linha 

R, rituximab; F, fludarabina; A, alemtuzumab; C, ciclofosfamida; B, bendamustina.                                                                                                

(Adaptado [3]) 

 
 

 

9.2.3. Tratamento das complicações da LLC-B 

 
 Os avanços que têm sido feitos na terapêutica da LLC-B são importantes não só 

para o sucesso do tratamento da doença, mas também no controlo das complicações 

associadas. Como se referiu, as complicações que surgem com frequência incluem 

hipogamaglobulinemia, infeções recorrentes, citopenias autoimunes, transformações em 

doenças mais graves, entre outras. 

 Em casos de hipogamaglobulinemia, a administração de imunoglobulina 

intravenosa profilática, utilizada, para restaurar os níveis de IgG, permanece controversa. 

Este tratamento é aconselhado em doentes que apresentam infeções recorrentes e uma 

IgG sérica <500 mg/dL [25]. 

 Nos doentes que apresentam infeções recorrentes, o tratamento depende dos 

fatores de risco do doente. Doentes com septicémia ou contagem de neutrófilos inferior a 

0,5-1,0x109/L devem ser tratados o mais rapidamente possível com antibioterapia empírica 

de amplo espectro com atividade contra Pseudomonas aeruginosa e outros bacilos gram-
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negativos. Por outro lado, doentes com um valor de neutrófilos acima de 1,0x109/L devem 

ser tratados com antibióticos dirigidos ao microrganismo responsável pela infeção [25,26]. 

Relativamente à prevenção de infeções, sabe-se que a vacinação tem melhores resultados 

se usada precocemente, quando os níveis de imunoglobulina ainda estão preservados. 

Recomenda-se a vacinação antipneumocócica e a vacinação anual da gripe a todos os 

doentes com LLC-B [15]. Os doentes com LLC-B não devem receber vacinas contendo 

vírus vivos (como no caso das vacinas para poliomielite, febre tifoide, febre amarela, 

sarampo, parotidite, bacillus Calmette-Guérin, rubéola e Herpes Zoster) [25,26,94]. 

 Os doentes que apresentem citopenias autoimunes (AHA e trombocitopenia 

autoimune) podem ter necessidade de fazer tratamento específico para LLC-B. No caso de 

não haver necessidade de tratamento específico recomenda-se a corticoterapia. Os 

doentes que não apresentem resposta aos corticoides, ou necessitem de doses elevadas 

de corticoides para obter resposta terapêutica, deverão fazer terapêutica com ciclosporina. 

Os doentes que não apresentem resposta às terapêuticas anteriores, ou apresentem 

contraindicações para essas terapêuticas, deverão recorrer a terapia com rituximab. Em 

doentes refratários à terapêutica instituída, e na presença de AHA severa, pode ser 

realizada uma esplenectomia ou radioterapia esplénica [15].  

  Em casos de transformação em doença de Hodgkin, os doentes respondem à 

quimioterapia para o linfoma, atingindo remissões de longa duração. A transformação em 

linfoma difuso de grandes células (transformação de Richter) apresenta mau prognóstico; 

os esquemas de tratamento incluem o rituximab com ciclofosfamida, mas a resposta é de 

curta duração e o transplante alogénico deve ser recomendado [15]. 

 O avanço da ciência permitiu um melhor conhecimento da fisiopatologia da doença 

e, portanto, desenvolvem-se opções terapêuticas cada vez mais específicas. 
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RESUMO 

 O presente relatório de estágio é composto por duas partes e pretende discutir as 

atividades realizadas durante o estágio curricular do Mestrado em Análises Clínicas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. A primeira parte aborda a atividade do 

estágio nas valências de Química e Hematologia Clínicas, realizado no Laboratório de 

Análises Clínicas Moduslab. A segunda parte é relativa à atividade do estágio nas áreas 

de Microbiologia e Imunologia, realizado no Labgarb – BMAC análises clínicas.  

 É apresentada uma breve caracterização dos locais e da organização do estágio, 

assim como algumas considerações gerais relacionadas com a fase pré-analítica. De 

seguida, são brevemente apresentados os métodos e equipamentos utilizados na 

realização dos ensaios analíticos. Segue-se a discussão sobre vários exames laboratoriais 

que tive a oportunidade de estudar. Por fim, são descritos e discutidos alguns aspetos 

relacionados com o sistema de controlo de qualidade. 

Palavras-chave: fase pré-analítica, química clínica, hematologia clínica, microbiologia, 

 imunologia, controlo de qualidade 

 

ABSTRACT 

 The present internship report is composed of two parts and intends to discuss the 

activities performed during the curricular internship of the Master in Clinical Analysis of the 

College of Pharmacy of the University of Porto. The first part approaches the activity of the 

internship in the Clinical Chemistry and Hematology valences, performed at the Clinical 

Analysis Laboratory Moduslab. The second part is related to the activity of the internship in 

the areas of Microbiology and Immunology, performed in the Labgarb - BMAC clinical 

analyzes. 

 It is presented a brief characterization of the sites and the organization of the 

internship, as well as some general considerations related to the preanalytic phase. Then 

are briefly presented the methods and equipment used to performed the analytical tests. 

 Follows the discussion of several laboratory tests I have had the opportunity to 

study. For last, some aspects related to the quality control system are described and 

discussed. 

 

Keywords: preanalytical phase, clinical chemistry, clinical hematology, microbiology, 

 immunology, quality control 
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1.ª PARTE 

1. Introdução 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito do estágio nas valências de 

Química Clínica e Hematologia Clínica, tendo em vista o término do Mestrado em Análises 

Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

O laboratório Moduslab – Centro de Análises Clínicas, adiante designado apenas 

por Moduslab, é reconhecido na sua comunidade pelos seus princípios e valores, 

nomeadamente a nível da qualidade, humanização, eficiência e melhoria contínua dos 

serviços que disponibiliza. 

A Moduslab apresenta capacidade de resposta multidisciplinar, disponibilizando 

mais de 3000 parâmetros analíticos, contribuindo para um diagnóstico fundamentado, 

rigoroso e de elevada qualidade. O Moduslab efetua análises nas áreas de Bioquímica, 

Hematologia, Microbiologia, Imunologia e Endocrinologia. 

Este relatório pretende apresentar e discutir os aspetos considerados mais 

relevantes do período de estágio nas valências de Química Clínica e Hematologia Clínica.  

Inicialmente é apresentada uma breve caracterização do local e da organização do 

estágio, assim como algumas considerações gerais relacionadas com a fase pré-analítica. 

De seguida, são brevemente apresentados os métodos e equipamentos utilizados na 

realização dos ensaios analíticos. Segue-se a discussão sobre vários exames laboratoriais 

que tive a oportunidade de estudar. Por fim, são descritos e discutidos alguns aspetos 

relacionados com o sistema de controlo de qualidade. 

Neste estágio foi possível observar todas as fases de processamento das amostras, 

desde a fase pré-analítica (recolha da amostra e transporte), passando pela fase analítica 

até à pós-analítica (entrega de resultados). 

Esta atividade de estágio teve como objetivo a familiarização com a rotina de 

trabalho de um laboratório de análises clínicas, incidindo o estudo nos testes auxiliares de 

diagnóstico utilizados na rotina clínica, na sua aprendizagem, observação da sua execução 

prática, análise e interpretação dos resultados por eles fornecidos. 
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1.1. Caraterização geral do laboratório 

O laboratório Moduslab localiza-se na Rua da PSP, nº22 em Faro. O Moduslab foi 

fundado em 2001 pela sua Diretora Técnica, Maria Edite Campina Caliço, Especialista em 

Análises Clinicas pela Ordem dos Farmacêuticos.  

 O laboratório Moduslab recebe amostras biológicas colhidas na central e de 

diversos postos de colheitas distribuídos pelo Algarve. O estágio foi realizado no laboratório 

central nas áreas de Química Clínica e Hematologia Clínica. Na secção da triagem 

procede-se à execução e controlo da fase pré-analítica, que compreende a receção, 

verificação, processamento e manipulação primária das amostras biológicas, bem como o 

registo das falhas de colheita e a sua comunicação aos técnicos de colheitas. A rejeição 

de amostras decorre da observação criteriosa das amostras. Da secção de triagem as 

amostras seguem para as respetivas secções analíticas.  

A área laboratorial encontra-se organizada em vários sectores, onde se incluem as 

salas de colheitas de amostras, a sala de receção e triagem de amostras, o laboratório de 

microbiologia, o laboratório open-space apetrechado com equipamentos automatizados, 

onde é efetuada a maioria dos procedimentos analíticos, e uma sala de despejos e 

lavagens. O laboratório processa uma média de 150 utentes por dia. O Moduslab realiza 

exames laboratoriais nas valências de Química Clínica, Hematologia, Microbiologia e 

Imunologia. O Moduslab conta com laboratórios subcontratados para realizar exames 

laboratoriais de alta complexidade ou aqueles cujo custo de implementação no laboratório 

não é justificado pelo reduzido número de requisições.  

 O Moduslab possui um corpo técnico qualificado para executar testes laboratoriais 

nas valências descritas anteriormente, sendo constituído pela Diretora Técnica, 

especialista em Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos, pela Diretora Técnica 

Substituta, por uma coordenadora de qualidade, por uma farmacêutica, por vários técnicos 

de diagnóstico e terapêutica e por pessoal auxiliar e administrativo. 

O laboratório Moduslab encontra-se completamente informatizado, sendo utilizado, 

em rede, o software APPOLO, desenvolvido pela Confidentia, que é um sistema de gestão 

global para laboratório. Através do APPOLO é possível gerir todas as etapas do processo 

de análises, desde a abertura dos processos dos utentes até à emissão dos resultados. 

O Moduslab é certificado segundo a Norma NP EN ISO 9001:2008 e Normas para 

o Laboratório Clínico (NLC) da Ordem dos Farmacêuticos, segue o Manual de Boas 

Práticas Laboratoriais. 

 No Moduslab todas as fases do processo da análise são devidamente definidas e 

compartimentadas em diferentes secções. Na receção é efetuado o atendimento e abertura 

dos processos individuais dos utentes e a orientação destes até às salas de colheita. A 
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colheita das amostras biológicas é efetuada recorrendo a material apropriado à natureza 

do produto e a determinação analítica a efetuar. Após a colheita das amostras biológicas, 

estas seguem para a seção de triagem, onde se dá a execução e controlo da fase pré-

analítica (FPA). São efetuados os procedimentos de receção, verificação, processamento 

e manipulação primária das amostras biológicas. As falhas de colheita são registadas e 

comunicados aos postos de colheita. De seguida as amostras são encaminhadas para as 

áreas analíticas de acordo com os testes requisitados. Após a execução das análises, os 

resultados ficam disponíveis no sistema Appolo para que o especialista possa executar a 

sua avaliação, validação biopatológica e assine o boletim analítico, que depois é emitido 

para o doente. 

 

1.2. Caracterização geral do estágio 

A primeira parte do estágio profissional do Mestrado em Análises Clínicas que 

decorreu no laboratório Moduslab, nas valências de Química Clínica e Hematologia Clínica, 

teve início a 8 de Janeiro de 2018 e término a 27 de Fevereiro de 2017 num total de 288 

horas, decorrendo sob orientação da Dra. Maria Edite Campina Caliço, Especialista em 

Análises Clinicas pela Ordem dos Farmacêuticos. O estágio organizou-se de acordo com 

a tabela 1 abaixo apresentada. 

 
 
 

Tabela 1. Planificação do período de estágio, de acordo com os módulos.  

Planificação 

Módulo Período 

Fase pré analítica 
(Receção, Colheitas e Triagem) 

08/01/2018 a 12/01/2018 (40h) 

Química Clínica 15/01/2018 a 05/02/2018 (128h) 

Hematologia Clínica 06/01/2018 a 27/02/2018 (120h) 
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2. Fase pré-analítica 

 A FPA constitui a maior fonte de erros e/ou variáveis que podem afetar os resultados 

dos testes analíticos. Os fatores pré-analíticos incluem as variáveis relacionadas com o 

doente, como dieta, idade, sexo, exercício, postura, stress, tabagismo e utilização de 

determinados fármacos ou drogas, as técnicas de colheita e identificação das amostras, os 

conservantes e anticoagulantes utilizados, o transporte, processamento e armazenamento 

das amostras. As fontes de potenciais erros ou falhas nesta fase incluem, entre outras, a 

requisição inadequada de testes, identificação incorreta do doente ou das amostras, tempo 

e/ou hora de colheita inadequada, jejum incorreto, razão anticoagulante/sangue 

inadequada, homogeneização inadequada da amostra, incumprimento da ordem 

adequada de recolha da amostra nos tubos de colheita, amostras hemolisadas ou 

lipémicas, exposição à luz ou temperaturas extremas e erros de processamento, como 

centrifugação incompleta. Na preparação do utente para a colheita, devem ser tomadas 

precauções no sentido de minimizar os fatores fisiológicos relacionados com atividades 

suscetíveis de interferir nas determinações laboratoriais [1,2]. 

 Quando os utentes realizam a inscrição no laboratório, é-lhes atribuído 

informaticamente um número, que identificará o utente e constará nas etiquetas de 

identificação das amostras biológicas. O técnico que realiza a colheita e/ou recebe as 

amostras biológicas deve identificar os tubos ou contentores das mesmas com o código de 

barras correspondente. Este código de barras acompanha a amostra ao longo de todo o 

circuito analítico permitindo efetuar o controlo de dados do doente em questão e o tipo e 

número de análises que estão associadas à amostra, assim como permite a leitura nos 

equipamentos das análises requisitadas para a amostra. A utilização de códigos de barras 

viabiliza a automatização de uma grande parte do processo de análise. 

 A maioria das colheitas por punção venosa é efetuada utilizando uma agulha 

(Butterfly) adaptada a um sistema de vácuo. A colheita também pode ser efetuada com 

sistema de agulha e seringa, sendo o sangue transferido posteriormente para tubos 

apropriados. A colheita com seringa pode ser útil quando a colheita é efetuada em veias 

frágeis ou em crianças, por exemplo [1,3]. 

 Os tubos para colheita de sangue possuem tampas de várias cores, que distinguem 

a presença ou ausência de um anticoagulante ou aditivo específico. Existem tubos de 

vários tamanhos para as populações adulta e pediátrica. O volume de sangue colhido é 

determinado pelo vácuo interno dos tubos de colheita selados. A utilização de 

anticoagulantes permite a análise de amostras de sangue total ou de constituintes do 

plasma obtidos por centrifugação e separação. Para evitar contaminações com 

anticoagulantes, a ordem de enchimento dos tubos deve ser a seguinte: tubos sem aditivo, 
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tubos com citrato, tubos com heparina, tubos com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 

e tubos com fluoreto de sódio (inibidores da glicólise) [1,4]. 

 No Moduslab, para a maioria dos ensaios químicos, são usados os tubos de tampa 

vermelha, que, não contendo aditivos, permitem a formação do coágulo e respetiva 

retração, com consequente obtenção de amostras de soro. Para facilitar a separação do 

soro, são utilizados tubos com gel. Durante o processo de centrifugação, o sangue é 

forçado através do gel tixotrópico, localizado na base do tubo, que altera temporariamente 

a sua viscosidade e se aloja entre a camada de células na base e a camada superior de 

soro [1,5]. 

 No Moduslab, os sais potássicos de EDTA, anticoagulante de eleição nas 

contagens de células sanguíneas e avaliação da sua morfologia, são codificados por um 

tubo de tampa roxa. A amostra de sangue total obtida nestes tubos é também utilizada na 

determinação da concentração de hemoglobina glicada. Nos testes de coagulação são 

utilizados os tubos com tampa azul clara que contêm citrato de sódio a 3,2% (0,105 M), na 

proporção de 9:1 de sangue para anticoagulante, para preservação dos fatores de 

coagulação instáveis. Os tubos com tampa verde contêm heparina de lítio, que previne a 

formação de fibrina. A heparina apresenta-se vantajosa em relação ao EDTA como 

anticoagulante, na medida em que não afeta os níveis de ferro e cálcio; no entanto pode 

interferir com vários imunoensaios e não deve ser utilizada em testes de hematologia e 

coagulação [1,5]. 

 Os tubos com fluoreto de sódio, de tampa cor de laranja, são utilizados para 

preservação da concentração sanguínea de glucose nas colheitas efetuadas em alguns 

postos de colheita ou ao domicílio. Na ausência de um inibidor glicolítico, a concentração 

de glucose sanguínea diminui aproximadamente 100 mg/L por hora a 25ºC [1,5]. 

 Durante o armazenamento, a concentração dos constituintes sanguíneos numa 

amostra pode mudar como resultado de vários processos. Embora em grau variável, estas 

alterações ocorrem tanto à temperatura ambiente, como durante a refrigeração ou 

congelamento das amostras. Assim, as condições de armazenamento variam de acordo 

com o analito [1]. 

 A colheita e conservação das amostras de urina devem seguir um procedimento 

cuidadoso de modo a assegurar a validade dos resultados. As análises laboratoriais de 

urina geralmente enquadram-se em três categorias: química, bacteriológica e exame 

microscópico. Existem vários tipos de colheita utilizados para obter amostras de urina. No 

âmbito da Química Clínica são utilizadas principalmente amostras da primeira urina da 

manhã e de 24 horas. As amostras aleatórias podem ser colhidas em qualquer altura mas, 

geralmente, é recomendada a primeira urina da manhã, pois é mais concentrada e 

apresenta um pH mais baixo [1,6]. 
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 Uma vez que as substâncias urinárias são excretadas em concentrações variadas 

no decorrer do dia, é necessário colher uma amostra de urina num intervalo de tempo 

definido, de modo a quantificar com precisão certos analitos, como creatinina, glucose, 

proteínas totais, eletrólitos, ureia e hormonas. A colheita de uma amostra de urina de 24 

horas é a mais difícil de obter e requer a cooperação do utente. A conservação das 

amostras de urina é essencial para manter a sua integridade. As amostras de urina, 

conservadas de forma inadequada, estão sujeitas à decomposição microbiológica e a 

alterações químicas. Para prevenir o crescimento de microrganismos, as amostras devem 

ser refrigeradas imediatamente após a colheita e, quando necessário, deve proceder-se à 

adição de um conservante químico [1,5]. 

É particularmente importante utilizar amostras frescas e concentradas de urina, de 

modo a poder identificar a eventual presença de cilindros e células vermelhas e brancas, 

uma vez que estes se decompõem à temperatura ambiente ou em urinas pouco 

concentradas e desaparecem rapidamente em urinas hipotónicas e alcalinas. As 

concentrações de bilirrubina e de urobilinogénio diminuem, especialmente após exposição 

à luz. A glucose e cetonas podem ser consumidas, enquanto a contaminação bacteriana e 

a perda de dióxido de carbono conduzem ao aumento do pH, formação de precipitados 

com aumento da turbidez e alterações da cor. Idealmente, as amostras de urina devem ser 

entregues no laboratório e analisadas cerca de 1 hora após a colheita [1]. 

A minimização dos erros na fase pré-analítica é essencial, uma vez que estes 

conduzem a trabalho ou investigação adicionais que podem resultar em procedimentos 

desnecessários para o doente e aumento dos custos para os sistemas de saúde.  



7 

 

3. Química Clínica 

3.1. Equipamentos e métodos gerais 

Os equipamentos estudados e utilizados durante o estágio na valência de Química 

Clínica encontram-se listados na Tabela 2. Os métodos gerais que fundamentam o 

funcionamento destes equipamentos são descritos neste capítulo. 

 

Tabela 2. Equipamentos utilizados na valência de Química Clínica durante o estágio no Moduslab. 

Modelo do equipamento Fabricante/Distribuidor 

ADVIA® 2400 BioMérieux 

CLINITEK Novus® Siemens 

MINICAP Sebia 

 

 

 

3.1.1. Espectrofotometria 

A espectrofotometria consiste na medida da intensidade da luz em comprimentos 

de onda (CDO) determinados. Quando um feixe de luz incidente de determinada 

intensidade atravessa uma célula quadrangular que contém uma solução de um composto 

que absorve luz de um determinado CDO, a intensidade do feixe de luz transmitido é 

inferior à intensidade da luz incidente, sendo esta capacidade da substância de absorver a 

radiação definida como absorvância. A lei de Beer estabelece que a concentração de uma 

substância é diretamente proporcional à quantidade de luz absorvida [7]. 

O ADVIA® 2400 (Figura 1) consiste num analisador bioquímico clínico 

automatizado, com capacidade para processar testes em soro humano, plasma ou urina; 

tem a capacidade de produzir testes fotométricos e testes de eletrólitos [8]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema automático ADVIA® 2400 [8] 
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3.1.2. Eletroquímica 

Na medição de eletrólitos é utilizado um sistema que utiliza sensores 

potenciométricos. A potenciometria consiste na medição da diferença de potencial elétrico 

entre dois elétrodos numa célula eletroquímica [7]. 

Os potenciais de membrana são causados pela permeabilidade de certos tipos de 

membrana a determinados aniões e catiões. Essas membranas são utilizadas na 

construção de elétrodos seletivos de iões (ISE) que interagem seletivamente com uma 

única espécie iónica. O potencial produzido na interface entre a membrana e a solução que 

contém a amostra é proporcional ao logaritmo da atividade iónica ou da concentração do 

ião em questão. As medições realizadas com elétrodos seletivos de iões são simples, 

geralmente rápidas, não destrutivas e aplicáveis a uma grande variedade de concentrações 

[7]. 

O ADVIA® 2400, já anteriormente mencionado, permite a quantificação de 

eletrólitos nas amostras de soro ou urina através da medição da tensão por elétrodos 

seletivos de iões. Na análise de eletrólitos é utilizado um tampão como reagente, cuja 

tensão é medida, seguida pela medição da tensão da amostra. A diferença entre estas 

duas tensões determina a concentração do eletrólito na amostra [8]. 

 

3.1.3. Fotometria de Reflectância e Refratometria 

Um refletómetro mede a quantidade de luz refletida por uma amostra líquida 

dispersa num suporte sólido fibroso ou granuloso. A energia radiante refletida tende a 

espalhar-se em diversas direções. A reflexão da luz difusa ocorre no suporte sólido e 

depende das suas propriedades e características. As substâncias coloridas absorvem os 

comprimentos de onda correspondentes à sua cor e refletem todos os outros em diferentes 

ângulos. Assim, a quantidade de substância presente na amostra pode ser medida como 

uma função indireta da luz refletida. A relação entre a percentagem de reflectância e a 

concentração do analito é não linear e o algoritmo utilizado para o seu cálculo depende das 

características de reflexão do suporte sólido, da natureza da fonte de iluminação e da 

geometria do instrumento. Os componentes eletro-óticos utilizados na fotometria de 

reflectância são essencialmente os mesmos que são usados na fotometria de absorção 

molecular; no entanto a geometria do sistema é modificada de forma que a fonte de luz e 

o detetor se localizem próximo um do outro e do mesmo lado da amostra, ao contrário da 

fotometria de absorção em que a fonte de luz e o detetor se encontram em lados opostos 

da amostra [1,5]. 
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A refratometria é baseada na refração da luz. Quando a luz passa de um meio para 

outro, o feixe de luz altera a sua direção na fronteira entre os dois meios, se a velocidade 

de propagação no segundo meio for diferente da observada no primeiro. A capacidade de 

uma substância para desviar a luz, ou seja, a refratividade de uma substância líquida 

depende do comprimento de onda da luz incidente, da temperatura, da natureza do meio 

líquido e da concentração do soluto dissolvido nesse meio. Se os primeiros três fatores 

permanecerem constantes, a refratividade de uma solução é uma medida indireta da 

concentração total de solutos [1]. 

 

O analisador automático de urina CLINITEK Novus® (Figura 2) combina os 

princípios da espetroscopia de reflectância com um formato de reagente conveniente de 

tiras-teste em cassete, fornecendo resultados qualitativos (nitritos) ou semiquantitativos 

(bilirrubina, sangue, glicose, corpos cetónicos, leucócitos, pH, proteínas e urobilinogénio). 

Também determina a densidade e o aspeto da amostra de urina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para testar as amostras, o sistema ótico do CLINITEK Novus® inclui uma câmara 

digital a cores que grava uma imagem de um conjunto de áreas de teste e, em seguida 

analisa a cor e a intensidade da luz refletida por uma área de teste que tenha apresentado 

reação [9]. 

 

3.1.4. Eletroforese 

A eletroforese é uma técnica analítica muito versátil capaz de separar e analisar 

uma variedade de analitos eletricamente carregados. No decurso de uma eletroforese dá-

se a migração de partículas ou solutos carregados em meio líquido devido à influência da 

aplicação de um campo elétrico [1,5]. 

Figura 2. Sistema automático CLINITEK Novus® 
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A eletroforese capilar de zona (ECZ) é conduzida num tubo capilar de sílica, de 

pequeno diâmetro, tipicamente revestido por uma fina camada polimérica. Este tubo capilar 

funciona como câmara de eletroforese e está ligado a um detetor na sua extremidade e, 

através de um sistema de reservatórios de tampão, a uma fonte de corrente de alta tensão. 

A amostra é introduzida no capilar e quando uma corrente de alta voltagem é aplicada nas 

extremidades desse capilar, as moléculas da amostra são separadas pelo fluxo 

eletrosmótico, um fluxo de massa resultante do excesso de iões positivos na superfície 

interna do capilar que se movem em direção ao cátodo. Os iões positivos da amostra são 

os primeiros a emergir na saída do capilar, pois o fluxo eletrosmótico e o movimento dos 

iões apresentam a mesma direção. Os iões negativos da amostra também se movem ao 

longo do capilar mas fazem-no a uma velocidade menor. Os iões são detetados e medidos 

por um detetor à medida que migram em direção à saída do capilar. Entre os sistemas de 

deteção aplicáveis à separação por ECZ encontram-se, por exemplo, os fotómetros de 

UV/visível [1,5]. 

No Moduslab o sistema de ECZ utilizado é o MINICAP da Sebia. Através desta 

técnica, as moléculas carregadas são separadas em função da sua mobilidade 

electroforética num tampão regulador de alcalinidade, que no caso da técnica de separação 

de proteínas tem pH=9,0±0,5, em tubos capilares com diâmetro interno de 100 μm. A 

separação também ocorre em função do pH do eletrólito e do fluxo eletrosmótico. 

O sistema MINICAP (Figura 3) possui dois capilares que funcionam em paralelo, 

permitindo duas análises em simultâneo. É feita a preparação de uma diluição da amostra 

com tampão regulador de alcalinidade, que é depois injetada por aspiração na extremidade 

anódica do capilar. Em seguida, é efetuada a separação das proteínas através de alta-

voltagem. A deteção direta das proteínas é efetuada a 200 nm na extremidade catódica do 

capilar. Na técnica de separação de proteínas séricas, mais sensível que a separação em 

gel, são detetadas 6 bandas pela seguinte ordem: γ-globulinas, β2-globulinas, β1-

globulinas, α2-globulinas, α1-globulinas e albumina, com cada zona contendo uma ou mais 

proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema automático MINICAP 
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O MINICAP executa todas as etapas da análise automaticamente para obter um 

perfil de proteínas destinado a análise quantitativa e qualitativa. 

As proteínas separadas por este método são detetadas diretamente num 

comprimento de onda preciso, o que melhora a precisão e a linearidade do método e 

elimina a necessidade da coloração que ocorre na eletroforese de zona em gel. 

 

 

3.2. Exames laboratoriais 

3.2.1. Análise Sumária da Urina 

Os rins desempenham um papel fundamental na excreção dos produtos do 

metabolismo celular e na regulação do equilíbrio hídrico, acidobásico e eletrolítico. A urina 

é produzida por filtração do plasma nos glomérulos renais, seguida por secreção tubular 

e/ou reabsorção de água e outros compostos. As anormalidades detetadas na urina podem 

refletir doenças do trato urinário ou processos patológicos extra-renais. 

Este exame é um teste de triagem frequentemente realizado para despistar 

distúrbios metabólicos e renais, assim como para confirmar ou excluir o seu diagnóstico e 

auxiliar na caracterização, avaliação e monitorização de diversas patologias e da resposta 

aos tratamentos [1,2]. 

O exame sumário da urina inclui a sua análise físico-química e das estruturas 

microscópicas no sedimento [1,6,10]. 

O exame físico-químico é efetuado no CLINITEK Novus® e inclui a avaliação da 

cor, limpidez/turvação, densidade, pH, presença de proteínas, sangue, glucose, corpos 

cetónicos, bilirrubina, urobilinogénio, leucócitos e nitritos [1,6]. 

A última parte do exame sumário da urina consiste na análise microscópica do 

sedimento urinário para detetar elementos figurados como células, cilindros, cristais e 

outros, tais como bactérias. Esta informação pode fornecer evidência de doença renal, em 

oposição à infeção do trato urinário inferior, e indicação sobre o tipo, local e atividade da 

lesão renal ou condição patológica. A análise microscópica também pode servir como teste 

de confirmação. Os resultados da análise microscópica e da análise físico-química devem 

ser avaliados em conjunto e as discrepâncias devem ser resolvidas antes de emitir o 

relatório da análise [1,4].  

Nem sempre a análise microscópica do sedimento urinário é efetuada. Apenas as 

amostras de urina turva ou cuja tira-teste apresenta resultado positivo para sangue, 

leucócitos, nitritos ou proteínas têm probabilidade de apresentar alguma informação 

significativa na análise microscópica [1]. 
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O sedimento de uma amostra de urina normal apresenta quantidades limitadas de 

elementos figurados. Por exemplo: 

 A presença de 1 ou 2 eritrócitos, 1 ou 2 leucócitos e algumas células 

epiteliais não é necessariamente anormal; 

 Um cilindro hialino ocasional também é um achado comum; 

 A urina de mulheres maduras pode apresentar uma grande quantidade de 

células epiteliais escamosas das paredes vaginais. 

No entanto, o sedimento urinário anormal pode conter muitas células ou cilindros 

que indicam um processo patológico.  

O valor do exame microscópico depende de dois fatores principais: o exame de 

uma amostra adequada e o conhecimento do profissional que realiza o exame [6]. 

A primeira urina da manhã geralmente confere um ambiente concentrado e ácido, 

necessário à manutenção das estruturas microscópicas presentes na urina. O sedimento 

deve ser examinado o mais rapidamente possível após a colheita, porém pode ser 

refrigerado durante poucas horas, caso não possa ser examinado imediatamente [6]. 

A análise microscópica do sedimento urinário é realizada utilizando o microscópio 

ótico composto de campo claro e deve ser feita numa amostra centrifugada. 

 

3.2.2. Proteínas  

3.2.2.1. Proteínas totais 

A maioria das proteínas plasmáticas, com exceção das imunoglobulinas e das 

hormonas proteicas, é sintetizada no fígado. O glomérulo age como um ultrafiltro das 

proteínas plasmáticas. Normalmente, as proteínas de elevado peso molecular aparecem 

no filtrado glomerular apenas em quantidades vestigiais. Quantidades relativamente 

pequenas de albumina passam para o filtrado como resultado da sua elevada concentração 

plasmática e do seu peso molecular relativamente baixo. As proteínas de baixo peso 

molecular são filtradas mais rapidamente mas em menor quantidade devido à sua baixa 

concentração plasmática. Além disso, a excreção de proteínas individuais na urina 

depende da extensão da sua reabsorção nos túbulos proximais renais, que é inversamente 

proporcional ao peso molecular. Apenas uma pequena quantidade de proteína é 

normalmente excretada, sendo a maioria albumina e o restante constituído principalmente 

pela glicoproteína de Tamm-Horsfall [5]. 

O ADVIA® 2400 utiliza o método do biureto para quantificar as proteínas totais no 

soro. As ligações peptídicas das proteínas reagem com os iões cobre em solução alcalina 

formando um produto corado, cuja absorvância é medida espectrofotometricamente a 540 
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nm. A intensidade da cor produzida é proporcional ao número de ligações peptídicas que 

reagiram e, por isso, à quantidade de proteínas presentes no sistema reacional [1,5]. 

Para determinar a proteinúria o ADVIA® 2400 utiliza um método que se baseia na 

determinação do desvio de absorção que ocorre quando o complexo vermelho de 

pirogalhol e molibdato se liga a grupos de proteínas com aminoácidos básicos e protões 

em pH ácido. O aumento de absorvância a 596/694 nm é proporcional à concentração de 

proteínas totais na amostra.  

Os ensaios de quantificação das proteínas na urina são realizados, 

preferencialmente, em amostras de 24 horas. Uma abordagem alternativa consiste em 

determinar a razão proteinúria/creatininúria numa amostra da primeira urina da manhã [5]. 

A determinação da proteinemia tem interesse no rastreio, diagnóstico, 

monitorização da evolução clínica e tratamento de patologias que acometem o fígado, rins 

ou medula óssea (MO), bem como outros distúrbios metabólicos ou nutricionais. A 

quantificação de proteínas na urina apresenta o seu principal valor semiológico ao nível da 

avaliação da proteinúria, que constitui a primeira indicação de doença renal (DR) [1,2,5]. 

 

3.2.2.2. Eletroforese de proteínas séricas 

A maioria das proteínas plasmáticas com interesse em química clínica são 

proteínas globulares solúveis, com exceção do fibrinogénio. O facto de o efeito do pH 

conferir, aumentar ou alterar as cargas de superfície numa proteína pode criar, numa 

mistura de diferentes proteínas, várias espécies com razão massa/carga diferente que 

migram a velocidades diferentes quando sujeitas a um campo elétrico. A eletroforese de 

proteínas séricas (EPS) é um método de separação física de proteínas baseado neste 

comportamento. A EPS é realizada, neste laboratório, recorrendo ao instrumento MINICAP 

[5]. 

Os sistemas de ECZ para proteínas séricas empregam colunas com propriedades 

similares às da agarose, sendo o padrão de separação das proteínas comparável. As 

proteínas separadas por eletroforese são classificadas pela sua posição final em cinco 

regiões gerais: albumina, α1-globulinas (α1-antitripsina, α1-glicoproteina ácida e α1-

fetoproteina), α2- globulinas (haptoglobina, α2-macroglobulina e ceruloplasmina), β-

globulinas (transferrina, C3, C4, β2-microglobulina e lipoproteínas) e γ-globulinas 

[imunoglobulinas e proteína C reativa (pcr)] [1,2,5]. 

Na rotina, o soro é a amostra de eleição, de modo a evitar a banda adicional do 

fibrinogénio na região onde geralmente migram as imunoglobulinas monoclonais, obtida 

com o plasma. No entanto, o plasma pode ser utilizado quando se pretende semi-
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quantificar a quantidade de fibrinogénio presente como evidência de um processo de 

inflamação aguda ou de fibrinólise in vivo [5]. 

A EPS apresenta o seu maior valor semiológico no estudo da composição proteica 

das amostras biológicas. As alterações que ocorrem nas proteínas a nível quantitativo e 

qualitativo têm repercussões no aspeto e mobilidade electroforética das diferentes bandas 

por elas constituídas, podendo resultar em padrões que podem ser altamente específicos 

de algumas doenças. A EPS é utilizada como exame complementar no diagnóstico da 

doença hepática (DH), hiper e hipogamaglobulinémias, estados inflamatórios, neoplasias, 

DR, distúrbios gastrointestinais e na pesquisa e monitorização de doenças plasmocitárias 

[2,5]. 

 

3.2.2.3. Albumina 

A albumina é a proteína plasmática mais abundante e importante, constituindo mais 

de metade do total das proteínas plasmáticas. A sua concentração reflete a velocidade de 

síntese, a degradação e o volume de distribuição. A síntese da albumina é regulada por 

diversas influências, incluindo o estado nutricional, pressão oncótica do soro, citosinas e 

hormonas. Devido à sua concentração plasmática, a albumina é também o principal 

constituinte das proteínas urinárias [1,2,5]. 

Para determinar a concentração de albumina sérica o ADVIA® 2400 utiliza um 

ensaio de ligação de corante, o verde de bromocresol, ao qual a albumina se liga com 

elevada afinidade, formando um complexo albumina-verde de bromocresol, que é medido 

como uma reação de ponto final a 596/694 nm [1]. 

O ADVIA® 2400 utiliza um ensaio de turbidimetria intensificada por polietilenoglicol 

para quantificar a albumina na urina. A albumina reage com um antissoro específico, 

formando um precipitado que é medido por turbidimetria a 340 nm.  

A determinação de albumina sérica apresenta valor semiológico na avaliação e 

monitorização do estado nutricional e das funções hepática, renal e metabólica. A 

determinação da albuminúria apresenta valor semiológico no diagnóstico e monitorização 

do tratamento da disfunção renal, com especial destaque no rastreio em doentes diabéticos 

e hipertensos, uma vez que constitui um preditor do desenvolvimento de DR clínica nestes 

doentes [1,2,5]. 

 

3.2.2.4. Proteína C Reativa 

A pcr consiste em 5 subunidades polipeptídicas não glicosiladas idênticas, ligadas 

não covalentemente, formando um polímero cíclico em forma de disco. A sua produção dá-

se nos hepatócitos e é induzida principalmente pela interleucina 6. A pcr é uma das 
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proteínas de fase aguda mais sensíveis, cuja concentração sérica aumenta rapidamente 

como parte da resposta inflamatória inespecífica do corpo à infeção ou lesão [2,5]. 

Para quantificar a pcr sérica o ADVIA® 2400 utiliza um ensaio imunoturbidimétrico 

intensificado por látex. Quando a amostra contendo pcr é misturada com o reagente de 

látex, cujas partículas se encontram revestidas com anticorpo anti-pcr, ocorre aglutinação 

que resulta no aumento da turbidez, que é medida a 571nm.  

A quantificação da pcr sérica apresenta valor semiológico a nível do rastreio e 

avaliação de doenças infeciosas e da atividade dos processos inflamatórios; na deteção 

da rejeição de enxertos e de infeções intercorrentes nos doentes com lúpus eritematoso 

sistémico, leucemia ou após cirurgia; na monitorização da sépsis e meningite bacteriana, 

em particular nos recém-nascidos; e a nível da avaliação do prognóstico e na estratificação 

do risco de doença arterial coronária e das suas complicações [1,5]. 

 

3.2.2.5. Imunoglobulinas 

As imunoglobulinas, sintetizadas pelas células plasmocitárias, são constituídas por 

uma ou mais unidades básicas compostas por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, 

que possuem uma região constante e uma região variável envolvida no reconhecimento e 

ligação ao antigénio. As variações na região constante da cadeia pesada têm como 

resultado as diferentes classes de imunoglobulinas: imunoglobulina (Ig) M, IgG, IgA, IgD e 

IgE, sendo as três primeiras as principais imunoglobulinas séricas [5]. 

A IgM é a imunoglobulina mais primitiva e menos especializada e é a única 

imunoglobulina sintetizada pela maioria dos recém-nascidos. Em adultos é a terceira 

imunoglobulina sérica mais abundante, representando 5-10% do total das imunoglobulinas 

circulantes [5]. 

A IgG é a imunoglobulina maioritariamente produzida pelos plasmócitos, 

constituindo 70-75% do total das imunoglobulinas, das quais 65% são extravasculares, 

encontrando-se o restante no plasma. A IgG apresenta quatro subclasses, sendo IgG1 a 

principal IgG a atravessar a placenta e a proteger os recém-nascidos nos primeiros 3 

meses de vida [5]. 

Aproximadamente 10-15% das imunoglobulinas séricas são IgA. As IgA constituem 

a classe de anticorpos maioritária nas secreções [1,5]. 

Para determinar quantitativamente a atividade sérica das IgA, IgG e IgM o ADVIA® 

2400 utiliza um ensaio de imunoturbidimetria intensificada por polietilenoglicol. O 

precipitado formado é medido a 340/694 nm. 

A quantificação das imunoglobulinas séricas apresenta interesse no auxílio ao 

diagnóstico e monitorização da evolução e do tratamento de várias condições que afetam 
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os níveis de uma ou mais dessas classes, como o metabolismo anormal de proteínas, 

imunodeficiências hereditárias e adquiridas, patologias infeciosas e patologias malignas 

das células plasmocitárias e linfocíticas [1,2,5]. 

 

 

3.2.3. Enzimas 

3.2.3.1. Creatina cinase 

A creatina cinase (CK) é um dímero composto por duas subunidades catalíticas M, 

B ou por MB. As três isoenzimas resultantes são a CK-1 (BB), CK-2 (MB) e CK-3 (MM) e 

são encontradas no citosol ou associadas a estruturas miofibrilares. Está ainda descrita 

uma quarta isoenzima que se localiza entre as membranas mitocondriais (CK-Mt), 

representando cerca de 15% da atividade total da CK no músculo cardíaco [5]. 

Apesar de a CK-MM ser a isoenzima predominante nos músculos cardíaco e 

esquelético, a CK-MB é mais específica para o miocárdio, onde representa 10-20% da 

atividade da CK total, contrastando com o contributo de 2-5% para a atividade da CK total 

no músculo-esquelético [5]. 

Para determinar a atividade sérica da CK total o ADVIA® 2400 utiliza um método 

em que a CK catalisa a conversão de fosfato de creatina a creatina, com fosforilação 

concomitante de adenosina difosfato (ADP) a adenosina trifosfato (ATP). O ATP produzido 

é medido através da conjunção de 2 reações catalisadas pela hexocinase (HK) e glucose-

6- fosfato desidrogenase (G6PD), que convertem fosfato de dinucleótido de nicotinamida 

e adenina oxidado (NADP+) em fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina reduzido 

(NADPH), cuja concentração é medida pelo aumento da absorvância a 340/410nm. Para 

determinar a atividade da CK-MB são utilizados anticorpos anti-CK-M, que inibem a 

atividade catalítica das subunidades CK-M na amostra, sem afetar as subunidades CK-B, 

cuja atividade corresponde a metade da atividade da CK-MB, podendo ser determinada da 

mesma forma que a CK total [1,5]. 

 

 

3.2.3.2. Lactato desidrogenase 

A lactato desidrogenase (LDH) é uma enzima citoplasmática encontrada em todas 

as células e tecidos do organismo. A LDH é um tetrâmero de duas subunidades ativas, H 

e M, e as combinações destas subunidades produzem 5 isoenzimas que variam desde 

LDH-1 (HHHH) a LDH-5 (MMMM); as formas intermédias contêm diferentes combinações 

das subunidades H e M [1]. 
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A LDH é uma enzima não específica. No entanto, os diferentes tecidos apresentam 

diferente composição isoenzimática. No músculo cardíaco, rins e eritrócitos predominam 

as isoenzimas LDH-1 e LDH-2, enquanto no fígado e músculo esquelético predominam a 

LDH- 4 e LDH-5 [1,2,5]. 

A determinação da atividade sérica da LDH é efetuada no ADVIA® 2400. A LDH na 

amostra catalisa a conversão de piruvato em L-lactato, originando a oxidação do 

dinucleótido de nicotinamida e adenina reduzido (NADH) em dinucleótido de nicotinamida 

e adenina oxidado (NAD+). A taxa de oxidação, que é diretamente proporcional à atividade 

da LDH, é monitorizada através da medição da diminuição da absorvância a 340/410nm 

[1]. 

A separação electroforética é o método utilizado para demostrar as isoenzimas da 

LDH [5]. 

A determinação da atividade sérica da LDH tem interesse como indicador geral da 

existência e gravidade de lesões teciduais agudas ou crónicas, nomeadamente no despiste 

e monitorização da evolução clínica e da resposta ao tratamento de inúmeras patologias 

que acometem o coração, fígado, músculos, rins, pulmões e sangue. A LDH pode ainda 

ser utilizada como marcador tumoral no cancro testicular e outros tumores da linha 

germinativa. A determinação da atividade das isoenzimas da LDH permite aumentar a 

especificidade de órgão uma vez que a sua concentração é diferente em cada um deles 

[1,2,5].  

 

3.2.3.3. Aminotransferases 

As aminotransferases são uma família de enzimas que se encontram amplamente 

distribuídas nas células do corpo. A aspartato aminotransferase (AST) é encontrada 

principalmente no coração, fígado, músculo-esquelético e rins, enquanto a alanina 

aminotransferase (ALT) é encontrada principalmente no fígado e rins e, em quantidades 

menores, no coração e músculo-esquelético. A ALT é exclusivamente citoplasmática, 

enquanto a AST existe nas formas mitocondrial e citoplasmática [5]. 

A quantificação da atividade sérica da AST e da ALT é efetuada pelo ADVIA® 2400. 

O oxaloacetato formado na reação catalisada pela AST, a partir de L-aspartato e α- 

cetoglutarato, é reduzido a malato na presença da malato desidrogenase. O piruvato 

formado na reação catalisada pela ALT, a partir de L-alanina e α-cetoglutarato, é reduzido 

a lactato na presença da LDH. Os oxoácidos formados são medidos indiretamente através 

da redução enzimática aos hidroxiácidos correspondentes, que é acompanhada pela 

alteração da concentração de NADH. A alteração da absorvância do NADH é proporcional 

à atividade da AST ou da ALT [5]. 
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Os resultados das determinações das atividades da ALT e da AST são 

principalmente utilizados no despiste e monitorização das lesões hepáticas, no auxílio ao 

diagnóstico e na monitorização da terapêutica em indivíduos com DH. A ALT apresenta 

maior especificidade e sensibilidade para as lesões hepatocelulares que a AST [1,5]. 

 

3.2.3.4. Fosfatase alcalina 

A fosfatase alcalina (ALP) representa uma família de enzimas glicoproteicas 

codificadas por diferentes genes, encontrando-se predominantemente ligada às 

membranas celulares de vários órgãos. As isoformas plasmáticas mais abundantes são 

codificadas pelo mesmo gene, produzindo a isoenzima não específica de tecido encontrada 

nos rins, fígado e ossos, que é sujeita a diferentes modificações pós-transcricionais nos 

diferentes tecidos que resultam em diferenças nas suas cadeias laterais hidrocarbonadas. 

As isoenzimas de origem placentária e intestinal são codificadas por genes diferentes [1,5]. 

A determinação da atividade sérica da ALP, executada no ADVIA® 2400, baseia-

se na hidrólise pela ALP do 4-nitrofenilfosfato. A medição colorimétrica da velocidade de 

formação do produto da reação, o 4-nitrofenol, a 410/478nm é proporcional à atividade da 

ALP. A determinação do conteúdo em isoenzimas da ALP é efetuada por ECZ [5]. 

A determinação da atividade sérica da ALP apresenta o seu maior interesse no 

despiste, diagnóstico e monitorização da evolução clínica e da resposta ao tratamento de 

patologias hepatobiliares e patologias ósseas associadas ao aumento da atividade 

osteoblástica. A determinação da atividade das isoenzimas da ALP tem interesse quando 

é necessário clarificar a fonte do aumento da ALP sérica [5]. 

 

3.2.3.5. Amilase 

A amilase é uma metaloenzima cálcica da classe das hidrolases. A amilase é uma 

molécula suficientemente pequena para atravessar os glomérulos, sendo a única enzima 

plasmática normalmente encontrada na urina. A amilase está presente em vários órgãos e 

tecidos. A enzima normalmente presente no soro e na urina tem origem, 

predominantemente, no pâncreas e nas glândulas salivares [5]. 

Para determinar a atividade da amilase no soro, no ADVIA® 2400, é utilizado p- 

nitrofenil-maltoheptaósido bloqueado por etileno como substrato e a enzima indicadora α- 

glucosidase, que liberta o p-nitrofenol. O p-nitrofenol resultante é medido a 410/694nm. 

A determinação da atividade sérica da amilase apresenta o seu principal valor 

semiológico ao nível do diagnóstico e monitorização da pancreatite e outras doenças 

pancreáticas e no estudo de qualquer evento inflamatório intra-abdominal. A especificidade 
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desta determinação pode ser melhorada através da medição direta das isoenzimas da 

amilase [2,5]. 

 

3.2.3.6. Lipase 

A lipase é uma glicoproteína de cadeia única que hidrolisa os ésteres de glicerol 

dos ácidos gordos de cadeia longa. A maior parte da atividade sérica da lipase tem origem 

pancreática, mas alguma também é secretada pela mucosa gástrica e intestinal. A lipase 

é filtrada pelos glomérulos e totalmente reabsorvida nos túbulos proximais renais, não 

sendo normalmente detetada na urina [1,5]. 

O sistema de ensaio executado pelo ADVIA® 2400 utiliza um substrato 

cromogénico da lipase, o 1,2-o-diluril-rac-glicero-3-ácido glutárico-(6’-metilresorufina-

éster), que é hidrolisado, formando-se um intermediário instável que se decompõe 

espontaneamente em ácido glutárico e metilresorufina. A taxa de formação da 

metilresorufina é determinada por espectrofotometria e é proporcional à atividade da lipase 

na amostra [5]. 

A determinação da atividade sérica da lipase tem o seu maior valor semiológico no 

estudo de distúrbios pancreáticos, principalmente no diagnóstico da pancreatite aguda 

[2,5]. 

 

 

3.2.4. Função renal 

Todos os ensaios analíticos descritos neste subcapítulo são executados pelo 

sistema analítico ADVIA® 2400. 

 

3.2.4.1. Creatinina 

A creatinina é o anidrido cíclico da creatina que é produzido como produto final da 

decomposição da fosfocreatina. A quantidade de creatinina produzida diariamente é 

relativamente constante e está relacionada com a massa muscular. A creatinina está 

presente em todos os fluidos e secreções corporais e é livremente filtrada pelos glomérulos. 

Apesar da reabsorção pelos túbulos renais não ser significativa, dá-se uma pequena mas 

significativa secreção tubular. Uma vez que a creatinina apresenta produção endógena e 

é libertada para os fluidos celulares a uma taxa constante, a sua clearance é utilizada 

como indicador da taxa de filtração glomerular (TFG) [5]. 

Para determinar a concentração de creatinina no soro e na urina, é utilizada uma 

modificação do método de Jaffe, baseado na reação do ácido pícrico com a creatinina em 
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meio alcalino, produzindo um complexo de cor avermelhada. A velocidade de formação 

deste complexo é medida a 505/571nm e é proporcional à concentração de creatinina [5]. 

A determinação da creatinina sérica é utilizada para calcular uma estimativa da TFG 

em indivíduos com DR crónica e naqueles com fatores de risco para a mesma. Além disso, 

os níveis séricos de creatina constituem um indicador de redução da massa muscular. O 

nível sérico de creatinina não constitui por si só um índice adequado da TFG, sendo a 

clearance de creatinina (ClCr) um indicador mais sensível da disfunção renal. A 

concentração urinária de creatinina, numa amostra de 24 horas, em conjunto com a 

concentração de creatinina plasmática, é utilizada para calcular a ClCr [2,4,5]. 

A colheita correta da urina de 24 horas é a maior limitação no cálculo da ClCr como 

medida da TFG. Assim, existem fórmulas matemáticas que permitem estimar a TFG, sem 

recorrer à colheita de urina, obviando o inconveniente da colheita e a incerteza da sua 

completude [1,5]. 

 

3.2.4.2. Ureia 

A ureia é o principal produto metabólico nitrogenado do catabolismo das proteínas, 

constituindo mais de 75% do azoto não proteico eventualmente excretado. Mais de 90% 

da ureia é excretada pelos rins [5]. 

A ureia na amostra é hidrolisada pela urease produzindo amónia, que reage com 2- 

oxoglutarato na presença da glutamato desidrogenase e de NADH. A oxidação de NADH 

a NAD+ provoca uma diminuição da absorvância a 340nm [5]. 

A determinação da ureia sérica é útil no diagnóstico da insuficiência renal, na 

avaliação da função glomerular, na monitorização da DR crónica e na avaliação de doentes 

que necessitam de suporte nutricional; juntamente com a creatininemia, auxilia no 

diagnóstico diferencial da hiperuremia pré-renal, renal e pós-renal [2,5]. 

A determinação da concentração de ureia na urina é utilizada na determinação do 

equilíbrio proteico e da quantidade de proteína nutricional necessária para doentes em 

estado grave [1]. 

 

3.2.4.3. Ácido úrico 

O ácido úrico é o principal produto do catabolismo das purinas. Aproximadamente 

75% do ácido úrico é excretado na urina [5]. 

O ácido úrico na amostra é convertido pela uricase em alantoína e peróxido de 

hidrogénio. A peroxidase catalisa a reação do peróxido de hidrogénio com a 4-

aminofenazona e a N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3-metilanilina, formando um complexo 
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colorido. A absorvância do complexo é lida a 545/694nm e é diretamente proporcional à 

atividade do ácido úrico [5]. 

A determinação da uricemia apresenta o seu principal valor semiológico no rastreio, 

estudo e monitorização da resposta ao tratamento da gota, seja como resultado de uma 

hiperuricemia primária ou causada por outras condições ou tratamentos que dão origem a 

hiperuricemias secundárias. Está ainda indicada na monitorização da quimioterapia e no 

diagnóstico e monitorização da hipertensão induzida pela gravidez [2,5]. 

A determinação da uricosúria é utilizada principalmente no diagnóstico de cálculos 

renais e na monitorização de indivíduos com gota, uma vez que muitos desses doentes 

desenvolvem cálculos renais de ácido úrico [2]. 

 

 

3.2.5. Estudo do metabolismo dos hidratos de carbono 

3.2.5.1. Glucose 

Os hidratos de carbono são os principais constituintes dos sistemas fisiológicos. Os 

hidratos de carbono complexos são digeridos em açúcares simples, principalmente 

glucose, que é usada sobretudo como fonte de energia ou armazenada como glicogénio. 

A glucose constitui o principal açúcar na circulação sanguínea, sendo a sua concentração 

regulada por várias hormonas, das quais a insulina é a mais significativa [1]. 

O ADVIA® 2400 utiliza o método da HK para determinar quantitativamente a 

glucose no soro. A glucose é fosforilada pelo ATP na presença da HK, formando glucose-

6-fosfato (G6P). A G6P é oxidada na presença da G6PD, originando a redução de NAD+ a 

NADH. A quantidade de NADH produzido é diretamente proporcional à quantidade de 

glucose na amostra e é medida pelo aumento da absorvância a 340 nm [4,7]. 

A determinação da glicémia em jejum e durante as provas destinadas ao estudo do 

metabolismo dos hidratos de carbono, nomeadamente a Prova de Tolerância Oral à 

Glucose (PTOG), apresenta valor semiológico ao nível do rastreio, diagnóstico e 

monitorização da evolução clínica e da resposta ao tratamento de alterações dos níveis de 

glicémia em jejum, da tolerância diminuída aos hidratos de carbono e das várias formas de 

diabetes mellitus (DM); do ajuste da terapêutica em doentes diabéticos e ao nível do 

diagnóstico e estudo das hipoglicémias [2,5]. 
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3.2.6. Lípidos 

3.2.6.1. Colesterol total 

O colesterol é um esteroide sintetizado no fígado e outros tecidos a partir de acetil- 

coenzima A. Cerca de 25% do colesterol tem origem na dieta. O colesterol está presente 

nas membranas celulares e é o percursor dos ácidos biliares e das hormonas esteróides. 

Ao nível do plasma encontra-se nas formas livre e esterificada, circulando integrado em 

lipoproteínas [5]. 

A determinação da concentração sérica do colesterol total (CT) é efetuada no 

ADVIA® 2400 por um método enzimático. Os ésteres do colesterol da amostra são 

hidrolisados pela colesterol esterase em colesterol e em ácidos gordos livres. O colesterol, 

na presença de oxigénio, é convertido pela colesterol oxidase em colest-4-en-3-ona, 

formando peróxido de hidrogénio. A partir da reação catalisada pela peroxidase, entre 

peróxido de hidrogénio, 4-aminoantipirina e fenol, forma-se um complexo corado, a 

quinoneimina, cuja absorvância é lida como uma reação de ponto final a 505/694 nm [5]. 

A determinação da concentração sérica do CT, em conjunto com outros elementos 

do perfil lipídico, apresenta o seu maior valor semiológico na avaliação do risco 

cardiovascular global, e no diagnóstico, caracterização e monitorização da resposta ao 

tratamento das dislipidemias [2,5,11]. 

 

3.2.6.2. Triacilgliceróis 

Os triacilgliceróis (TAG) são os ésteres de glicerol mais abundantes da dieta e os 

que predominam no plasma, sendo fundamentalmente de origem exógena. Após absorção 

pelo íleo proximal, os TAG são integrados com moléculas de colesterol e de 

apolipoproteína (Apo) B-48 para formar quilomicras [5]. 

O ADVIA® 2400 utiliza um método enzimático para quantificar os TAG no soro. Os 

TAG na amostra são convertidos em glicerol e em ácidos gordos livres pela lipase. Em 

seguida, o glicerol é fosforilado pela glicerol quinase, formando glicerol-3-fosfato, seguindo- 

se a sua conversão pela glicerol-3-fosfato-oxidase em dihidroxiacetona fosfato e peróxido 

de hidrogénio. A partir do peróxido de hidrogénio, 4-aminofenazona e 4-clorofenol, e sob a 

influência catalítica da peroxidase, forma-se um complexo corado, cuja absorvância é lida 

como uma reação de ponto final a 505/694 nm [5]. 

A determinação da concentração sérica dos TAG apresenta valor semiológico 

semelhante ao CT [2,5,11]. 
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3.2.7. Eletrólitos 

A concentração de eletrólitos no soro/plasma e urina fornece informações muito 

importantes acerca do estado eletrolítico, hídrico e acidobásico do organismo [5]. 

As principais situações para prescrição do ionograma (sódio, potássio e cloro) são 

as seguintes: doentes graves, incluindo com perda de consciência e obnubilados; no 

contexto de doença cardíaca, renal ou hepática; doentes sob terapêutica com fluidos 

endovenosos ou alimentação parentérica, ou com fármacos que possam alterar as 

concentrações dos iões que constituem o ionograma; doentes com poliúria, oligúria, 

polidipsia, vómitos, diarreia, ostomias digestivas ou urinárias, tonturas, fadiga muscular, 

alterações do comportamento, ou quedas fáceis; à entrada de um serviço de urgência ou 

de uma unidade de cuidados intensivos; na admissão de um internamento; no pré-

operatório; e doentes em diálise. O ionograma urinário, quando indicado, deve ser 

solicitado e interpretado juntamente com o ionograma sérico [12]. 

A determinação quantitativa da atividade do sódio, potássio e cloretos no soro e 

urina é efetuada no ADVIA® 2400 e baseia-se num procedimento potenciométrico indireto 

que utiliza um ISE. 

 

3.2.8. Metabolismo do ferro, bilirrubina 

3.2.8.1. Ferro sérico 

O principal papel do ferro nos mamíferos é transportar o oxigénio como parte da 

proteína heme, sendo encontrado no corpo como componente da hemoglobina, mioglobina 

e citocromos, ligado à transferrina ou armazenado sob a forma de ferritina e hemossiderina. 

A homeostasia do ferro é regulada a nível da absorção gastrointestinal e da libertação de 

ferro dos macrófagos [1,2,13]. 

O método para determinação quantitativa de ferro sérico utilizado pelo ADVIA® 

2400 consiste na dissociação do ferro férrico da transferrina, em meio ácido, sendo 

simultaneamente reduzido à sua forma ferrosa. O ferro ferroso é, de seguida, complexado 

com ferrozina, produzindo um composto corado cuja absorvância medida a 571/658nm é 

proporcional à concentração de ferro sérico. O nível sérico do ferro é uma medida da 

quantidade de ferro ligado à transferrina [2,5,14]. 

A determinação da sideremia apresenta o seu maior valor semiológico no estudo 

das alterações do metabolismo do ferro, nomeadamente no diagnóstico diferencial e na 

monitorização da resposta ao tratamento de anemias, hemocromatose e hemossiderose 

[1,2]. 
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3.2.8.2. Transferrina 

O ferro absorvido da dieta ou libertado das reservas circula no plasma ligado à 

transferrina, que é uma glicoproteína bilobada com dois locais de ligação ao ferro. 

Normalmente, apenas cerca de 1/3 dos locais de ligação do ferro está ocupado, sendo o 

restante descrito como capacidade de ligação do ferro não saturada. A determinação da 

concentração de transferrina correlaciona-se com a determinação da capacidade total de 

fixação do ferro (CTFF), que mede indiretamente a transferrina em termos da quantidade 

de ferro que esta pode ligar [2,13,14]. 

O ADVIA® 2400 utiliza um ensaio imunoturbidimétrico reforçado por polietilenoglicol 

para quantificar a transferrina no soro. A transferrina na amostra é feita reagir com um 

antissoro específico para formar um precipitado que é medido por imunoturbidimetria a 

596/694nm. 

 

3.2.8.3. Bilirrubina 

A bilirrubina é o pigmento amarelo alaranjado que deriva dos glóbulos vermelhos 

senescentes. É uma molécula tetrapirrólica linear, insolúvel em água e facilmente solúvel 

numa série de solventes apolares, e que apresenta isómeros trans e cis. Após a sua 

formação nos tecidos periféricos, a bilirrubina é transportada para os hepatócitos, onde é 

conjugada com ácido glucorónico, sendo depois excretada na bílis e urina [5]. 

Tipicamente, a bilirrubina é determinada em dois testes: “total” e “direta”. A 

bilirrubina direta mede a maior parte da bilirrubina conjugada, uma fração irreversivelmente 

ligada a proteínas e uma pequena fração de bilirrubina não conjugada. A subtração da 

bilirrubina direta da bilirrubina total fornece a bilirrubina “indireta” ou não conjugada [2,4,5]. 

A quantificação da bilirrubina total no soro é efetuada pelo ADVIA® 2400. A 

bilirrubina é oxidada pelo vanadato a pH 2,9, produzindo biliverdina. Na presença de um 

detergente e do vanadato, tanto a bilirrubina conjugada como a bilirrubina não conjugada 

são oxidadas. Esta reação de oxidação provoca a diminuição da densidade ótica da cor 

amarela que é específica da bilirrubina. A diminuição da densidade ótica a 451/545 nm é 

proporcional à concentração de bilirrubina total na amostra. O método utilizado para 

determinar a concentração de bilirrubina direta no soro é semelhante ao anterior; no 

entanto a oxidação da bilirrubina ocorre a pH 3 e apenas a bilirrubina conjugada é oxidada. 

A determinação das bilirrubinas tem interesse na avaliação da função hepática e de várias 

patologias, nomeadamente hepatobiliares e hematológicas, que afetam a sua produção, 

captação, armazenamento, metabolismo ou excreção. Em recém-nascidos com icterícia, a 

determinação das bilirrubinas é utilizada na investigação da sua causa e na monitorização 

da eficácia da fototerapia [1,2]. 
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4. Hematologia Clínica 

4.1. Equipamentos e métodos gerais 

Os equipamentos estudados e utilizados durante o estágio na valência de Química 

Clínica encontram-se listados na Tabela 3. Os métodos gerais que fundamentam o 

funcionamento destes equipamentos são descritos neste capítulo. 

 

Tabela 3. Equipamentos utilizados na valência de Hematologia Clínica durante o estágio no 

Moduslab. 

Modelo do equipamento Fabricante/Distribuidor 

ADVIA®120 BioMérieux 

CA-540 Sysmex 

TEST 1 Alifax 

ADAMSTM A1c HA-8160 Arkray 

MINICAP Sebia 

 

 

 

4.1.1. Citometria de fluxo 

A citometria de fluxo é o processo através do qual se medem as características 

físicas e/ou químicas das células ou outras partículas biológicas em suspensão num meio 

fluído. Essas medições são efetuadas enquanto as células ou partículas, coradas ou não 

com fluorocromos ou outros corantes, passam uma a uma, em fluxo contínuo, através de 

uma fonte de luz laser, produzindo um padrão de luz característico que é medida por 

detetores múltiplos para a luz dispersa frontal e lateral, para a luz absorvida e para a luz 

fluorescente, no caso de as células e/ou partículas serem marcadas com um fluorocromo 

[1,5,15]. 

O sistema hematológico ADVIA® 120 (Figura 4) é um equipamento totalmente 

automatizado que utiliza amostras de sangue total para determinar vários parâmetros 

relacionados com os eritrócitos, leucócitos, plaquetas e reticulócitos e que se baseia no 

princípio da citometria de fluxo associada a princípios óticos e métodos citoquímicos. A 

contagem das células baseia-se na alteração da dispersão da luz gerada por uma célula 

quando esta atravessa o campo ótico [3,15,16]. 
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No ADVIA® 120 a amostra, depois de aspirada, é recolhida para uma válvula de 

segmentação que divide a amostra em alíquotas para os diferentes tipos de teste. A 

amostra mistura-se com os reagentes em câmaras de reação, onde ocorrem as diferentes 

reações citoquímicas. Quando as reações nas câmaras de reação ficam concluídas, as 

misturas de amostra e reagente seguem para análise nas células de fluxo, com exceção 

da câmara de reação da hemoglobina que serve de cuvete ótica. Os sinais óticos obtidos 

pelos detetores são transformados em resultados padronizados pelo software do 

instrumento [3,15,16]. 

Na câmara da hemoglobina (colorímetro) os eritrócitos são lisados para libertar a 

hemoglobina, sendo o ferro-heme oxidado do estado ferroso para o estado férrico que 

coordena um ião hidróxido e uma molécula de água com um ligando axial para formar 

monoaquomonohidroxiferri-porfirina, sendo a sua absorvância medida 

fotocolorimetricamente a 546 nm [15,16]. 

As contagens de eritrócitos são realizadas simultaneamente e no mesmo canal 

destinado à contagem de plaquetas. A diferenciação entre ambos é feita pelo volume e 

índice de refração associados. Os eritrócitos e plaquetas são isovolumetricamente 

esferificados, o que elimina a forma enquanto fator de variabilidade. A medição da luz laser 

dispersa fornece uma correspondência com o volume dos eritrócitos e plaquetas, com a 

concentração de hemoglobina nos eritrócitos e com o coeficiente de refração das 

plaquetas. O instrumento não mede com exatidão as células que não podem ser 

convertidas em esferas isovolumétricas, como por exemplo, as células falciformes 

irreversíveis [3,15,16]. 

Os índices eritrocitários hemoglobina globular média (HGM), concentração média 

de hemoglobina globular (CMHG) e coeficiente de distribuição eritrocitário (RDW), assim 

como o hematócrito, derivam de cálculos matemáticos baseados nas medições da 

Figura 4. Sistema automático ADVIA® 120 [16] 
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concentração de hemoglobina, contagem de eritrócitos e volume globular médio (VGM) 

[16]. 

A contagem automatizada de reticulócitos no ADVIA® 120 baseia-se na coloração 

do ácido ribonucleico (RNA) por um corante não fluorescente do ácido nucleico, a oxazina 

750, que se incorpora no RNA dos reticulócitos, alterando a absorção de luz, o que não 

acontece nos eritrócitos maduros. Em geral, os reticulócitos podem ser distinguidos dos 

leucócitos, eritrócitos maduros e plaquetas pelas sequências características de dispersão 

da luz que são proporcionais ao tamanho da célula e à concentração de hemoglobina, e 

de absorção de luz que é proporcional ao conteúdo de RNA. O ADVIA® 120 também 

fornece índices de imaturidade dos reticulócitos e outros índices reticulocitários [3,15,16]. 

A contagem diferencial de leucócitos deriva de dois canais, o canal peroxidase e o 

canal basófilo/lobularidade, enquanto o número total de células nucleadas é derivado dos 

canais basófilos/lobularidade [3]. 

No canal de peroxidase, após lise dos eritrócitos, os leucócitos são fixados por ação 

do formaldeído. O ambiente hipertónico provoca o encolhimento e cremação ligeira dos 

leucócitos, o que aumenta o índice de refração das células e a sua deteção. O canal 

peroxidase utiliza luz branca e incorpora uma reação citoquímica na qual a peroxidase 

endógena existente nas granulações dos neutrófilos, eosinófilos e monócitos age sobre um 

substrato, o 4-cloro-1- naftol, produzindo um produto de reação negro, que absorve luz. 

Assim, a absorção da luz é proporcional à intensidade da reação da peroxidase, e a 

quantidade de luz dispersa, é proporcional ao tamanho das células. Desse modo, os 

neutrófilos, eosinófilos e monócitos são corados com base nos seus níveis de atividade da 

peroxidase e, uma vez que os linfócitos, basófilos e células grandes não coradas (LUC - 

large unstained cells) não contêm peroxidase, permanecem não corados. No citograma 

resultante, os neutrófilos, eosinófilos, monócitos, linfócitos e LUCs dividem-se em 5 

clusters, separados entre si e de outros tipos ou restos celulares por uma combinação de 

limites fixos e móveis. Em pessoas saudáveis, as LUC são principalmente linfócitos 

grandes, mas células anormais, como blastos e linfócitos atípicos, podem cair nesta 

categoria. No canal peroxidase, os basófilos surgem na mesma categoria que os linfócitos. 

Este canal permite ainda que as deficiências funcionais da peroxidase sejam detetadas 

[3,15,16]. 

Os basófilos são distinguidos dos demais leucócitos num canal independente (canal 

basófilo/lobularidade). Numa primeira etapa os eritrócitos e plaquetas são lisados. De 

seguida todos os leucócitos exceto os basófilos são separados do seu citoplasma através 

da utilização de um reagente de lise em meio ácido e do aumento da temperatura na 

câmara de reação. A dispersão frontal da luz é proporcional ao tamanho celular e a 

dispersão lateral corresponde a uma combinação da forma do núcleo com a densidade 
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celular. Os basófilos intactos distinguem-se facilmente dos núcleos celulares mais 

pequenos provenientes das células desprovidas de citoplasma, que podem ser 

classificados como células mononucleares (monócitos e linfócitos) ou polimorfonucleares 

(neutrófilos e eosinófilos) com base na forma e complexidade desses núcleos. Este canal 

também é utilizado para detetar a presença de blastos, que se apresenta como uma 

população com densidade nuclear anormalmente baixa [3,15,16]. 

Os resultados são apresentados em citogramas e histogramas de distribuição das 

células que permitem a derivação, direta ou indireta, dos seguintes parâmetros: contagem 

total de eritrócitos, VGM, hematócrito, CMHG, HGM, RDW, contagem de plaquetas, volume 

plaquetário médio (VPM), coeficiente de distribuição plaquetária (PDW), contagem de 

reticulócitos e contagem total e diferencial de leucócitos. São ainda obtidos outros 

parâmetros que, habitualmente, não são reportados, mas que podem possuir alguma 

aplicação clínica ou a nível da validação laboratorial dos resultados, como é o caso da 

razão %microcitose/%hipocromia, do coeficiente de distribuição da hemoglobina (HDW), 

do conteúdo em hemoglobina dos reticulócitos ou da massa plaquetária média [3,16]. 

Este tipo de sistema automático é programado para fornecer contagens sanguíneas 

exatas e reprodutíveis em amostras normais ou que apresentam apenas anormalidades 

numéricas, bem como para alertar o operador do aparelho se a amostra apresentar 

características incomuns que possam dar origem a determinações inexatas ou que exijam 

a observação do esfregaço sanguíneo. Os resultados apresentarão “alarmes” quando a 

amostra contiver células blásticas, granulócitos imaturos, eritroblastos ou linfócitos 

atípicos; quando existirem plaquetas gigantes ou agregadas ou, por qualquer motivo, não 

for possível separar a população de eritrócitos da de plaquetas; e quando existir alguma 

anormalidade que possa adulterar os resultados [3]. 

 

 

4.1.2. Esfregaço de sangue periférico 

Os procedimentos indispensáveis para uma boa caracterização morfológica das 

células sanguíneas são a realização em tempo útil de um esfregaço satisfatório (com 

bordos e cauda reta), uma boa coloração e a avaliação das células sanguíneas em local 

apropriado do esfregaço [15]. 

O esfregaço de sangue periférico é realizado através da distensão manual de uma 

gota de sangue numa lâmina de vidro com auxílio de uma lâmina extensora. O sangue 

deve ser fresco e pode ou não conter EDTA. No entanto, não deve ser usado sangue 

anticoagulado com heparina uma vez que as características de coloração resultantes 

diferem muito daquelas obtidas com EDTA [3,17]. 
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A espessura do esfregaço pode ser regulada através da variação da pressão e 

velocidade da distensão e pela alteração do ângulo em que a lâmina extensora é colocada 

em relação à lâmina na qual se realiza o esfregaço. Perante uma amostra de sangue 

anémico, a espessura correta é conseguida segurando a lâmina extensora num ângulo 

mais aberto e realizando a distensão a maior velocidade; por outro lado, perante uma 

amostra de sangue policitémico, esse ângulo deverá ser mais fechado e a velocidade da 

distensão menor [15, 17]. 

Após a distensão o esfregaço sanguíneo deve secar ao ar em posição horizontal 

[15, 17]. 

De modo a preservar a morfologia, o esfregaço de sangue periférico é de seguida 

fixado em metanol. Depois de deixar escorrer o excesso de metanol, o esfregaço de sangue 

periférico é corado utilizando um método do tipo eosina Y – azur B e por fim lavado com 

água corrente em fluxo suave [15, 17]. 

O mecanismo pelo qual determinadas estruturas celulares coram com um corante 

em particular e outras não, depende de diferenças complexas na ligação dos corantes às 

estruturas químicas e da interação entre as moléculas de corante. As variações de 

coloração das células sanguíneas baseiam-se no princípio de que estruturas celulares 

ácidas coram por corantes básicos (cor azul) e estruturas celulares básicas coram pelos 

corantes ácidos (eosina – cor alaranjada). As estruturas celulares que coram pelo azur 

adquirem cor vermelho-púrpura e são chamadas azurófilas, enquanto as estruturas neutras 

são chamadas neutrófilas e coram de rosa ou vermelho-claro. Por exemplo, os grupos 

acídicos dos ácidos nucleicos e das proteínas do núcleo e citoplasma das células primitivas 

determinam a captação do corante básico azur B e, pelo contrário, a presença de grupos 

básicos na molécula de hemoglobina resulta na sua afinidade para os corantes acídicos, 

sendo corada pela eosina. Estes efeitos dependem do equilíbrio molar entre os corantes e 

são dependentes do tempo: o DNA liga-se mais depressa, o RNA mais devagar e a 

hemoglobina ainda mais lentamente. Assim, é importante utilizar uma metodologia de 

trabalho que assegure a utilização de um ratio eosina Y – azur B correto, que evite a 

contaminação dos corantes e que utilize os tempos de coloração corretos [3, 15, 17, 18]. 

Após coloração e lavagem as lâminas com esfregaço de sangue devem secar 

totalmente, podendo ser colocadas na vertical. 

O esfregaço de sangue periférico deve ser observado de forma sistemática, 

iniciando com a sua observação macroscópica, progredindo para a observação 

microscópica de baixa ampliação e depois para a grande ampliação [17]. 

A observação macroscópica permite avaliar as características de coloração e 

detetar a presença de partículas anormais que podem representar grandes agregados 

plaquetários, depósitos de crioglobulinas ou agregados de células tumorais [17]. 
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A observação microscópica de baixa ampliação, utilizando as objetivas de 10x e 

20x, permite avaliar a qualidade global da preparação, avaliar se existem aglutinados de 

eritrócitos, formação excessiva de rouleaux ou agregados plaquetários, avaliar o número, 

distribuição e coloração dos leucócitos, e localizar uma área em que os eritrócitos se 

encontrem uniformemente distribuídos sem se apresentarem distorcidos. Deve ser 

percorrida uma grande parte da lâmina de modo a detetar células anormais como 

percursores granulocíticos ou eritroblastos ocasionais [17]. 

Após selecionar a área adequada, deve ser realizada observação microscópica com 

alta ampliação, utilizando a objetiva de 40×, que permite a avaliação da morfologia celular 

e a deteção da maioria das inclusões citoplasmáticas. A utilização da objetiva de imersão 

de 100× reserva-se à observação de detalhes mais finos, como por exemplo o pontuado 

basófilo ou os corpos de Auer [3,17]. 

 

4.1.3. Métodos associados à coagulação - Método coagulométrico 

Nos ensaios que empregam o método coagulométrico é medido o tempo de 

coagulação que corresponde ao tempo que demora a formar um coágulo de fibrina, ou o 

tempo que demora a atingir outro ponto limite, o que conduz ao aumento da turvação. O 

tempo de coagulação é determinado através das alterações da intensidade da luz dispersa 

proveniente de um emissor de luz (660 nm) [17,19]. 

O sistema CA-540 (Figura 5) é um sistema automatizado de coagulação que 

permite a realização de análises coagulométricas com deteção por fotometria. A 

intensidade da luz que atravessa a amostra é registada durante todo o processo de 

medição, sendo obtida uma curva cinética, que é convertida num valor de tempo de 

coagulação com significado utilizando um método matemático apropriado. Os parâmetros 

analíticos determinados no CA-540, no Moduslab, são o tempo de protrombina (TP), tempo 

de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e o fibrinogénio (derivado do TP) [17,19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema automático CA-540 [19] 
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4.1.4. Velocidade de sedimentação eritrocitária por fotometria capilar 

O processo de sedimentação dos eritrócitos é composto por três fases: uma fase 

inicial em que se dá a formação de rouleaux e a agregação dos eritrócitos, seguida de um 

período em que os agregados precipitam a uma velocidade constante e, por último, uma 

fase de empacotamento em que a sedimentação abranda à medida que os eritrócitos se 

depositam no fundo do tubo. De acordo com o método de Westergren, a velocidade de 

sedimentação (VS) consiste na distância, em milímetros, de deposição dos eritrócitos ao 

fim de 1 hora, num tubo de diâmetro determinado, numa amostra de sangue venoso 

[17,20,21]. 

No Moduslab, o método utilizado para medir a VS baseia-se na cinética fotométrica 

capilar. 

O TEST 1 (Figura 6) é um analisador automático que permite determinar a VS em 

tubos primários de sangue total em K3EDTA com tampa perfurante. Após 3 minutos de 

agitação, o sangue é diretamente aspirado do tubo de colheita e distribuído num capilar, 

através de uma agulha. A microsedimentação dos eritrócitos no capilar é medida a 37ºC 

através da centrifugação a 20g em simultâneo com múltiplas leituras efetuadas por um 

microfotómetro de raios infravermelhos (950 nm). Os impulsos elétricos medidos por 

unidade de tempo correlacionam-se diretamente com a concentração de glóbulos 

vermelhos presentes no capilar e são utilizados para delinear a curva de sedimentação da 

amostra. Através de um modelo de regressão linear os resultados obtidos são convertidos 

em valores de VS, que são comparáveis aos obtidos com o método de Westergren. O 

TEST 1 apresenta um intervalo de medição de 2- 120 mm/h [20,22,23]. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Cromatografia 

A cromatografia consiste na separação dos componentes de uma mistura como 

resultado da sua distribuição diferencial entre uma fase estacionária e uma fase móvel. A 

fase móvel transporta a amostra através de um suporte que contém a fase estacionária. 

Figura 6. Sistema automático TEST 1 [23] 
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Os solutos com maior afinidade para a fase estacionária permanecem nela e, por isso, 

migram mais lentamente que aqueles com menor afinidade que, por sua vez, permanecem 

na fase móvel e migram mais depressa. A fase móvel deixa a coluna cromatográfica e 

passa por um detetor que produz um sinal eletrónico e que é registado em função do tempo, 

distância ou volume. O cromatograma resultante é utilizado para auxiliar na identificação e 

quantificação de compostos [1,7]. 

O tempo de retenção é característico do composto e está relacionado com a sua 

afinidade para as fases móvel e estacionária, podendo ser utilizado para determinar a 

identidade do composto. A concentração de um composto desconhecido pode ser derivada 

pela integração das áreas dos picos ou utilizando um método de controlo interno [1]. 

O sistema automático ADAMS™ A1C HA-8160 (Figura 7) utiliza a tecnologia de 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com troca iónica, que depende da permuta 

dos grupos carregados na resina de troca iónica com os grupos carregados nas moléculas 

de hemoglobina, permitindo a separação de moléculas de hemoglobina com diferentes 

cargas. As moléculas carregadas são eluídas por um gradiente de solventes e as diferentes 

frações são detetadas à medida que passam através de um detetor de luz UV/visível e 

registadas num sistema de integração informático. A análise da área sob a curva dos picos 

de absorção obtidos fornece a percentagem relativa a cada fração detetada. O tempo de 

eluição, ou de retenção, de qualquer hemoglobina presente é comparado com o de 

hemoglobinas conhecidas, permitindo a quantificação tanto das hemoglobinas normais A, 

F e A2, como de muitas das variantes [1,17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Eletroforese 

Anteriormente abordado no ponto 3.1.4. 

  

Figura 7. Sistema automático ADAMS™ A1C HA-8160 
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4.2. Ensaios analíticos 

4.2.1. Hemograma e estudo morfológico do sangue periférico 

O hemograma consiste num relatório numérico de todos os elementos figurados do 

sangue, bem como uma descrição de algumas das suas principais características. Esta 

contagem pode ser realizada manualmente ou automaticamente. Os métodos automáticos 

mostram-se superiores ao método manual na medida em que permitem contar um maior 

número de células, minimizando o erro estatístico. Além disso permitem minimizar a 

manipulação das amostras e o tempo de análise, sendo obtidos resultados mais rápidos e 

exatos. Para executar o hemograma é utilizado o sistema automático ADVIA® 120 [2,14]. 

A observação microscópica do esfregaço de sangue periférico (SP) é efetuada 

sempre que a contagem efetuada de modo automático emite alarmes, mediante prescrição 

médica, quando o doente apresenta doença oncológica e quando existe uma doença 

hematológica em monitorização. A observação do esfregaço sanguíneo consiste na 

contagem diferencial dos elementos da série leucocitária e no estudo morfológico das 

séries eritrocitária, leucocitária e trombocítica. 

O hemograma é utilizado como teste de rastreio na avaliação do estado geral de 

saúde de um indivíduo e sempre que existe suspeita de anomalias dos eritrócitos, 

leucócitos ou plaquetas. Além disso, é um auxiliar de diagnóstico de várias condições como 

anemia, infeção, inflamação, defeitos da coagulação, entre outros; é utilizado na 

monitorização da evolução clínica e/ou da terapêutica após estabelecido o diagnóstico, e 

na monitorização de terapêuticas conhecidas por afetar as células sanguíneas, como é o 

caso da quimioterapia ou da radioterapia [2]. 

Os parâmetros que compõem o hemograma serão descriminados de seguida. 

 

4.2.1.1. Eritrócitos 

A contagem total de eritrócitos é um indicador da disfunção a nível da produção de 

células vermelhas e/ou do seu tempo de vida, mas não permite determinar a causa 

subjacente a essa disfunção. 

A determinação da concentração de hemoglobina é importante no rastreio, 

diagnóstico e monitorização da evolução clínica e da resposta ao tratamento da anemia e 

da eritrocitose [2]. 

Os índices eritrocitários resultam de cálculos que fornecem informação acerca das 

características físicas dos eritrócitos. O VGM, a HGM e a CHGM refletem valores médios 

e podem não descrever de modo adequado aquelas amostras que apresentem populações 

mistas de eritrócitos. É, por isso, importante examinar os histogramas das células 
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vermelhas, assim como os esfregaços de SP, de modo a detetar essas populações 

dimórficas [14]. 

O hematócrito consiste na proporção do volume de uma amostra de sangue que 

corresponde ao volume constituído por eritrócitos. No ADVIA® 120 o hematócrito é 

calculado a partir da determinação da contagem total de eritrócitos e do VGM e é, por isso, 

considerado um índice eritrocitário. O VGM corresponde ao volume médio dos eritrócitos. 

A HGM é uma medida do conteúdo médio de hemoglobina por cada eritrócito e é calculada 

a partir das determinações da concentração de hemoglobina e da contagem total de 

eritrócitos. A CHGM consiste no cálculo da média da concentração de hemoglobina no 

volume de eritrócitos [14]. 

O RDW quantifica a heterogeneidade do volume celular, refletindo a variação de 

tamanho dos eritrócitos numa amostra [14]. 

O hematócrito apresenta utilidade nas mesmas condições referidas em relação à 

determinação da concentração de hemoglobina e na avaliação de estados de desidratação. 

O VGM é um parâmetro extremamente útil na classificação das anemias, mas o HGM e o 

CHGM geralmente não acrescentam informação clínica significativamente relevante, 

apesar de o CHGM poder identificar a hipocromia melhor que o HGM, sendo este último 

pouco útil na classificação das anemias. O RDW é útil na classificação precoce das 

anemias, uma vez que apresenta alterações mais precocemente que os outros parâmetros 

de avaliação das células vermelhas, especialmente na anemia ferropénica. O RDW é ainda 

útil na identificação de fragmentação dos eritrócitos, aglutinação e populações celulares 

dimórficas [2,4,14]. 

A determinação do número de reticulócitos fornece informação útil acerca da 

capacidade da MO para sintetizar e libertar células vermelhas em resposta a uma alteração 

fisiológica, como por exemplo a anemia; ou seja, fornece uma estimativa da taxa de 

produção dos eritrócitos. O resultado da contagem de reticulócitos apresenta valor 

semiológico na avaliação da atividade da MO, na deteção e descriminação entre diferentes 

tipos de anemias, na monitorização da resposta ao tratamento da anemia ferropénica e na 

monitorização do funcionamento da MO após quimioterapia e transplante [2,14]. 

 

4.2.1.2. Leucócitos 

A contagem total de leucócitos é útil no despiste e auxilio ao diagnóstico de 

infeções, processos inflamatórios ou de outras doenças que afetam os leucócitos, e na 

monitorização da progressão clínica e terapêutica dessas doenças ou condições e/ou da 

funcionalidade da MO. A contagem total de leucócitos não permite identificar a causa 

subjacente à patologia nem o tipo de leucócitos afetado, sendo necessário executar outros 
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testes simultaneamente ou no seguimento de um resultado anormal, de modo a obter um 

diagnóstico. A contagem diferencial de leucócitos, a análise do esfregaço de SP e, nos 

casos mais graves, o exame da MO, são alguns dos testes que podem auxiliar ao 

estabelecimento de um diagnóstico. A análise do esfregaço sanguíneo permite avaliar o 

aspeto dos leucócitos e determinar se estão presentes células anormais e/ou imaturas 

[1,2]. 

A contagem diferencial de leucócitos ou fórmula leucocitária (FL) consiste na 

especificação das suas categorias expressa em percentagem ou como contagem absoluta 

[3]. 

Os leucócitos normalmente presentes no SP podem ser classificados em cinco ou 

seis categorias, conforme os neutrófilos segmentados sejam ou não separados dos não 

segmentados: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. A FL também inclui 

as células anormais presentes. Os eritroblastos podem ser incluídos como uma das 

categorias da FL, ou, alternativamente, anotados fora desta, com seu número relativos a 

100 leucócitos. Neste último caso, a contagem total de leucócitos deve ser corrigida 

subtraindo o número de eritroblastos, sendo o resultado o número total de leucócitos. No 

primeiro caso, a contagem não corrigida é designada por “contagem total de células 

nucleadas” e é usada para o cálculo dos valores absolutos de cada tipo celular [3]. 

A FL é útil no estabelecimento da causa responsável pelos valores alterados da 

contagem total de leucócitos e é utilizada no auxílio ao diagnóstico e/ou monitorização de 

doenças que afetam um ou mais tipos de leucócitos, como infeções, situações 

inflamatórias, alergias, asma, disfunções imunitárias, leucemia, mielodisplasias e 

neoplasias mieloproliferativas [1]. 

 

4.2.1.3. Plaquetas 

A contagem total de plaquetas é útil no rastreio e diagnóstico de várias doenças e 

condições que afetam o número de plaquetas presentes no SP, tais como, distúrbios 

hemorrágicos ou de coagulação excessiva e doenças da MO, na monitorização da 

evolução e do tratamento das mesmas, e na monitorização de terapêuticas conhecidas por 

afetar o número de plaquetas. 

Em alguns casos, o EDTA, utilizado como anticoagulante no hemograma, pode 

provocar agregação das plaquetas, reduzindo a sua quantidade. Nessas situações deve 

ser observado o esfregaço sanguíneo para verificação de agregados plaquetários. Pode 

também ser repetida a colheita de sangue com um anticoagulante diferente, habitualmente 

o citrato de sódio a 3,2%. O satelitismo plaquetário representa uma situação semelhante, 

que resulta em baixas contagens [2,17]. 
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O VPM corresponde ao volume médio das plaquetas e o PDW (coeficiente de 

distribuição das plaquetas) quantifica a variação ou uniformidade no tamanho das 

plaquetas. Estes índices são utilizados para avaliar as variações no tamanho das plaquetas 

que se relacionam com várias anormalidades plaquetárias. O PDW apresenta utilidade na 

distinção entre a trombocitemia essencial e a trombocitose reativa [2,17]. 

 

 

4.2.2. Ensaios de coagulação- Provas globais da coagulação sanguínea 

Os testes básicos de coagulação, nomeadamente o tempo de protrombina (TP), 

tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e concentração de fibrinogénio, são 

frequentemente executados sem que existam indicações clínicas de distúrbios da 

hemóstase. O padrão de anormalidades obtido utilizando estes testes fornece, geralmente, 

uma indicação razoavelmente clara sobre o defeito subjacente e permite determinar os 

testes adicionais necessários para definir o distúrbio. É importante verificar sempre a 

contagem total de plaquetas e o esfregaço sanguíneo antes de prosseguir com a 

investigação do distúrbio hemorrágico suspeito [17]. 

Todos os ensaios abordados neste capítulo são executados no sistema CA-540. 

 

4.2.2.1. Tempo de protrombina 

O TP mede o tempo que decorre até à formação de um coágulo de fibrina num 

plasma recalcificado na presença de concentrações ótimas de tromboplastina [17]. 

A medição do TP constitui um teste de triagem rápido e sensível que permite avaliar 

perturbações da coagulação que podem envolver as vias extrínseca (fator VII) e comum 

(fatores II, V, X e fibrinogénio). O TP é também utilizado na avaliação da função hepática 

e na monitorização da terapia anticoagulante oral a longo prazo [2,14].  

O resultado da medição do TP pode ser expresso em segundos, em percentagem 

do valor normal, como ratio de protrombina (RP) ou Ratio Normalizado Internacional (INR). 

A monitorização da terapêutica anticoagulante oral com antagonistas da vitamina K só deve 

ser reportada com resultados expressos em INR [2,14]. 

 

4.2.2.2. Tempo de tromboplastina parcial ativada 

O TTPa mede o tempo que decorre até à formação de um coágulo no plasma após 

ativação dos fatores de contacto e da adição de fosfolípidos e cloreto de cálcio, mas sem 

a adição da tromboplastina tecidual, indicando, assim, a eficiência geral da via de 

coagulação intrínseca (fatores XII, XI, IX e VIII). Este teste não depende apenas dos fatores 
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de contacto e dos fatores de coagulação da via intrínseca, mas também dos fatores que 

compõem a via comum da coagulação. A medição do TTPa é também sensível à presença 

de anticoagulantes circulantes e heparina [17].  

O TTPa permite avaliar a atividade das vias de coagulação intrínseca e comum, 

constituindo o melhor teste de triagem para o diagnóstico de distúrbios da coagulação que 

não envolvem o fator VII ou a função plaquetária. O TTPa é utilizado na triagem da 

hemofilia A e B e outras coagulopatias, na deteção de inibidores da coagulação, na 

monitorização da terapia com heparina não fracionada e na triagem pré-operatória de 

doentes com potencial tendência para distúrbios da coagulação [2]. 

 

4.2.2.3. Fibrinogénio 

O fibrinogénio, também conhecido como fator I, é uma proteína plasmática 

sintetizada no fígado e que pode ser transformada em fibrina sob ação da trombina. Para 

dosear o fibrinogénio, o plasma diluído é coagulado pela adição de um grande excesso de 

trombina. Devido à utilização de um grande excesso de trombina, o tempo de coagulação 

depende principalmente do conteúdo em fibrinogénio presente na amostra. O tempo de 

coagulação medido é comparado com uma curva padrão, que fornece a concentração de 

fibrinogénio na amostra [17]. 

A concentração de fibrinogénio apresenta valor semiológico na investigação de 

distúrbios hemorrágicos ou de episódios trombóticos, no seguimento de resultados de TP 

e TTPa anormais e/ou de um episódio de hemorragia prolongada ou inexplicada; se forem 

realizadas determinações seriadas, é útil na determinação da gravidade e monitorização 

da evolução da coagulação intravascular disseminada. O fibrinogénio é, também, uma 

proteína de fase aguda e apresenta utilidade na monitorização da evolução clínica de 

doenças progressivas, como a DH. O fibrinogénio pode ser usado, em conjunto com outros 

marcadores do risco cardíaco, para auxiliar a determinação do risco global de desenvolver 

uma doença cardiovascular [2]. 

 

 

4.2.3. Velocidade de sedimentação 

A VS consiste na distância, em milímetros, de sedimentação dos eritrócitos durante 

1 hora, numa amostra de sangue venoso, de acordo com método de Westergren. A VS 

reflete a tendência dos eritrócitos para sedimentar mais rápido na presença de certos 

estados patológicos, geralmente devido ao aumento do fibrinogénio, imunoglobulinas e 

outras proteínas de fase aguda no plasma. A VS é diretamente proporcional à massa 

eritrocitária e inversamente proporcional à superfície dos glóbulos vermelhos, sendo assim 
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influenciada pelas alterações na forma e quantidade de eritrócitos, mas também pela idade, 

ciclo menstrual e medicação [2,14]. 

A VS é determinada no TEST 1. A determinação da VS é um teste não específico 

utilizado para detetar condições associadas a inflamação aguda ou crónica, incluindo 

infeções, cancros e doenças autoimunes. É também utilizada na monitorização da 

evolução clínica e da resposta dessas doenças à terapêutica [2,14]. 

A VS não constitui um teste de triagem apropriado, principalmente em doentes 

assintomáticos, devido à sua baixa sensibilidade, sendo a proteína C reativa (pcr) superior 

para esse fim, uma vez que é mais sensível e reflete uma alteração mais rápida da 

condição do doente. Além disso, a VS apresenta maior sensibilidade na deteção de 

anomalias proteicas na ausência de anemia [2,4,14,17,24,25]. 

A VS pode ainda apresentar-se aumentada devido à administração de fármacos (p. 

ex. penicilamina, vitamina A), fatores técnicos (p. ex. amostra hemolisada, alta temperatura 

no laboratório), presença de fluoretos, heparina ou oxalatos na amostra, e 

hipercolesterolemia [2,4]. 

Os níveis da VS podem apresentar-se falsamente diminuídos devido a fatores 

técnicos (p. ex, baixa temperatura no laboratório, sangue coagulado), leucocitose extrema 

e administração de alguns fármacos (p. ex. salicilatos, níveis elevados de esteroides, 

ciclofosfamida). Outras limitações que podem conduzir a resultados incorretos de VS 

incluem o incorreto enchimento do tubo na colheita de amostra, a presença de aglutininas 

frias, presença de fibrina e o envelhecimento da amostra, não sendo aceitáveis amostras 

com mais de 24 horas [2,4,25]. 

 

 

4.2.4. Análise de variantes da hemoglobina 

A hemoglobina (Hb) maioritária em adultos normais, a HbA, consiste em duas 

cadeias de α- globina e duas de β-globina. As síndromes talassémicas e outras 

hemoglobinopatias resultam de mutações nos genes das globinas, o que provoca a síntese 

de hemoglobina anormal ou a diminuição da velocidade de síntese das cadeias normais α 

ou β da globina. Para além das talassemias, as síndromes falciformes (HbS) e as 

hemoglobinas C, D e E também são comuns, sendo ainda possível a combinação de duas 

ou mais destas anomalias no mesmo indivíduo. A anomalia clinicamente mais importante 

é anemia das células falciformes [2,17,24]. 

A análise de variantes da hemoglobina é um processo de separação utilizado para 

identificar e quantificar formas normais e anormais de hemoglobina. Esta análise é 

executada utilizando dois métodos complementares: a ECZ e a HPLC [2]. 
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O sistema de HPLC ADAMSTM A1c HA-8160 permite a quantificação da HbA, HbA2 

e HbF, e a identificação presuntiva das hemoglobinas S, C e D. No entanto, a HPLC pode 

apresentar algumas interferências e problemas de resolução, nomeadamente a co-eluição 

de algumas variantes de hemoglobina com a HbA2. Além disso, as variantes da 

hemoglobina glicosiladas apresentam tempos de retenção diferentes das não glicosiladas. 

A utilização da ECZ como método complementar permite contornar algumas destas 

interferências [2,5,17]. 

Todas as variantes de hemoglobina que não possam ser identificadas por estes 

dois métodos exigem testes adicionais como espectroscopia de massa ou sequenciamento 

de fragmentos de DNA [2]. 

A análise de variantes da hemoglobina é utilizada como auxiliar de diagnóstico da 

talassemia, particularmente em doentes com história familiar, na avaliação da anemia 

hemolítica de etiologia desconhecida e no seguimento de um teste de triagem positivo para 

afoiçamento, a fim de diferenciar o traço falciforme da doença falciforme. Um nível 

aumentado de HbA2 é considerada o aspeto diagnóstico mais característico do traço β- 

talassémico e a sua quantificação é utilizada para o diagnosticar ou excluir [2,17]. 
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5. Controlo de Qualidade 

Os laboratórios de análises clínicas devem garantir que são obtidos resultados 

corretos, satisfazendo as necessidades dos utentes. 

A utilização de normas ISO (International Standardization Organization), assim 

como das NLC, no laboratório de análises clínicas, coloca a qualidade no centro de todas 

as atividades laboratoriais [3]. 

Os procedimentos que devem ser incluídos nos programas de garantia da qualidade 

variam de acordo com o teste laboratorial, os instrumentos utilizados, o tamanho do 

laboratório e o número de amostras analisadas, entre outros fatores [3]. 

Para assegurar a confiança na qualidade da fase analítica são desenvolvidos 

procedimentos de monitorização de controlo de qualidade interno (CQI) e de avaliação 

externa da qualidade (AEQ), além do esforço constante feito no sentido da harmonização 

de todos os procedimentos analíticos. 

 

5.1. Controlo de Qualidade Interno 

O CQI é parte do componente analítico do sistema de gestão da qualidade. A ideia 

do CQI é, simplesmente, caracterizar a variação esperada quando se analisa um material 

de controlo estável e verificar se o resultado diário é consistente com o intervalo de 

variabilidade esperado. Se o resultado da medição do material de controlo se encontrar 

dentro dos limites de aceitação, então verifica-se que o sistema analítico está a funcionar 

como esperado, podendo ser reportados os resultados dos doentes. Pelo contrário, se os 

resultados esperados não se encontrarem dentro dos limites de aceitação ou não 

cumprirem as regras de controlo de qualidade definidas pelo laboratório, os exames 

laboratoriais não devem decorrer ou, naqueles entretanto executados deve ser avaliado o 

significado clínico de potenciais erros e a repetição dos exames, só podendo ser validados 

os resultados após resolução da fonte de erro no procedimento e aceitação das regras de 

controlo [26]. 

Os procedimentos de CQI devem incluir a seleção dos materiais de controlo, a 

frequência de medição das amostras de controlo, como determinar os parâmetros 

estatísticos para descrever o desempenho do método, critérios de aceitação dos resultados 

de controlo, ações corretivas a implementar quando são identificados problemas, e 

processos de documentação e revisão [1]. 

As cartas de controlo, ou gráficos de Levey-Jennings, são usadas para simplificar 

a comparação do valor observado num dia para um material de controlo, com aquilo que é 

espectável com base nos valores obtidos anteriormente. A média representa o valor alvo 
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ou esperado e as linhas do SD (média ±1SD, ±2SD e ±3SD) representam a imprecisão 

esperada para o método. Assumindo uma distribuição gaussiana, é de esperar que cerca 

de 68% dos resultados se encontre dentro dos limites ±1SD, cerca de 95% dentro dos 

limites ±2SD e 99,7% dentro dos limites ±3SD. Um resultado fora do intervalo ±3SD 

geralmente indica que pode existir um problema com o sistema analítico [1,26]. 

Na gestão dos dados de CQI é utilizado o software Unity Real Time® 2 da Bio-Rad 

que apresenta múltiplas funcionalidades, sendo uma ferramenta indispensável. Este 

software permite registar os resultados de controlo diários, fornece dados estatísticos, 

gráficos e relatórios para análise dos dados, facilita a revisão dos dados por parte do 

técnico de bancada e por parte do supervisor do CQI e permite a participação no programa 

de comparação interlaboratorial Bio-Rad Unity™ Interlaboratory Program. O software 

apresenta ainda a capacidade para recomendar e implementar regras de controlo de 

qualidade ótimas para cada teste. 

 

5.2. Avaliação Externa da Qualidade 

A AEQ baseia-se na avaliação por uma entidade externa do desempenho analítico 

obtido com amostras destinadas para o efeito, com concentração/atividade desconhecida, 

distribuídas a vários laboratórios pelos responsáveis do programa de AEQ. Os programas 

de AEQ permitem que os laboratórios comparem o seu desempenho em um ou mais testes 

ou técnicas com o desempenho de outros laboratórios, ou seja, permitem a identificação 

de um desempenho não satisfatório dos sistemas analíticos utilizados. Os resultados dos 

ensaios de AEQ são reportados à entidade responsável pelo programa em data 

determinada por esta [3]. 

A AEQ é uma análise retrospetiva, sendo os seus principais objetivos atingir a 

harmonização de métodos e procedimentos ou ter um propósito educacional. A AEQ não 

é necessariamente utilizada para medir a exatidão dos métodos, exceto quando os 

materiais de controlo externo fornecidos pelos responsáveis dos programas de AEQ são 

ensaiados em paralelo com materiais de referência utilizando métodos de referência [3]. 

Os critérios de aceitação de resultados podem ser expressos como número de 

desvios padrão em relação à média do grupo ou valor alvo, como percentagem fixa do 

valor da média ou como um valor fixo de concentração em torno da média [1]. 

Os resultados considerados inaceitáveis, de acordo com os critérios de aceitação 

adotados em cada programa de AEQ, obrigam a que se inicie um processo de investigação 

da causa e que, depois de identificados e excluídos os erros grosseiros, sejam 

implementadas as ações corretivas mais adequadas para evitar que se repita ou se torne 
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num problema com repercussões clínicas. Todo o processo de investigação da causa de 

erro e de implementação de ações corretivas deve ser documentado [1,27]. 

Após conclusão da investigação e correção da causa das falhas de desempenho 

na AEQ, são analisados, se aplicável, os restantes parâmetros analíticos constantes dos 

relatórios para verificar que não há tendências ou aproximação aos limites de rejeição. 

Depois de revistos, comentados e assinados os relatórios dos programas de AEQ 

são disponibilizados a todos os colaboradores através do sistema informático de gestão 

documental do laboratório. 

O Moduslab participa em vários programas de AEQ nas áreas de química clinica e 

hematologia clínica, tal como é apresentado na tabela 4. 

 

 

Tabela 4: Programas de Avaliação Externa de Qualidade utilizados pela Moduslab, organizados 

de acordo com a respetiva área analítica 

Área Programa de AEQ 

Química 

External Quality Assurance Services (EQAS®) Bio-Rad 

Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS®) 

Hematologia 

Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade (PNAEQ) do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

 PNAEQ de Contagem Celular em Sangue Total   

 PNAEQ em Hemoglobinopatias 

Labquality External Quality Assessment Scheme - Velocidade de 

Sedimentação (Alifax) 

External Quality Assurance Services (EQAS®) Bio-Rad – Coagulation 

Program  
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6. Conclusão 

A frequência do estágio na Moduslab revelou-se bastante benéfica na medida em 

que integrou vários conhecimentos teóricos adquiridos durante a frequência do Mestrado 

em Análises Clínicas e fomentou a pesquisa que permitiu aprofundar alguns deles, dos 

quais se destaca a melhor compreensão do valor clínico dos vários ensaios.  

 Com a realização deste estágio foi possível compreender e integrar da melhor forma 

possível toda a rotina associada ao funcionamento de um Laboratório de Análises Clínicas. 

Foi muito vantajoso poder assistir a todos os passos desde a chegada do utente ao 

laboratório para colheita, passando pela recolha das amostras, transporte das mesmas 

para as seções adequadas para a realização de cada teste, o seu processamento da 

amostra e por último a entrega do boletim analítico ao utente.  

 Desta forma foi possível compreender a importância que todos estes passos têm 

para que o resultado final seja o melhor possível e que todos os intervenientes são muito 

importantes tendo que assumir responsabilidades que podem influenciar os resultados 

fornecidos.  

 A minha participação na rotina deste laboratório foi bastante ativa durante o período 

de estágio pois todas as técnicas permitiram-me experienciar as diferentes tarefas 

possíveis de ser realizadas de forma a ter uma noção mais realista de com se trabalha em 

laboratório tendo em vista a qualidade dos resultados. Sinto assim, que este estágio 

permitiu melhorar as minhas competências como Técnica Superior de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 

 

2.ª PARTE 

1. Introdução 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito do estágio nas valências de 

Microbiologia e Imunologia, tendo em vista o término do Mestrado em Análises Clínica da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

 O laboratório Labgarb – Análises Clínicas, adiante designado apenas por Labgarb, 

é um laboratório de Análises Clínicas integrado na estrutura do Hospital Particular do 

Algarve (HPA), apresenta a maior capacidade de resposta do Algarve e é o único com 

serviço de urgência 24h. O Laboratório de Análises Clínicas do HPA tem capacidade para 

dar resposta com a necessária rapidez ao Serviço de Atendimento Permanente (Urgência), 

Internamento, Maternidade e Consulta Externa. 

 O Labgarb apresenta capacidade de resposta multidisciplinar, disponibilizando mais 

de 3000 parâmetros analíticos, contribuindo para um diagnóstico fundamentado, rigoroso 

e de elevada qualidade. O Labgarb efetua análises nas áreas de Bioquímica, Hematologia, 

Microbiologia, Imunologia e Endocrinologia. 

 Este relatório pretende apresentar e discutir os aspetos considerados mais 

relevantes do período de estágio nas valências de Microbiologia e Imunologia. 

 Inicialmente é apresentada uma breve caracterização do local e da organização do 

estágio. De seguida, são brevemente apresentados os métodos e equipamentos utilizados 

na realização dos ensaios analíticos. Segue-se a discussão sobre vários exames 

laboratoriais que tive a oportunidade de estudar.  

 Neste estágio apenas foi possível observar a fase analítica das valências de 

Microbiologia e Imunologia. Esta parte da atividade do estágio teve como objetivo a 

familiarização com a rotina de trabalho de um laboratório de análises clínicas, incidindo o 

estudo nos testes auxiliares de diagnóstico utilizados na rotina clínica, na sua 

aprendizagem, observação da sua execução prática, análise e interpretação dos resultados 

por eles fornecidos. 
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1.1. Caraterização geral do laboratório 

O laboratório Labgarb encontra-se integrado na estrutura do HPA da Gambelas, 

localiza-se na Urbanização Casal de Gambelas, Lote 2 – Gambelas, em Faro. 

Recentemente o Labgarb foi adquirido pelo Grupo Unilabs, onde está atualmente a Direção 

Técnica, Maria Emília Seabra Lopes, Especialista em Análises Clinicas pela Ordem dos 

Farmacêuticos.  

O laboratório conta com vários postos de colheitas, não só na cidade de Faro, onde 

se localiza o laboratório central, como também na restante região do Algarve, incluindo o 

Hospital Particular do Algarve do Alvor. O estágio foi realizado no laboratório central nas 

áreas de Microbiologia e Imunologia. 

 Sendo um Laboratório privado, inserido em Unidades Hospitalares e Clínicas 

dispõe: 

 Excelentes instalações 

 Acessos para utentes com mobilidade diminuída (estacionamento no local) 

 Horário 24 Horas (Faro e Alvor) 

 Enfermeiros especializados em Pediatria para colheitas em bebés e 

crianças  (Faro) 

 Resultados urgentes imediatos 

 Avaliação médica dos resultados e contacto com o doente caso se justifique 

 Possibilidade de execução de todas as análises, desde as mais simples às 

mais sofisticadas 

 

A área laboratorial encontra-se organizada em vários sectores, onde se incluem 

uma sala de colheitas de amostras, a sala de receção e triagem de amostras, o laboratório 

de microbiologia, o laboratório open-space apetrechado com equipamentos 

automatizados, onde é efetuada a maioria dos procedimentos analíticos, e uma sala de 

despejos e lavagens. O laboratório processa amostras de uma média de 300 utentes por 

dia. O Labgarb realiza exames laboratoriais nas valências de Química Clínica, 

Hematologia, Microbiologia e Imunologia. A Labgarb conta não só com laboratórios que 

pertencem ao grupo Unilabs, nomeadamente o laboratório Dr. Carlos Torres, como 

também laboratórios subcontratados para realizar exames laboratoriais de alta 

complexidade ou aqueles cujo custo de implementação no laboratório não é justificado pelo 

reduzido número de requisições. 

O Labgarb possui um corpo técnico qualificado para executar testes laboratoriais 

nas valências descritas anteriormente, sendo constituído pela Diretora Técnica, 

especialista em Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos, por um Médico 
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Patologista, responsável pela Microbiologia e por vários técnicos de diagnóstico e 

terapêutica. 

O laboratório Labgarb encontra-se completamente informatizado, sendo utilizado, 

em rede, o software APPOLO, desenvolvido pela Confidentia, que é um sistema de gestão 

global para laboratório. Através do APPOLO é possível gerir todas as etapas do processo 

de análises, desde a abertura dos processos dos utentes até à emissão dos resultados. 

O Labgarb é certificado segundo a Norma NP EN ISO 9001:2008 e NLC da Ordem 

dos Farmacêuticos, e segue o Manual de Boas Práticas Laboratoriais. A manutenção e 

empenho na melhoria contínua da aplicação destas normas constituem uma garantia da 

qualidade do serviço prestado. 

 

1.2. Caracterização geral do estágio 

A segunda parte do estágio profissional do Mestrado em Análises Clínicas que 

decorreu no laboratório Labgarb nas valências de Microbiologia e Imunologia teve início a 

16 de Abril de 2018 e término a 31 de Maio de 2018 num total de 248 horas, decorrendo 

sob orientação da Dra. Maria Emília Seabra Lopes, Especialista em Análises Clinicas pela 

Ordem dos Farmacêuticos. O estágio organizou-se de acordo com a tabela 5 a baixo 

apresentada. 

 

Tabela 5. Planificação do período de estágio, de acordo com os módulos. 

Planificação  

Módulo  Período  

Microbiologia 16/04/2018 a 9/05/2018  (128h) 

Imunologia 10/05/2018 a 30/05/2018  (120h) 
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2. Microbiologia 

Nesta valência é efetuado o estudo laboratorial das doenças infeciosas de etiologia 

bacteriana, micológica e parasitológica, através do exame morfológico direto, do exame 

cultural, isolamento, identificação e determinação da resistência aos agentes 

antimicrobianos, dos microrganismos presentes em diferentes amostras biológicas. É 

também feita a monitorização da eficácia da terapêutica antibiótica. 

No Labgarb a secção de Microbiologia encontra-se isolada das restantes áreas para 

evitar ao máximo contaminações. A organização do espaço nesta área é muito importante. 

As amostras biológicas quando chegam ao sector passam inicialmente por uma zona de 

triagem, depois seguem para a sala com câmaras de segurança biológica com fluxo vertical, 

onde os produtos são semeados em meios de cultura e incubados em estufas apropriadas. 

 A valorização dos crescimentos microbianos são efetuados na sala de 

Microbiologia, pelo médico patologista responsável, onde também são realizadas as provas 

de identificação e teste de sensibilidade a antibióticos (TSA).  

 

2.1. Equipamentos e métodos gerais 

Os equipamentos estudados e utilizados durante o estágio na valência de 

Microbiologia encontram-se listados na Tabela 6. Os métodos gerais que fundamentam o 

funcionamento destes equipamentos são descritos neste capítulo. 

Tabela 6. Equipamentos utilizados na valência de Microbiologia durante o estágio no Labgarb. 

Modelo do equipamento Fabricante/Distribuidor 

VITEK® 2 
BioMérieux 

BACT/ALERT® 3D 

UF-1000i ® Sysmex 

 

 

2.1.1. Sistema VITEK 2 

 O Sistema Vitek 2 (Figura 8) utiliza a tecnologia colorimétrica avançada para 

identificação microbiana rápida e segura e realização de TSA através da monitorização 

contínua do crescimento e da atividade do microrganismo no interior de cartas específicas.
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Cartas de Identificação: 

 As cartas de identificação em sistema automatizado (VITEK 2) utilizadas no 

Labgarb são: 

 Cartas GP para identificação da maioria dos cocos Gram positivo; 

 Cartas GN para identificação da maioria dos bacilos Gram negativo fermentadores 

e não fermentadores; 

 Cartas ID-YST para identificação de leveduras; 

 Carta IDNH para identificação de Neisseria spp., Haemophilus spp., Campylobacter 

spp. e Gardnerella vaginalis 

 

 Cada carta baseia-se em métodos bioquímicos estabelecidos e em substratos que 

medem a utilização das fontes de carbono, atividade enzimática e resistência. Os 

resultados finais estão disponíveis em cerca de 10h, baseados nas reações químicas e na 

base de dados do próprio sistema.  

 Estas cartas permitem um maior nível de automatização, não requerem a adição de 

reagentes e são seladas para uma maior segurança. São realizadas leituras cinéticas de 

15 em 15 min para otimização do tempo de resposta. Permitem a identificação de cerca de 

98% dos microrganismos isolados na rotina com eficaz discriminação entre espécies, 

utilizam mais de 600 substratos colorimétricos, e permitem reduzir o número de testes 

suplementares.  

 

Antibiograma: 

 O antibiograma ou TSA do VITEK 2 consiste num sistema automatizado baseado 

na concentração inibitória mínima (CIM). É um sistema miniaturizado e uma versão 

simplificada da técnica da dupla diluição para a determinação das CIM pelo método da 

Figura 8. Sistema automático Vitek 2 
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microdiluição. Cada carta para TSA é constituída por micropoços com uma determinada 

quantidade de um agente antimicrobiano associado ao meio de cultura. O aparelho 

monitoriza o crescimento em cada poço durante um determinado período de tempo (até 

18h). No final da incubação é calculado a CIM para cada antimicrobiano da carta à qual 

corresponde uma interpretação de sensível, intermédio ou resistente.  

 

No sistema VITEK 2 as cartas de antibiograma utilizadas para os testes de 

Suscetibilidade aos antibióticos contém poços contendo substratos de antibióticos: 

 AST-N113 – Carta de sensibilidade para Gram Negativos aeróbios 

(Ambulatório) 

 AST-N151 – Carta de sensibilidade para Gram Negativos aeróbios 

(Bactérias resistentes) 

 AST-N093 – Carta de sensibilidade para Gram Negativos aeróbios 

(Pseudomonas) 

 AST-P580 – Carta de sensibilidade para Staphylococcus spp, 

(Enterococcus spp e S.agalactiae) 

 AST-P586 – Carta de sensibilidade para Enterococcus spp e S. agalactiae 

 

 Este equipamento possui um software de interpretação. Efetua a validação 

automática dos resultados obtidos comparando a identificação e o antibiograma, e identifica 

os mecanismos de resistência associados a cada microrganismo. A deteção e interpretação 

de mecanismos de resistência é crucial para prevenir a falha da terapêutica, o uso 

indiscriminado dos antibióticos e a monitorização das infeções nosocomiais.  

 

 

2.1.2. BacT/ALERT 

 O BacT/ALERT 3D 60 (Figura 9) é um sistema 

automatizado de incubação, agitação e 

monitorização de hemoculturas que deteta a 

presença de microrganismos pela produção de CO2. 

Os frascos de hemocultura usados podem ser para 

pesquisa de aeróbios (mais frequente) ou 

anaeróbios.  

 

 
Figura 9. Sistema automático BacT/ALERT 3D. 
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 Quando presentes na amostra, os microrganismos metabolizam os substratos 

existentes no meio de cultura produzindo CO2 originando a mudança de cor do sensor 

existente no fundo de cada frasco de hemocultura. Se o nível de CO2 não se alterar 

significativamente após um determinado número de dias, a amostra é considerada 

negativa. As amostras consideradas negativas deverão ser expressas como estéreis e as 

amostras consideradas positivas devem realizar a identificação do microrganismo e o TSA.  

 

 

2.1.3. UF-1000i 

 O analisador UF-1000i (Figura 10) utiliza a tecnologia de citometria de fluxo 

fluorescente combinada com a impedância para a determinação quantitativa dos elementos 

figurados presentes em amostras de urina e outras amostras biológicas. Permite também 

a quantificação de bactérias presente na urina através de um canal próprio, de forma a 

fazer um primeiro despiste sobre que urinas devem seguir para exame cultural. Durante a 

análise do sedimento pelo analisador podem surgir sinais de alerta, que indicam a presença 

na amostra de cilindros patológicos, cristais, células renais, espermatozoides, leveduras e 

muco. Nestes casos, a análise de sedimento urinário deve ser feita ao microscópio ótico. 

 

 Existem critérios gerais para sementeira 

de urocultura, tais como: 

 Amostras de urina que apresentem um 

resultado de leucócitos >20 WBC/μL; 

 Todas as amostras de urina com 

bactérias >500 BACT/μL; 

 Urinas de bebés colhidas por saco 

coletor e de todas as amostras 

processadas em regime de urgência. 

 

  

2.2. Métodos de coloração 

 

 Coloração de Gram: permite diferenciar entre as bactérias Gram positivas. As Gram 

positivas retêm a coloração do complexo corante iodo (violeta escuro), e as Gram 

negativas, que não resistem a descoloração e necessitam de serem coradas com um 

corante de contraste para serem visualizadas (coram de vermelho). Bactérias 

Figura 10. Sistema automático UF-1000i 
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falsamente Gram negativas ocorrem quando a parede celular das Gram-positivas se 

rompe ou e removida, ou já se encontram mortas [28,29]. 

 

 Coloração de Ziehl-Neelsen: Utilizada para identificar bacilos acido-álcool resistentes 

(por exemplo, o bacilo de Koch (BK)), microrganismos estes que são pouco 

permeáveis a corantes simples. Tem a capacidade de reter o corante e resistir a sua 

descoloração por álcool e ácidos fortes (enquanto os outros microrganismos 

descoram). Dai se denominarem por bacilos ácido-álcool resistentes (BAAR). As 

outras bactérias são contra coradas para se visualizarem [28,29]. 

 

2.3. Meios de cultura 

 Em microbiologia, os meios de cultura apresentam um papel fundamental, estes 

devem ser escolhidos de acordo com os microrganismos patogénicos mais frequentemente 

encontrados em cada produto biológico. Para além disso, depois de semear o inóculo nos 

meios adequados através da técnica de sementeira apropriada, estes devem ser incubados 

na estufa em condições de temperatura e atmosfera (O2,CO2,anaerobiose) ótimas para 

proporcionar o desenvolvimento dos microrganismos de interesse. 

 Existem meios de cultura não seletivos, seletivos, diferenciais, de enriquecimento, 

de transporte, para identificação e conservação de microrganismos. Na tabela 7 

encontram-se resumidos os principais meios de cultura e suas características, utilizados 

no departamento de microbiologia. 

 

Tabela 7. Meios de cultura utilizados no laboratório de Microbiologia do Labgarb. 

Meios de cultura Classificação Objetivo 

Gelose Columbia 
+ 5% de sangue 

de carneiro  
(COS) 

Meio não seletivo 
e enriquecido 

- Promover o crescimento de microrganismos 
exigentes (tanto aeróbicos como anaeróbicos) 
- Permite deteção das hemólises 

Gelose de 
Columbia ANC 
+5% de sangue 

de carneiro 
(CNA) 

Meio seletivo e 
diferencial 

 - Antibióticos inibem bactérias Gram (-), promovendo 
o crescimento de bactérias Gram (+) 

GC 
 PolyViteX (PVX) 

Meio enriquecido, 
não seletivo 

 - Permite o isolamento de bactérias fastidiosas 
(Neisseria spp., Haemophilus spp.) 

GC VCAT3  Meio seletivo 
 - Permite o isolamento de Neisseria gonorrhoeae e 

Neisseria meningitidis em amostras polimicrobianas 

GC 
Haemophilus 2  

Meio seletivo 
 - Permite o isolamento de Haemophilus spp. em 

amostras polimicrobianas 
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Continuação da tabela 7 

Meios de cultura Classificação Objetivo 

MacConkey 
Meio seletivo e 

diferencial 
- Permite o isolamento de bactérias Gram (-) 
- Permite evidenciar a fermentação da lactose 

CLED 

Meio não 
seletivo e 
diferencial 

 - Meio utilizado para cultura de amostras de urina 

 - Evita a proliferação indevida (swarming) de espécies 
de Proteus spp. devido a ausência de eletrólitos 

 - Permite evidenciar a fermentação da lactose 

CPS 

Meio 
cromogénico, 

seletivo, 
diferencial e de 

identificação 
 

- Permite o isolamento, quantificação e identificação 
de agentes uropatogénicos (Escherichia coli, Proteus 
spp., Enterococcus spp. e grupo KESC (géneros 
Klebsiella, Enterobacter, Serratia e Citrobacter) 
- Contém substratos específicos das reações 
enzimáticas características de cada agente, 
evidenciadas por cores distintas 

MSA 
(Chapman) 

Meio seletivo 

diferencial 

- Elevada concentração de NaCl inibe Gram (-) 

permitindo o isolamento de Staphylococcus spp. 
- Evidencia a fermentação do manitol permitindo o 
diagnóstico presuntivo de S.aureus 

 CAM 
Meio seletivo e 

enriquecido 
- Permite o isolamento de espécies de Campylobacter 
spp. em amostras fecais 

SGC Meio seletivo 

- Meio que se destina para isolamento de fungos 
(leveduras e bolores) em amostras clínicas 
- A presença dos antibióticos permite inibir uma 
grande variedade de bactérias Gram(-) e Gram(+) 

Hektoen 
Meio seletivo e 

diferencial 

- Permite o isolamento de Salmonella spp. e Shigella 
spp. a partir de amostras fecais; 
- Cor das colónias depende do açúcar fermentado;  
- Evidencia a produção de sulfato de hidrogénio (H2S) 

Gelose de 
Granada 

Meio seletivo e 
de identificação 

- Permite o isolamento e identificação de 
Streptococcus agalactiae (principalmente em 
amostras de exsudados vaginais) 

Meio de 
Gardnerella  

 

Meio seletivo e 
diferencial 

Permite para Gram(+) e diferencial 
- A presença de sangue humano permite evidenciar a 

β-hemólise característica da Gardnerella vaginalis 

Meio de 
Lowenstein- 

Jensen 

Meio não 
seletivo e 

enriquecido 

- Meio em tubo para promover o crescimento de 
micobactérias Mycobacterium spp. 

Meio de Mueller- 
Hinton 

Meio não 
seletivo 

- Permite a realização de antibiogramas pelo método 
de Kirby-Bauer de bactérias não fastidiosas; 
- Adicionado de sangue de carneiro, é utilizado para o 
mesmo fim mas para bactérias fastidiosas que 
requerem sangue para o seu crescimento (ex.: 
Streptococcus spp.) 

Meio de Todd 

Hewitt 

Caldo de 
enriquecimento 

seletivo 

- Permite crescimento de Streptococcus spp. Β-
hemolíticos; 
- A turvação no meio é indicativa de crescimento 
bacteriano 

Caldo Selenito 
Caldo de 

enriquecimento 
seletivo 

- Permite crescimento de Salmonella spp. e Shigella 
spp., após a inoculação do caldo com as fezes 
- A turvação no meio é indicativa de crescimento 
bacteriano 

Frascos de 

hemocultura 

Meio não 
seletivo e 

enriquecido 

- Permite o crescimento de bactérias fastidiosas e não 
fastidiosas, bem como de fungos leveduriformes, em 
amostras de sangue 

CAM, Gelose de Campylosel; CLED, Gelose de Cystine Lactose Electrolyte Deficient; GC, Gelose 
de chocolate; MSA, Mannitol salt agar; SGC, Gelose de Sabouraud com gentamicina e 
clorafenicol 
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2.4. Análise microbiológica de produtos biológicos 

Os produtos para análise microbiológica são diversos, sendo a sua colheita, 

processamento laboratorial e valorização dos resultados efetuados em função do seu tipo. 

 

 

2.4.1. Exsudado Faríngeo/Orofaringe 

O exsudado orofaríngeo é, habitualmente, colhido quando há suspeita de 

amigdalite/ faringite bacteriana. 

 

Colheita 

 Na colheita o doente é instruído a inclinar a cabeça para trás e a sua língua é 

comprimida com uma espátula. A zaragatoa estéril deve ser rodada em zonas com 

inflamação, úlceras, vesículas ou "pontos brancos", tanto a nível das amígdalas como da 

faringe posterior evitando contactar com as paredes laterais da cavidade oral, língua e 

úvula. A zaragatoa deve ser colocada no respetivo meio de transporte [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

 A zaragatoa é, habitualmente, semeada em meio de Columbia e incubado a 35 ± 

2°C entre 24 a 48h e em meio de Todd-Hewitt com sangue 24 h e repicado para meio de 

Columbia CNA com incubação a 35 ± 2 °C durante 24h. 

 Observar as placas e procurar colónias sugestivas de β-hemólise. 

 

Valorização dos resultados 

Por rotina é feita a pesquisa de Streptococcus β-Hemolítico dos grupos A, C e G de 

Lancefield, sendo que o Streptococcus pyogenes (grupo A) habitualmente é o principal 

agente da faringite/amigdalite bacteriana. Em casos de suspeita clínica, podem também ser 

pesquisados a Neisseria gonorrhoeae e Corynebacterium diphtheriae [30]. 

 

2.4.2. Exsudado Nasal 

Colheita 

 Introduzir uma zaragatoa estéril ao longo do septo nasal direito e, posteriormente o 

esquerdo até se "sentir" uma ligeira resistência (aproximadamente até 2,5 cm do orifício 

externo. Rodar várias vezes antes de retirar e colocar em meio de transporte adequado 

[30,31]. 
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Processamento laboratorial 

A zaragatoa é semeada em gelose Columbia e meio de Chapman. As placas são 

incubadas em estufa a 35 ± 2 °C durante 24 a 48h. No caso do exame cultural ser positivo, 

o microrganismo deve ser identificado com base no respetivo procedimento de testes de 

identificação e realizado o TSA. 

 

Valorização dos resultados 

 A pesquisa é orientada para pesquisa de Staphylococcus aureus, Streptococcus β-

hemolítico do grupo A de Lancefield*, Streptococcus pneumoniae* e Morexella 

catarrhalis*. 

(*) Valorizar somente em casos de culturas puras ou quando a informação clínica justifica. 

 

 

2.4.3. Expetoração 

Na suspeita de uma infeção do trato respiratório inferior, os produtos biológicos 

colhidos podem ser: expetoração, secreções brônquicas e lavado broncoalveolar. A 

expetoração é o principal tipo de amostra respiratória recebida no laboratório para despiste 

de infeções do trato respiratório inferior. 

 

Colheita 

Uma boa amostra de expetoração deve ser a primeira da manhã, por ser mais 

concentrada, e deve resultar de tosse produtiva, após lavagem da boca apenas com água, 

de forma a minimizar a contaminação da amostra com flora da orofaringe. As amostras 

devem ser enviadas ao laboratório o mais rápido possível, em recipientes esterilizados e 

fechados. É necessária apenas uma amostra para exame bacteriológico enquanto para 

pesquisa de micobactérias ou fungos são aconselháveis 3 amostras [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico corado: 

 Coloração de Gram: Utilizada na valorização da qualidade da amostra segundo 

os critérios de Murray e Washington e semiquantificação de células epiteliais e 

leucócitos (Tabela 8) e para verificar o tipo e predomínio microbiano. Deve ser 

referido se for apenas observada a flora saprófita habitual. Permite também 

verificar as formas leveduriformes e filamentosas de fungos. 

 Coloração de Ziehl-Nieelsen: Deve ser sempre feita para despiste de BAAR 
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Tabela 8. Sistema de classificação de qualidade de amostras, segundo Critério de Murray e 

Washington para a valorização de amostras de expetoração 

 
Células epiteliais por 
campo (objetiva 10x) 

Leucócitos por 
campo (objetiva 10x) 

Considerações 

Grupo 1 25 10 

Amostra rejeitada Grupo 2 25 10-25 

Grupo 3 25 25 

Grupo 4 10-25 25 
Amostra processada 

Grupo 5 <10 25 
Adaptado [30] 

 

 

-Exame cultural: 

 Selecionar um porção da amostra com pus ou sangue e semear nos meios de 

cultura Columbia, MacConkey e GC Haemophilus. 

 Incubar as 2 primeiras placas em estufa a 35 ± 2 °C até cerca de 48h. Incubar a GC 

Haemophilus em estufa de CO2 a 35 ±2 °C até 48h. 

 No caso do exame cultural ser positivo, isto é, haja desenvolvimento de bactérias 

patogénicas, o(s) microrganismo(s) deve(m) ser devidamente identificado(s) e realizado o 

TSA. 

 

Valorização dos resultados 

Na avaliação dos resultados microbiológicos da expetoração é muito importante: 

 Ter em conta a flora saprófita da orofaringe que, habitualmente, 

contamina este tipo de amostra; 

 Saber quais os microrganismos habitualmente responsáveis por infeções 

respiratórias, diferenciar culturas puras e quantitativamente significativas, 

de culturas mistas resultado de contaminação ou não valorizáveis por 

outros fatores 

Os microrganismos mais frequentemente de valorizar são: Staphylococcus aureus, 

Haemophylus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Morexella catarrhalis, Klebsiella 

pneumoniae e eventualmente outros Gram negativo, Pseudomonas aeruginosa e 

Acinobacter baumannii. 

 

2.4.4. Pesquisa de micobactérias (No trato respiratório inferior) 

Colheita 

Na suspeita de tuberculose, a pesquisa de Mycobacterium tuberculosis 

normalmente é realizada com maior frequência em amostras respiratórias (expetoração, 
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secreções brônquicas e lavado broncoalveolar) também pode feita no suco gástrico, urina, 

LCR, outros líquidos de serosas (pleural, peritoneal, pericárdico, sinovial, etc.), biópsias 

(gânglios linfáticos, pulmão, fígado, baço, osso, endométrio, intestino), sangue, medula e 

pús colhido com seringa [30]. 

Para pesquisa de M.tuberculosis na expetoração devem ser colhidas 3-5 amostras 

em dias sucessivos. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico corado: 

 Coloração de Ziehl-Nieelsen: Para pesquisa de BAAR 

 

-Exame cultural: 

 Antes da sementeira, as amostras respiratórias devem ser descontaminadas com o 

método NaOH. Este processo de digestão e descontaminação das amostras tem como 

objetivo maximizar a probabilidade de deteção de micobactérias, pois as amostras 

encontram-se normalmente contaminadas por flora microbiana habitual de crescimento 

rápido. De seguida, devem ser semeadas em meio de Lowenstein-Jensen e incubadas a 

37ªC até um mínimo de 40 dias. Fazer leitura semanais. 

 As colónias de M. tuberculosis apresentam-se como cremes e granulares. 

 

 

 

2.4.5. Coprocultura  

Colheita 

A colheita de fezes para coprocultura consiste na recolha de 3 amostras de dias 

diferentes em recipiente estéril e seco ou com meio de transporte. É importante não encher 

os frascos e evitar contaminações com urina. Em recém-nascidos e em adultos debilitados, 

quando não é possível obter amostra de fezes, a colheita pode ser feita com o auxílio de 

uma zaragatoa rectal inserida até cerca de 2.5 cm acima do esfíncter anal. O transporte ao 

laboratório deve ser efetuado o mais rápido possível à temperatura ambiente. À medida 

que a amostra de fezes diminui a temperatura, o pH diminui e pode inibir muitas espécies 

de Shigella e algumas de Salmonella [30,31]. 
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Processamento laboratorial 

Retirar uma pequena porção de amostra e semear em meio líquido de Selenito, 

gelose CAM e meio SGC (este último apenas quando solicitado exame micológico das 

fezes). 

Incubar as placas em estufa a 35 ±2 ºC durante 24 a 48h. O meio de Campylosel 

deve ser incubado em anaerobiose durante cerca de 48h na estufa a 42 ± 2 ºC. O meio 

líquido de Selenito deve ser repicado, após cerca de 12h, para gelose Hektoen e incubado 

24h em estufa a 35 ±2 ºC. 

 

Valorização dos resultados 

Na avaliação dos resultados microbiológicos da coprocultura é muito importante: 

 Ter em conta a flora saprófita intestinal que pode contaminar este tipo de 

amostra; 

 Saber quais os microrganismos habitualmente responsáveis por infeções 

gastrointestinais, diferenciar culturas puras e quantitativamente 

significativas, de culturas mistas resultado de contaminação ou não 

valorizáveis por outros fatores 

Os microrganismos mais frequentes são: Salmonella spp.; Shigella spp.; 

Campylobacter spp.; E. coli enteropatogénica (EPEC, crianças); Yersinia spp. (se 

solicitada); Candida spp. (se solicitado o exame micológico). 

 

 

2.4.6. Urocultura 

As infeções do trato urinário (ITU) podem ser classificadas, de acordo com: 

 Local da infeção (Baixa, como a cistite (bexiga) ou alta, como a pielonefrite 

(parênquima renal)) 

 Sintomas (Sintomática ou assintomática) 

 Frequência (Episódio único ou recorrente) 

 Presença de alterações estruturais ou funcionais do trato urinário (Não 

complicada (trato urinário normal) ou complicada (presença de alteração 

estrutural ou funcional)) 

Em doentes com ITU, o quadro clínico é muitas vezes suficiente para iniciar um 

tratamento com antibacteriano. No entanto, o laboratório pode ser muito importante no 

diagnóstico e especialmente na definição do antibiótico a ser prescrito. A urocultura ou 
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urina asséptica é o tipo de análise microbiológica mais requisitada ao Laboratório de 

microbiologia [30]. 

 

Colheita 

A urina é um fluido biológico habitualmente estéril, mas a sua passagem através da 

uretra durante a micção arrasta os microrganismos que usualmente a colonizam, podendo 

conduzir a erros na interpretação da urocultura. Para o diagnóstico de infeção do trato 

urinário são válidas várias amostras, nomeadamente obtida por jato médio, punção de 

cateter urinário (algália), saco coletor (bebés) e punção supra-púbica. Deve ser colhida a 

primeira urina da manhã. Se tal não for possível, efetuar a colheita após 2-3h sem urinar. 

A amostra deve ser enviada ao laboratório o mais rápido possível, uma vez que deverá ser 

processada até 2h após a sua colheita. Caso não seja possível, poderá ser conservada no 

frigorífico a 4°C durante um máximo de 24h [30,31]. 

O tipo de amostra que chega com mais frequência ao laboratório é a colhida por 

jato médio em adultos, pelo que será descrito esse procedimento: 

 Lavar as mãos com água e sabão; 

 Usando uma compressa esterilizada embebida em água ou soro fisiológico 

estéril (nunca usar agentes antissépticos) lavar, na mulher, a vulva, da frente 

para trás, e, no homem, puxar o prepúcio e lavar a glande. Este procedimento 

é muito importante para evitar a contaminação da urina com a flora 

microbiana da uretra; 

 Secar com compressas esterilizadas; 

 Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio para o recipiente 

esterilizado. 

 Tapar o recipiente e enviar rapidamente ao laboratório [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

Por norma, o procedimento laboratorial de uma urocultura inclui a análise 

microscópica do sedimento urinário e o exame bacteriológico direto (Gram) e cultural. 

 

 

-Exame citológico (citometria de fluxo): 

No laboratório de Microbiologia do Labgarb existe um citómetro de fluxo (Sysmex UF-

1000i) utlizado para triagem das uroculturas. Este equipamento realiza o exame 
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citobacteriológico da urina indicando a presença de células epiteliais, leucócitos, eritrócitos, 

bactérias, leveduras, cilindros e cristais. 

Este tipo de tecnologia apresenta sensibilidade analítica e valor preditivo negativo 

elevados, o que o torna ideal como procedimento de triagem, em que a máxima 

sensibilidade é necessária para diagnosticar amostras anormais [32,33]. 

As amostras sem alterações são libertadas como negativas (à exceção de crianças 

e grávidas) não havendo necessidade de realizar o exame microscópico e cultural; as 

amostras sinalizadas pelo equipamento e que apresentem anormalidades, isto é, muitas 

células epiteliais, muitos leucócitos e bactérias, presença de cristais, eritrócitos e leveduras 

ou outras alterações consideradas relevantes, são indicadas para realização posterior da 

análise microscópica manual do sedimento urinário e exame cultural. 

 

 

-Exame microscópico do sedimento urinário: 

Para este exame, deve-se encher um tubo de centrífuga de plástico com 10 mL de 

urina a partir do tubo inicial, centrifugar 5 ± 1 min a cerca de 1500 rpm. Decantar o 

sobrenadante e montar o sedimento entre a lâmina e lamela após homogeneização da 

amostra. Observar ao microscópio ótico com ampliação 400x, fazer a quantificação/campo 

de células epiteliais, leucócitos, eritrócitos e multiplicar por 5 para obter o resultado em μL. 

Avaliar também a presença de bactérias e leveduras e possíveis interferência com cristais 

ou granulações. 

A presença de raras a algumas células epiteliais é indicativo de uma boa colheita; 

a leucocitúria é sinal de resposta inflamatória, podendo indicar uma possível ITU e deve 

ser relacionada com o resultado exame cultural. 

A análise do sedimento urinário é um procedimento laboratorial de execução 

manual, demorado e de difícil padronização. O exame também sofre influência de vários 

fatores pré- analíticos e analíticos, tais como perda de elementos celulares e figurados 

durante a centrifugação da amostra e subjetividade de análise entre observadores, 

podendo levar a resultados imprecisos. A utilização da citometria de fluxo como sreening 

neste exame permite uma otimização dos processos, por eliminar a etapa de centrifugação 

da urina e reduzir o tempo de análise (automatização), com melhora da precisão, 

reprodutibilidade e padronização dos resultados [32,33]. 

 

 

-Exame cultural: 

Com uma ansa descartável, semear por estria central uma porção de amostra de 

urina no meio CLED. Incubar na estufa durante 18 a 48h (35 ± 2 °C). 
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Valorização dos resultados 

A valorização dos resultados culturais deve ser feita de acordo com os resultados 

do sedimento urinário (número de células epiteliais, leucocitúria e hematúria), contagem de 

colónias e informação clínica (quando disponível). 

O diagnóstico laboratorial de ITU implica uma cultura pura com uma contagem de 

unidades formadoras de colónicas (UFC) >105/mL. Em algumas situações (por exemplo 

crianças, uso de antimicrobianos) podem valorizar-se contagens de 104 ou 103 UFC/ml. 

As ITU são, na sua maioria, causadas por um único agente e, em algumas 

situações, uroculturas com até dois microorganismos podem ser relevantes. Nestes casos, 

o sedimento urinário e a informação clínica complementar é fundamental para a valorização 

dos resultados culturais [34]. 

Os agentes etiológicos mais frequentemente envolvidos em ITU adquirida na 

comunidade são: Escherichia coli, Proteus spp., Staphylococcus saprophyticus (maior 

propensão para mulheres sexualmente activas), Klebsiella spp. e Enterococcus faecalis. A 

E.coli é responsável por cerca de 80% das ITU adquiridas na comunidade. Quando a ITU 

é adquirida em meio hospitalar, a Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., 

Pseudomonas aeruginosa são os organismos mais frequentemente encontrados, uma vez 

que as suas resistências aos antibióticos favorece a sua selecção neste tipo de doentes. 

Também os fungos, com destaque para a Candida spp., podem originar ITU [34]. 

 

 

2.4.7. Exsudado vaginal 

Colheita 

No próprio dia da colheita a utente pode fazer a higiene intima habitual apenas com 

água e sem uso de antissépticos. Fazer colheita com espéculo sem lubrificante. Colher o 

exsudado das paredes vaginais com zaragatoa. 

 Zaragatou estéril em meio com carvão para o exame cultural 

 Zaragatou estéril seca para o exame microscópico 

 Zaragatou estéril seca para pesquisa de estreptococos do grupo B em 

grávidas [30,31]. 
 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico a fresco: 

Colocar um pouco de exsudado entre lâmina e lamela e observar ao microscópio 

ótico com ampliação de 400x. Verificar a existência de células, leucócitos, eritrócitos, 
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parasitas (Trichomonas vaginalis), formas leveduriformes e filamentosas de fungos e fazer 

a sua semi- quantificação de acordo com: 

 0 a 5/campo → raros 

 6 a 14/campo → alguns 

 >30/campo →  muitos 

 

-Exame microscópico corado Gram 

Semi-quantificar os bacilos de Döderlein, os elementos leveduriformes, as bactérias 

Gram positivo e Gram negativo (com destaque para os diplococos Gram negativo 

intracelulares típicos da Neisseria gonorrhoeae), presença de “clue cells” (sugestivo de 

Gardnerella vaginalis).Indicar a presença de flora microbiana mista sem predomínio ou 

flora escassa. 

 

-Exame cultural: 

Semear o inóculo em meio Columbia, GC polyVitex VCAT3, meio SGC e em caso 

de suspeita clínica pode efetuar-se também a sementeira em Gelose de Gardnerella. Para 

pesquisa de Streptococcus do Grupo B em grávidas é feita a sementeira em gelose de 

Granada. 

Incubar os meios durante 24 a 48h (35 ± 2°C) em estufa e com atmosfera de CO2 

para o VCAT3 e gelose de Granada. 

 

Valorização dos resultados 

O exame do exsudado vaginal serve como auxiliar ao diagnóstico das infeções 

genitais na mulher (vaginite e vaginose). 

A vaginite consiste numa inflamação da vagina e manifesta-se pelo aparecimento 

de leucorreia, associado a sensação de ardor, mal-estar ou dor. Os principais 

microrganismos associados são: Trichomonas vaginalis, Candida spp., Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis e Mycoplasma spp. Os 2 últimos não são 

pesquisados por rotina e devem ser alvo de prescrição específica e orientada [30]. 

A vaginose bacteriana é caracterizada pelo aumento da produção de secreções, 

sem sinais clínicos de inflamação (sem leucorreia) e resulta de um desequilíbrio da flora 

saprófita (Lactobacillus spp.) com um aumento da proliferação da flora mista que inclui 

Gardnella vaginallis (principal agente), Bacteroides spp. e Mycoplasma spp.. [30]. 
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Na grávida, faz parte dos exames de rotina o despiste da colonização por 

Streptococcus do grupo B, entre a 35-37 semanas de gestação, para prevenção da sépsis 

neonatal precoce. 

 

 

2.4.8. Exsudado uretral (Homem) 

Colheita 

A colheita deve ser efetuada, preferencialmente, antes da primeira urina da manhã 

(ou pelo menos 3 h após a última micção). 

Limpar a glande com uma compressa embebida em soro fisiológico; 

Introduzir na uretra uma zaragatoa metálica fina e flexível (± 2cm), rodar e esperar 

um pouco até que a zaragatoa fique impregnada; 

Colher de preferência 2 zaragatoas, 1 para o esfregaço do exame direto e outra para 

o cultural; 

Introduzir no meio de transporte adequado (meio de Stuart ou meio com carvão) 

[30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico a fresco: 

Colocar um pouco de exsudado entre lâmina e lamela e observar ao microscópio 

ótico com ampliação de 400x. Verificar a existência de células, leucócitos, eritrócitos, 

parasitas (Trichomonas vaginalis), formas leveduriformes e filamentosas de fungos e fazer 

a sua semi- quantificação de acordo com: 

 0 a 5/campo → raros 

 6 a 14/campo →  alguns 

 > 15/campo →  muitos 

 

 

-Exame microscópico corado Gram: 

Semi-quantificar a presença de bactérias Gram positivo ou Gram negativo 

(destaque para os diplococos Gram negativo intracelulares típicos da Neisseria 

gonorrhoeae) e as formas leveduriformes e filamentosas de fungos. 
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-Exame cultural: 

Semear o inóculo em meio Columbia, meio SGC e GC polyVitex VCAT3. Incubar 

os 2 primeiros em estufa (35 ± 2°C) e o VCAT3 com atmosfera de CO2 entre 24 a 48h. 

 

Valorização dos resultados 

O exame do exsudado uretral serve como auxiliar ao diagnóstico das infeções 

genitais no homem. Os microrganismos pesquisados por rotina são: Neisseria 

gonorrhoeae, Candida spp., Trichomonas vaginalis. Tal como acontece no exsudado 

vaginal, as pesquisas de Chlamydia trachomatis e Mycoplasma spp. devem ser alvo de 

prescrição específica e orientada. Quando no exame direto corado pelo Gram se observem 

diplococcos Gram negativo com morfologia sugestiva de Neisseria gonorrhoeae e não 

existe desenvolvimento no exame cultural, isto deverá ser reportado no boletim como 

“morfologia sugestiva de Neisseria gonorrhoeae no exame direto porém sem 

desenvolvimento no exame cultural”. 

 

 

2.4.9. Espermocultura 

Colheita 

Antes da realização da colheita lavar o pénis com uma compressa embebida em 

soro fisiológico e secar com toalhete limpo; 

A colheita do esperma deve ser feita por masturbação para um frasco coletor 

esterilizado. Na impossibilidade da colheita ser feita no laboratório, a amostra deve ser 

entregue até 2 horas após a recolha, conversando-a à temperatura ambiente [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico a fresco: 

Colocar um pouco de amostra entre lâmina e lamela e observar ao microscópio 

ótico com ampliação de 400x. Verificar a existência de células, leucócitos, eritrócitos, 

formas leveduriformes e filamentosas de fungos e fazer a sua semi-quantificação de acordo 

com: 

 0 a 5/campo → raros 

 6 a 14/campo → alguns 

 > 15/campo → muitos 
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-Exame microscópico corado: (Coloração de Gram): 

Semi-quantificar a presença de bactérias Gram positivo ou Gram negativo 

(destaque para os diplococos Gram negativo intracelulares típicos da Neisseria 

gonorrhoeae) e as formas leveduriformes e filamentosas de fungos. 

 

-Exame cultural 

Semear o inóculo em meio de Columbia, SGC e GC polyVitex VCAT3. Incubar os 

2 primeiros em estufa (35 ± 2°C) e o VCAT3 com atmosfera de CO2, 24 a 48h. 

 

Valorização dos resultados 

O exame da espermocultura serve como auxiliar ao diagnóstico das infeções do 

trato genital masculino no homem. Os microrganismos pesquisados por rotina são: Neisseria 

gonorrhoeae; Enterococcus spp; S. aureus; Enterobacteriaceae, Candida spp. Tal como 

acontece no exsudado uretral, as pesquisas de Chlamydia trachomatis e Mycoplasma spp. 

devem ser alvo de prescrição específica e orientada. 

 

 

2.4.10. Exsudado ocular 

Colheita 

Limpar a pele à volta do globo ocular com soro fisiológico, utilizando uma 

compressa esterilizada; 

Deve ser colhida uma zaragatoa para cada olho, mesmo que só um apresente 

sinais de inflamação. Colher o exsudado do fundo do saco conjuntival e fórnix de cada 

olho, no sentido do osso temporal para o osso lacrimal. Evitar contaminações com o bordo 

palpebral e pestanas.  

Enviar as zaragatoas em meio de transporte apropriado ao laboratório [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico corado (Coloração de Gram): 

Semi-quantificar a presença de bactérias Gram positivo ou Gram negativo e as 

formas leveduriformes e filamentosas de fungos. 
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-Exame cultural: 

Semear o inóculo nos meios de: Columbia, MacConkey, gelose de Chapman, 

Saboraud, GC Haemophilus e GC poyvitex VCTA3. Incubar os 4 primeiros em estufa (35 ± 

2°C) e os 2 últimos com atmosfera de CO2, durante 24 a 48h. 

 

Valorização dos resultados 

Os agentes etiológicos mais comuns são Staphylococcus aureus, Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis e Pseudomonas aeruginosa. 

A conjuntivite aguda pode resultar ainda de Chlamydia trachomatis e Neisseria 

gonorrhoeae, quer em indivíduos sexualmente ativos, quer em recém-nascidos [30]. 

 

 

2.4.11. Exsudado auricular 

Colheita 

Limpar com gaze o meato externo auricular; 

Introduzir uma zaragatoa estéril no canal auditivo externo e com um movimento 

suave de rotação, colher o exsudado; 

Introduzir a zaragatoa em meio de transporte adequado [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico corado (Coloração de Gram): 

Semi-quantificar a presença de bactérias Gram positivo ou Gram negativo e as 

formas leveduriformes e filamentosas de fungos. 

 

-Exame cultural: 

Semear o inóculo nos meios: Columbia, MacConkey, gelose de Chapman, 

Saboraud e GC Haemophilus. Incubar os 3 primeiros em estufa (35 ± 2°C) e o último com 

atmosfera de CO2, durante 24 a 48h. 

 

Valorização dos resultados 

As culturas do canal auditivo externo, geralmente, não refletem a causa microbiana 

da otite média, a não ser que a membrana do tímpano estivesse recentemente rompida. 
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Em certas ocasiões, a cultura de exsudado posterior da faringe pode revelar os 

microrganismos causadores da otite média [6]. 

Os microrganismos mais frequentes no exsudado auricular são: Haemophilus 

influenzae; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus β-hemolíticos (mais raro); Moraxella 

catarrhalis; Pseudomonas aeruginosa (mais comum em frequentadores de piscinas) e 

Aspergillus niger. 

 

 

2.4.12. Exsudado purulento (Ferida) 

Colheita 

Se houver exsudado, puncionar com seringa e agulha e enviar em tubo seco 

esterilizado ou meio de transporte adequado. Caso não seja possível aspirar o exsudado, 

colher o mais profundamente possível da ferida o mais afastado dos bordos com zaragatoa 

e enviar em meio de transporte. 

O produto obtido com zaragatoa tem menos qualidade do que o produto colhido 

através de punção, pois está mais sujeito a contaminação e é de difícil observação [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico corado (Coloração de Gram): 

Semi-quantificar a presença de bactérias Gram positivo ou Gram negativo. 

 

-Exame cultural: 

Semear o inóculo nos meios de Columbia, MacConkey, gelose de Chapmam e de 

Todd Hewittt (com posterior repicagem, ao fim de 24h, para meio de Columbia CNA). 

Incubar em estufa (35 ± 2°C) durante 24 a 48h. 

 

Valorização dos resultados 

Os microrganismos mais frequentes nos exsudados purulentos são: 

Enterobacteriaceas, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes. 

As bactérias anaeróbias também podem ser agentes de infeções de feridas, 

principalmente nas internas. A sua pesquisa deve ser alvo de prescrição específica e 

orientada [30]. 
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2.4.13. LCR 

Líquido normalmente estéril que caso se suspeite de meningite permite ajudar no 

diagnóstico do microrganismo patogénico. As bactérias mais comuns responsáveis pela 

meningite são a Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus 

influenza tipo b. 

A observação do gram no LCR é importante no diagnóstico da meningite e deve ser 

logo realizado após a receção da amostra. 

 

Colheita 

A punção lombar para colheita de LCR é realizada por profissionais médicos 

especializados. A colheita deve ser realizada em recipientes estéreis, adequadamente 

vedados e transportados de imediato para o laboratório de forma a não comprometer o 

diagnóstico laboratorial [35]. 

 

Processamento laboratorial 

O LCR é submetido a um exame direto (contagem citológica e Gram) e um exame 

cultural. 

 

-Exame direto: 

Após receção do LCR, é feito de imediato um exame macroscópico (aspeto e 

coloração). Posteriormente, procede-se à observação microscópica a fresco do LCR, em 

câmara de Fuchs-Rosenthal, para contagem dos elementos celulares (leucócitos e 

eritrócitos). No caso de ser requisitado a pesquisa de Cryptococcus neoformans, é 

efetuada uma observação microscópica a fresco, com tinta-da-china de forma a evidenciar 

a cápsula deste fungo. Realiza-se, também, uma observação de esfregaços corados pela 

técnica de Gram. 

 

-Exame cultural: 

As amostras de LCR são semeadas em GS e GC e incubadas a 37ºC, durante 24 

horas, em aerobiose e atmosfera de CO2. A observação das placas é feita durante cinco 

dias consecutivos. 

As identificações e antibiogramas são feitos no VITEK 2 Compact seguindo a 

metodologia para identificações e antibiogramas. 
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Valorização dos resultados 

A meningite é mais prevalente em certos grupos etários ou em doentes com várias 

doenças. A meningite neonatal mais comum envolve invasão direta da flora da mãe durante 

o parto. O Streptococcus do Grupo B e a Escherichia coli são os microrganismos mais 

comuns. A Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Serratia spp., Pseudomonas 

spp., Staphylococcus aureus e bactérias anaeróbias são menos frequentes [30]. 

O Haemophilus influenzae é a causa mais comum de meningite bacteriana aguda 

em crianças entre os 6 meses e os 5 anos de idade. A Neisseria meningitidis e o 

Streptococcus pneumoniae são as seguintes causas mais comuns. Estes casos são 

frequentemente associados a bacteriemia e extensão da infeção dos seios adjacentes e 

ouvido médio seguido de trauma, neurocirurgia ou anestesia espinal [30]. 

 

 

2.4.14. Hemocultura 

Colheita 

As colheitas devem ser realizadas antes de iniciar a antibioterapia. Se esta já estiver 

em curso, efetuar a colheita antes da toma seguinte; o ideal é obter a amostra antes de um 

pico febril. Existem frascos de hemocultura distintas para pesquisa de microrganismos 

aeróbios e anaeróbios. 

 Higienizar as mãos antes de proceder à colheita, quer se usem luvas ou não; 

 Desinfetar o local da punção com álcool a 70% de modo circular e do interior 

para a periferia e deixar secar; 

 Repetir a operação com solução alcoólica iodada e deixar secar 

(IMPORTANTE - Não palpar a veia após a desinfeção da pele e antes de inserir a agulha, se 

isto acontecer repetir todo o processo de desinfeção); 

 Desinfetar a tampa de borracha do frasco de hemocultura com álcool a 70° 

e deixar secar durante 1 minuto; 

 É recomendada a colheita de no mínimo 2 frascos para hemocultura; 

 Inocular o volume de sangue adequado consoante a proporção indicada na 

garrafa. Nas garrafas para o sistema automático BacT/ALERT (Figura 9), 

deve ser introduzido 8-10 mL de sangue (adultos) e 5-10 mL (crianças); 

 Após a colheita, remover o iodo da pele com álcool a 70% de modo a prevenir 

reações adversas ao iodo; 

 Nunca refrigerar as hemoculturas após a colheita. Enviar de imediato ao 

Laboratório de Microbiologia, pois devem ser incubados rapidamente. Se tal 
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não for possível, conservar o(s) frasco(s) a 37ºC ou à temperatura ambiente 

até serem enviados ao laboratório. 

Devem fazer-se um mínimo de 3 hemoculturas em 24 horas, colhidas 

separadamente, sendo o intervalo entre as colheitas variável conforme a situação do 

doente ou a urgência do início de administração de antibióticos. A colheita de uma única 

hemocultura é fortemente desaconselhada e pode levar a que uma bacteriémia intermitente 

não seja detetada, assim como pode dificultar a interpretação do significado clínico de 

certos microrganismos isolados [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

As hemoculturas consideradas positivas pelo Sistema BacT/ALERT seguem o 

seguinte processamento laboratorial. 

 

-Exame microscópico corado (Coloração de Gram): 

Verificar a presença e a morfologia de bactérias Gram positivo e Gram negativo. 

 

-Exame cultural: 

No caso de ser uma hemocultura em aerobiose, semear o inóculo em gelose de 

Columbia e incubar 24h a 35 ± 2 °C. 

Para as hemoculturas em anaerobiose semear o inóculo em meio de Columbia e 

incubar as placas em atmosfera de anaerobiose. Incubar 48 a 72h na estufa a 35 ± 2 °C. 

Neste caso deve ser sempre comparado com um frasco colhido em aerobiose ou se não 

existe, fazer paralelamente uma sementeira em aerobiose, em gelose Columbia para o 

controlo de anaerobiose. 

 

Valorização dos resultados 

A hemocultura serve para auxiliar o diagnóstico de infeções sistémicas. É 

importante e de todo o interesse conhecer alguma infeção simultânea à bacteriémia, pois 

esta poderá ser secundária, facilitando a identificação e a caracterização do microrganismo 

subjacente, inclusive permitindo a escolha de meios de cultura mais específicos. São 

exemplos, a pielonefrite provocada por Escherichia coli e a meningite provocada por 

Neisseria meningitidis [30]. 
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Os microrganismos mais frequentemente isolados em hemoculturas positivas são: 

Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus e 

Candida albicans. 

É fundamental e de grande importância clínica diferenciar hemoculturas 

verdadeiramente positivas das contaminadas. Quando são isolados microrganismos, tais 

como, Streptococcus epidermidis, Streptococcus viridans e outros Staphylococcus 

coagulase negativa é necessário ter particular atenção sobre potenciais contaminações. 

 

2.4.15. Exame micológico (Fungos) 

Colheita 

Os fungos patogénicos mais comuns em doenças infeciosas da pele, cabelo e unhas 

são os dermatófitos. Estes fungos possuem preferência por locais quentes e húmidos 

(virilha, axilas, região interdigital) e geralmente as micoses causadas por estes fungos são 

auto- limitadas [30,31]. 

Normalmente o tipo de amostras para pesquisa de dermatófitos são: 

 Restos de unhas (obtidas por raspagem, corte ou com zaragatoa); 

 Pêlos (colheita com pinça esterilizada) 

 Pele (raspagem do couro cabeludo ou de lesões cutâneas não ulceradas) 

A pesquisa de outro tipo de fungos leveduriformes e filamentosos pode ser 

solicitado em amostras clínicas mais comuns como: secreções de mucosa (oral, vaginal, 

anal, ocular), amostras respiratórias, urina, sangue, fezes, entre outras [30,31]. 

 

Processamento laboratorial 

-Exame microscópico direto: 

Em amostras de pele, cabelo e unhas 

 Sobre uma lâmina colocar 2 gotas de solução de hidróxido de potássio (KOH) 

a 40% e um pouco de material colhido; 

 Cobrir com uma lamela e deixar a repousar por 2h em câmara húmida; 

 Observar ao microscópio com objetiva de 40x, procurando estruturas 

filamentosas septadas ou não. 

Em exsudados, amostras respiratórias, urina, fezes e outros 

 Através do exame a fresco e corado por Gram, semi-quantificar as formas 

leveduriformes e filamentosas de fungos. 
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-Exame cultural: 

Em amostras de pele, cabelo e unhas 

 Semear a amostra em meio de Sabouraud. Incubar a 35 ± 2 °C até 7 dias e se 

necessário mais 7 dias à temperatura ambiente. 

Em Exsudados, expetoração, urina, fezes e outros 

 Semear a amostra em meio de Sabouraud. Incubar a 35 ± 2 °C 24 a 48h. Na 

pesquisa de Aspergillus spp. prolongar a incubação mais 24 a 48h a 

temperatura ambiente.  

 

 

Valorização dos resultados 

Os resultados obtidos diferem em consonância com o tipo de produto. No caso de 

amostras de pêlo, cabelo e pele é de valorizar a presença de Dermatófitos e nalguns casos 

Candida spp. Para o outro tipo de amostras clínicas, deve valorizar-se a presença de 

fungos leveduriformes como a Candida spp.(principalmente no exsudado vaginal) e/ou 

filamentosos, como o Aspergillus spp.(principalmente no exsudado auricular e amostras 

respiratórias). 

 

 

2.5. Pesquisa de ovos, quistos e parasitas (técnica da concentração pelo 

Formal de Etil-Acetato) 

Fundamento 

A técnica de concentração pelo Formol Etil-Acetato baseia-se na diferença de 

solubilidade dos diferentes componentes das fezes. O meio A (solução de formaldeído) 

simultaneamente conserva os parasitas e solubiliza os componentes hidrófilos; o meio B 

(solução de acetato de etilo) solubiliza os componentes lipófilos como as gorduras; o meio 

C (solução de iodo) cora diferencialmente as estruturas. Estes meios, quando misturados, 

criam uma suspensão imiscível que após filtração é centrifugada e exibe 3 camadas 

distintas: uma superficial de componentes lipófilos, uma intermédia formada por detritos de 

densidade intermédia, uma camada profunda composta por elementos hidrófilos e no fundo 

do tubo um sedimento de compostos de alta densidade que inclui os ovos, os quistos e as 

larvas de parasitas. 
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Valorização de resultados 

O exame parasitológico é considerado negativo quando não se observam estruturas 

parasitárias. A observação de ovos, quistos ou larvas, mesmo que seja um único elemento 

é suficiente para considerar o exame positivo.  

 

 

2.6. Identificação e Antibiogramas 

Os microrganismos são identificados pelas suas várias características, 

peculiarmente pelas características morfológicas, culturais, bioquímicas e antigénicas. No 

sector de Microbiologia, o procedimento para identificações e antibiogramas é definido a 

partir da avaliação do exame cultural e dos respetivos exames diretos (a fresco e/ou após 

coloração). Neste sector, a identificação dos microrganismos e sua suscetibilidade aos 

antibióticos, é realizada no equipamento automatizado VITEK 2 Compact. Para este 

procedimento, é utilizada uma suspensão microbiana pura (segundo escala de 

“MacFarland”). 

Contudo, se necessário recorre-se a algumas provas manuais complementares 

para auxiliar o processo de identificação do microrganismo: 

 

2.6.1. Prova da catalase 

Teste usado para verificar a presença da enzima catalase em colónias 

morfologicamente sugestivas de cocos Gram-positivo, permitindo a sua diferenciação [35]: 

a) Catalase (+): Staphylococcus sp. 

b) Catalase (-): Streptococcus sp. ou Enterococcus sp. 

 

No caso da prova da catalase ser positiva é realizada a prova da coagulase, um 

teste rápido por aglutinação em látex para identificação de Staphylococcus aureus [35]. 

Num teste positivo pode observar-se uma aglutinação visível a olho nu, indicando a 

presença de colónias de S. aureus. 

 

2.6.2. Prova da Optoquina 

Recorre-se a esta prova quando em cultura, aparecem colónias sugestivas de 

Streptococcus pneumoniae. Esta bactéria é normalmente sensível à optoquina. A 

existência de um halo de inibição à volta de um disco de optoquina na superfície de uma 

placa semeada com colónias suspeitas é sugestiva da presença de S. pneumoniae. Esta 
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prova é um teste presuntivo e depende da sensibilidade à optoquina das espécies testadas. 

[54] 

 

2.6.3. Prova da Bacitracina 

Teste que permite fazer a identificação de colónias sugestivas de estreptococos do 

grupo A que apresentam β-hemólise (Streptococcus pyogenes) [39]. A presença de um 

halo de inibição à volta de um disco de bacitracina na superfície de uma placa semeada 

com colónias suspeitas é indicativo de eventual presença de S. pyogenes. 

 

2.6.4. Prova da Oxidase  

A enzima citocromo oxidase, produzida por alguns microrganismos, incluindo 

espécies de Neisseria e Pseudomonas, atua na cadeia respiratória e catalisa a oxidação 

do citocromo C pelo oxigénio molecular, que funciona como recetor terminal de eletrões 

[35]. O teste efetuado no sector utiliza discos impregnados com reagente que muda de cor 

quando exposto à enzima citocromo oxidase. Numa reação positiva há mudança de cor 

para azul-púrpura. 

Todas as identificações, realizadas por provas manuais, são confirmadas no VITEK 

2 Compact e o antibiograma será efetuado com as respetivas cartas. Os resultados 

emitidos pelo equipamento são cuidadosamente avaliados pelo Técnico Superior de Saúde 

deste sector, de forma a verificar incoerências e para definir quais os antibióticos a serem 

reportados, tendo em conta a informação clínica, as resistências naturais de alguns 

microrganismos e a realidade do hospital. 

 

O TSA aplica-se às análises microbiológicas de produtos biológicos que revelem 

desenvolvimento de microrganismos patogénicos. 

Pode ser executado em sistemas automatizados (ex. VITEK 2) baseados na 

concentração inibitória mínima (CIM), galerias (microdiluição) ou em placa pelo método de 

difusão Kirby- Bauer. É muito importante que seja realizado com colónias em cultura pura. 

 

O TSA em placa é considerado o método de referência e é o de primeira linha para 

Neisseria spp. e Streptococcus β-hemolítico. É usado como método confirmatório no caso 

de Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. e outros Gram negativo não fermentadores, 

Staphylococcus spp., Enterococcus spp. e Haemophilus spp. Os antibióticos devem ser 

testados e reportados de acordo com as guidelines europeias do European Committee on 

Antimicrobial (EUCAST) ou as recomendações do Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI).  
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3. Imunologia 

A imunologia engloba o estudo do sistema imunitário e suas patologias.  

No laboratório são realizadas várias técnicas imunológicas (técnicas manuais de 

aglutinação bem como sistemas automáticos) que pretendem avaliar a atividade do 

sistema imunitário perante determinados microrganismos. São determinados também 

nesta secção um grande número de parâmetros que têm como base princípios 

imunológicos.  

 

3.1. Equipamentos e métodos gerais 

Os equipamentos estudados e utilizados durante o estágio na valência de 

Imunologia encontram-se listados na Tabela 9. Os métodos gerais que fundamentam o 

funcionamento destes equipamentos são descritos neste capítulo. 

 

Tabela 9. Equipamentos utilizados na valência de Imunologia durante o estágio no Labgarb. 

Modelo do equipamento Fabricante/Distribuidor 

ADVIA® Centaur® XP Siemens 

VIDAS® BioMérieux 

 

 

3.1.1. ADVIA® Centaur® XP 

A quimioluminescência consiste na emissão de luz quando um eletrão transita de 

um estado de energia mais elevado para um estado de energia mais baixo. A excitação 

eletrónica é causada por uma reação química e envolve a oxidação de um composto 

orgânico, como por exemplo luminol, éster de acridina ou luciferina, por um oxidante, como 

o peróxido de hidrogénio, hipoclorito ou oxigénio. A luz é emitida pelo produto excitado 

formado durante a reação de oxidação. Estas reações ocorrem na presença de 

catalisadores, como enzimas, iões ou complexos metálicos e hemina. A luz emitida é, 

geralmente, detetada por um tubo fotomultiplicador [1,7]. 

Esta tecnologia é ultrassensível e entre as suas aplicações encontra-se a sua 

associação aos sistemas automáticos de imunoensaios. A elevada sensibilidade desta 

técnica deve-se à razão elevada do sinal emitido em relação ao ruído de fundo, pois, uma 

vez que não é necessária uma fonte de luz excitante, o sinal é medido contra um fundo 

completamente escuro [1,7]. 
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Os imunoensaios baseiam-se na reação entre um antigénio e um anticorpo 

específico para esse antigénio. Os sistemas analíticos automatizados que realizam 

imunoensaios baseiam-se nas seguintes abordagens: 

Método competitivo: permite medir a quantidade de antigénio presente numa 

amostra. Um antigénio marcado e um antigénio não marcado competem pela ligação a um 

anticorpo. A probabilidade de o anticorpo se ligar ao antigénio marcado é inversamente 

proporcional à concentração do antigénio não marcado. 

Método não competitivo: o antigénio da amostra é capturado por um anticorpo 

específico não marcado aderido a uma fase sólida. De seguida, as restantes proteínas são 

lavadas e é adicionado um anticorpo marcado que se liga ao antigénio através de um 

epítopo distinto. Depois de uma lavagem adicional, para remover o excesso de anticorpo 

marcado que não se ligou, é medida a quantidade de anticorpo marcado que se ligou ao 

antigénio, sendo a sua concentração ou atividade diretamente proporcional à concentração 

do antigénio [7]. 

Estas abordagens são utilizadas na avaliação qualitativa e quantitativa de uma 

grande variedade de analitos e os seus detalhes técnicos variam entre fabricantes. 

O ADVIA® CENTAUR® XP consiste num analisador automatizado de 

imunoensaios associado à tecnologia quimioluminescente e utiliza uma variedade de 

formatos de ensaio para detetar antigénios, bem como anticorpos. As reações 

quimioluminescentes diretas medem diretamente a energia da luz sem utilizar 

procedimentos adicionais ou moléculas amplificadoras. Como marcador 

quimioluminescente é utilizado o éster de acridina, que é oxidado pelo peróxido de 

hidrogénio, maximizando a emissão de luz pela alteração do ambiente de ácido para 

básico. Como fase sólida são utilizadas partículas paramagnéticas revestidas por 

anticorpos ou antigénios, que se ligam ao antigénio ou anticorpo alvo [36]. 

 

 

3.1.2. VIDAS® 

Os imunoensaios enzimáticos (EIA) utilizam as propriedades catalíticas das 

enzimas para detetar e quantificar as reações imunológicas. O antigénio ou anticorpo 

marcado com a enzima, ou seja, o conjugado, reage primeiro com o ligante. De seguida a 

fração ligada é separada da não ligada, com adição subsequente do substrato da enzima. 

A medição da diminuição da concentração de substrato ou do aumento da concentração 

de produto é usada para quantificar a reação antigénio-anticorpo [5]. 
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As enzimas mais utilizadas como marcador neste tipo de imunoensaio são a 

fosfatase alcalina, a peroxidase, a glucose-6-fosfato desidrogenase e a β-galactosidase 

[5]. 

Os ensaios que utilizam substratos fluorescentes são designados por ensaio 

imunoenzimático fluorescente (ELFA) [1]. 

O analisador VIDAS® associa o método imunoenzimático com a deteção final por 

ELFA. O sistema de teste utiliza barretes, onde os reagentes da reação imunológica se 

encontram pré-distribuídos, e cones, que servem tanto de fase sólida como de sistema de 

pipetagem. As barretes e cones são de utilização única, apresentando a vantagem da 

ausência de possibilidade de contaminação. Todas as etapas do teste são realizadas 

automaticamente pelo aparelho. São constituídas por uma sucessão de ciclos de aspiração 

e dispensação do meio reacional. Os ensaios do VIDAS® utilizam a fosfatase alcalina como 

marcador enzimático e o 4-metil-umbeliferil fosfato como substrato. Este substrato é 

hidrolisado a 4-metil-umbeliferona, que emite fluorescência, cuja intensidade é medida a 

450 nm e é proporcional à concentração de analito na amostra.  

 

3.2. Exames laboratoriais automatizados 

3.2.1. Marcadores tumorais 

3.2.1.1. Antigénio específico da próstata  

O antigénio específico da próstata (PSA) é uma glicoproteína de cadeia única 

normalmente encontrada no citoplasma das células epiteliais, revestindo os ácinos e os 

canais da glândula prostática. Uma pequena quantidade de PSA é normalmente secretada 

no soro. O aumento do tamanho da glândula e o dano tecidual causados pela hipertrofia 

prostática benigna, prostatite ou cancro da próstata podem elevar os níveis de PSA 

circulantes. A maioria do PSA encontra-se complexado com α1-antiquimiotripsina ou com 

α2- macroglobulina, permanecendo uma pequena fração livre que diminui nos doentes com 

carcinoma. O PSA complexado com α2- macroglobulina não é detetado nos imunoensaios 

[5,37]. 

A quantificação do PSA total (tPSA) no soro é determinada no ADVIA® Centaur® 

XP utilizando um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta.  

A determinação quantitativa do PSA complexado (cPSA) com α1-antiquimiotripsina 

no soro é efetuada no ADVIA® Centaur® XP. O PSA livre (lPSA) presente na amostra é 

impedido de reagir com os anticorpos de tPSA através da incubação da amostra com um 

anticorpo monoclonal de rato específico do lPSA que o bloqueia de modo a que não seja 
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reativo no ensaio. O cPSA é então quantificado através de um imunoensaio do tipo 

sanduiche associado à quimioluminescência direta. 

O lPSA pode ser calculado pela subtração do cPSA ao tPSA. 

A quantificação sérica do tPSA e do cPSA em conjunto com exame retal digital 

apresentam valor semiológico como auxiliares na deteção do cancro da próstata, na 

monitorização de doentes com carcinoma da próstata após tratamento e como indicador 

precoce de recorrência. A determinação da relação lPSA/tPSA permite descriminar 

aumentos de PSA devidos a hiperplasia benigna da próstata e carcinoma da próstata; é 

utilizada para apoio à decisão de biópsia quando o valor do tPSA de situa entre 4 e 10 

ng/mL e com palpação negativa [1,5]. 

 

 

3.2.1.2. α-Fetoproteína 

A α-fetoproteína (AFP) é uma glicoproteína de cadeia única sintetizada pelo saco 

vitelino, fígado e trato gastrointestinal durante o desenvolvimento embrionário, 

representando uma das principais proteínas na circulação fetal. Durante o desenvolvimento 

fetal tardio, a concentração de AFP no soro fetal começa a diminuir até aos 18 meses após 

o nascimento, quando atinge as concentrações vestigiais encontradas nos adultos normais. 

No soro materno os níveis de AFP atingem um pico por volta das 30 semanas de gestação, 

declinam lentamente até ao fim da gestação e caem rapidamente após o parto. A 

concentração de AFP também pode ser elevada em determinadas condições benignas e 

malignas não relacionadas com a gravidez [5]. 

A quantificação da AFP no soro e líquido amniótico é efetuada no ADVIA® 

Centaur® XP utilizando um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à 

quimioluminescência direta. 

A quantificação da AFP no soro de mulheres grávidas e no fluido amniótico 

apresenta o seu principal valor semiológico no rastreio pré-natal de defeitos abertos do 

tubo neural e de outras anomalias fetais. A determinação dos níveis de AFP no fluido 

amniótico é ainda utilizada na monitorização de doentes com níveis séricos de AFP 

elevados ou em conjunto com outros testes citogenéticos. A determinação da concentração 

de AFP sérica também apresenta utilidade como marcador tumoral, principalmente na 

monitorização do tratamento de tumores testiculares e ováricos e do carcinoma 

hepatocelular [5]. 
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3.2.1.3. Antigénio carcionoembrionário 

O antigénio carcinoembrionário (CEA) é uma glicoproteína normalmente 

encontrada no epitélio endodérmico embrionário. Podem ser encontrados níveis elevados 

de CEA no soro de doentes com cancro colorretal primário e com outras patologias 

malignas [5]. 

A quantificação do CEA no soro é efetuada no ADVIA Centaur® XP utilizando um 

imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. 

A determinação da concentração sérica de CEA apresenta valor semiológico na 

monitorização do tratamento e da evolução da doença, na predição de recorrências, como 

indicador da dimensão do tumor e na determinação do prognóstico, do estágio da doença 

e da ocorrência de metástases em doentes com cancro do cólon, pâncreas, mama, pulmão, 

ovário, fígado, medular da tiroide ou outro em que se observe alteração das concentrações 

do CEA. Os níveis de CEA não são úteis na despistagem de cancros não detetados na 

população em geral [5,11]. 

 

 

3.2.1.4. Antigénio hidrocarbonado 15-3 

O antigénio hidrocarbonado (CA) 15-3 é uma glicoproteína altamente polimórfica 

pertencente à família das mucinas e é produto do gene MUC-1. O cancro da mama 

metastático está geralmente associado a antigénios relacionados com o cancro, tais como 

o CA 15-3 [5]. 

A quantificação do CA 15-3 no soro é efetuada no ADVIA® Centaur® XP utilizando 

um imunoensaio do tipo sanduiche associado à quimioluminescência direta.  

O principal valor semiológico da quantificação sérica de CA 15-3 reside na 

monitorização da evolução da doença e da terapia em doentes com cancro da mama 

metastático e na deteção de recorrências em doentes com cancro da mama previamente 

tratado [5,11]. 

 

3.2.1.5. Antigénio hidrocarbonado 125 

O CA 125 é um antigénio glicoproteico de elevado peso molecular normalmente 

expresso em tecidos derivados do epitélio celómico, como tumores do ovário e outros 

tecidos patológicos e normais [5]. 

A quantificação do CA 125 no soro é efetuada no ADVIA Centaur® XP utilizando 

um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. 
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O CA 125 apresenta-se como um marcador tumoral útil para avaliar a terapia e 

monitorizar o estado da doença em doentes sujeitas a tratamento do cancro do ovário e na 

predição de recorrência. O CA 125 encontra-se também elevado em tumores do 

endométrio, pâncreas, pulmão, mama, cólon e outros gastrointestinais, não podendo ser 

utilizado para diferenciar o cancro do ovário de outras patologias malignas [5,11]. 

 

3.2.1.6. Antigénio hidrocarbonado 19-9 

O CA 19-9 é um antigénio modificado do grupo sanguíneo de Lewis. A expressão 

deste antigénio requer 1,4-fucosiltransferase, que é um produto do gene Lewis. O CA 19-

9 é sintetizado pelas células dos ductos pancreático e biliar e pelo epitélio salivar, gástrico, 

do colón e do endométrio. No soro o CA 19-9 apresenta-se como uma mucina, um 

complexo glicoproteico de elevado peso molecular [5]. 

A quantificação do CA 19-9 no soro é efetuada no ADVIA Centaur® XP utilizando 

um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta.  

A quantificação do CA 19-9 no soro apresenta a sua principal utilidade na 

monitorização da evolução e do tratamento de doentes com carcinoma pancreático e na 

diferenciação entre doenças pancreáticas malignas e benignas. O CA 19-9 também é 

detetado, com menos frequência, no cancro das vias biliares, hepatocelular, gástrico, 

cólon, esófago e mama [5,11]. 

 

3.2.2. Estudo do metabolismo dos hidratos de carbono 

3.2.2.1. Insulina 

A insulina é uma hormona proteica produzida pelas células β dos ilhéus de 

Langerhans no pâncreas. É constituída por duas cadeias de aminoácidos, A (21 

aminoácidos) e B (30 aminoácidos) ligadas por duas pontes dissulfeto. É uma hormona 

anabólica que regula o metabolismo dos hidratos de carbono e estimula a lipogénese [15]. 

A quantificação da insulina no soro é efetuada no ADVIA® Centaur® XP utilizando 

um imunoensaio do tipo sanduiche associado à quimioluminescência direta. 

Uma vez que a secreção de insulina é regulada pelos níveis de glicémia, a sua 

quantificação deve ser sempre efetuada com a de glucose concomitante. O principal 

interesse da determinação da insulina é a avaliação de doentes com hipoglicémia em 

jejum. O doseamento da insulina é também útil na investigação da resistência à insulina, 

no auxílio ao diagnóstico e monitorização do tratamento de insulinomas e na avaliação e 

monitorização de doentes com síndrome dos ovários poliquísticos [1,2,5,11]. 
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3.2.2.2. Péptido-C 

A pró-insulina é clivada em insulina e péptido-C, que não apresenta atividade 

biológica mas parece ser necessário para assegurar a correta estrutura da insulina. Apesar 

da insulina e do péptido-C serem secretados para a circulação portal em quantidades 

equimolares, a concentração do péptido-C em jejum é 5-10 vezes maior que a 

concentração de insulina devido à maior semivida do péptido-C. O péptido-C é removido 

da circulação pelos rins, sendo excretada na urina uma fração não alterada [5]. 

A quantificação do péptido-C no soro e na urina é efetuada no ADVIA® Centaur® 

XP utilizando um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. 

O péptido-C é um importante marcador da secreção insulínica e permite a 

descriminação entre fontes endógenas e exógenas de insulina na avaliação da 

hipoglicemia. A determinação do péptido-C apresenta valor semiológico na avaliação da 

hipoglicemia em jejum, no diagnóstico de insulinomas, na avaliação da capacidade e da 

taxa de secreção da insulina, na classificação da DM e na monitorização de doentes após 

cirurgia pancreática [5,14]. 

 

3.2.3. Endocrinologia 

3.2.3.1. Prolactina 

A prolactina é uma hormona polipeptídica secretada pela adenohipófise e é 

responsável pela iniciação e manutenção da lactação. A sua secreção é normalmente 

mantida em níveis baixos pela ação inibitória da dopamina, produzida pelo hipotálamo. 

Pelo contrário, a hormona libertadora de tireotropina (TRH) é um potente fator de libertação 

da prolactina. A secreção de prolactina faz-se de modo pulsátil e apresenta ritmo 

circadiano. Além disto, é influenciada por vários estímulos fisiológicos, patológicos e 

farmacológicos [1,5]. 

Além de atuar a nível do tecido mamário, a prolactina atua no hipotálamo, inibindo 

a libertação da hormona libertadora de gonadotrofina (GnRH), que resulta na diminuição 

da libertação das hormonas luteinizante (LH) e foliculoestimulante (FSH) pela hipófise. (2) 

A concentração de prolactina no soro é determinada no ADVIA® Centaur® XP, que 

utiliza um imunoensaio do tipo sanduiche, recorrendo à tecnologia de quimioluminescência 

direta. 

A concentração da prolactina tem interesse na avaliação de tumores hipofisários, 

amenorreia, galactorreia, infertilidade e hipogonadismo e na monitorização da terapia de 

tumores produtores de prolactina [2,11]. 
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3.2.3.2. Hormona foliculoestimulante e hormona luteinizante 

A FSH e a LH são hormonas glicoproteicas compostas por duas subunidades, α e 

β. A subunidade α é semelhante nas duas hormonas, assim como na hormona 

gonadotrófica coriónica (HGC) e na hormona estimulante da tiroide (TSH). A subunidade β 

das diferentes hormonas apresenta grandes diferenças na sequência de aminoácidos, o 

que lhes confere a especificidade hormonal e imunológica [5]. 

A FSH e a LH são segregadas pela adenohipófise em resposta à GnRH segregada 

pelo hipotálamo. A secreção de FSH e LH é regulada pelo equilíbrio de mecanismos de 

resposta positiva e negativa que envolvem o eixo hipotálamo-hipófise, os órgãos 

reprodutores, as hormonas hipofisárias e os esteróides sexuais, e desempenham um papel 

crítico na manutenção do normal funcionamento dos sistemas reprodutores masculino e 

feminino [5]. 

As concentrações de FSH e de LH no soro são determinadas no ADVIA® Centaur® 

XP, que utiliza um imunoensaio do tipo sanduiche associado à tecnologia de 

quimioluminescência direta.  

A determinação da concentração de FSH e LH apresenta interesse no diagnóstico 

e monitorização do tratamento da infertilidade e no diagnóstico de distúrbios associados à 

disfunção ovárica ou testicular, da hipófise ou do hipotálamo. Em mulheres apresentam 

também interesse na investigação das irregularidades menstruais e na predição ou 

confirmação da menopausa [2,5,11]. 

 

3.2.3.3. Hormona estimuladora da tiroide 

A TSH é uma hormona glicoproteica com uma subunidade β específica e uma 

subunidade α igual à das outras hormonas glicoproteicas. É sintetizada e segregada pela 

adenohipófise através da ação estimuladora da TRH ou em resposta a um mecanismo de 

retroalimentação negativa que envolve as hormonas tiroideias. A TSH é responsável pelo 

controlo da síntese, armazenamento e libertação das hormonas tiroideias [1,5]. 

A concentração de TSH no soro é determinada no ADVIA® Centaur® XP, que utiliza 

um imunoensaio quimioluminescente de terceira geração. 

A determinação da concentração sérica da TSH apresenta utilidade na avaliação 

da função tiroideia, na triagem e diagnóstico do hipertiroidismo, hipotiroidismo e 

eutiroidismo, e na avaliação e monitorização do tratamento do hipotiroidismo e do 

hipertiroidismo [2,5,38]. 
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3.2.4. Estudo da função tiroideia 

3.2.4.1. Tiroxina total e livre 

A tiroxina (T4) é uma hormona sintetizada e segregada pela tiroide em resposta à 

TSH. Na circulação, 99,97% da T4 encontra-se reversivelmente ligada a proteínas de 

transporte, sobretudo à globulina de ligação à tiroxina (TBG) e, em menor grau, à albumina 

e pré- albumina. A restante T4 livre (FT4), que constitui cerca de 0,03% da T4 total, é a forma 

biologicamente ativa. A T4 ligada às proteínas de transporte age como um reservatório, 

mantendo constante a concentração de FT4 [1,5]. 

As concentrações da T4 total e da FT4 no soro são determinadas no ADVIA® 

Centaur® XP, através de imunoensaios do tipo competitivo que recorrem à tecnologia 

quimioluminescente direta.  

A T4 total mede a hormona ligada e livre refletindo a sua produção pela tiroide. A T4 

total apresenta o seu maior valor semiológico na avaliação inicial da função tiroideia, 

embora a FT4 apresente melhor correlação com estado clínico dos indivíduos. A FT4 

apresenta valor semiológico na avaliação da função tiroideia, no diagnóstico diferencial do 

hipotiroidismo, do hipertiroidismo e do eutiroidismo, e na monitorização da terapêutica 

antitiroideia e de substituição [5,38]. 

 

3.2.4.2. Triiodotironina total e livre 

A triiodotironina (T3) é uma hormona sintetizada e segregada pela tiroide e formada 

pela desiodinização periférica da T4 em resposta à TSH. Na circulação, 99,7% da T3 

encontra- se reversivelmente ligada a proteínas de transporte, sobretudo à TBG. A restante 

T3 livre (FT3), que constitui cerca de 0,3% da T3 total, é a forma biologicamente ativa [1,5]. 

As concentrações da T3 total e da FT3 no soro são determinadas no ADVIA 

Centaur® XP, através de imunoensaios do tipo competitivo que recorrem à tecnologia 

quimioluminescente direta. 

O doseamento da T3 total no soro apresenta utilidade na confirmação do diagnóstico 

de hipertiroidismo, especialmente em doentes com níveis de T4 ligeiramente elevados ou 

normais ou com manifestações clínicas ambíguas, na avaliação da função tiroideia em 

casos complexos e na monitorização da terapêutica de substituição e antitiroideia. O 

doseamento da FT3 é útil quando ocorrem níveis alterados de T3 total devido a alterações 

dos níveis de TBG [1,38]. 
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3.2.5. Estudo do sistema reprodutor 

3.2.5.1. 17β-estradiol 

Os estrogénios são as hormonas sexuais responsáveis pelo desenvolvimento e 

manutenção dos órgãos sexuais femininos e pelas características sexuais secundárias 

femininas. Em conjunto com a progesterona, os estrogénios também participam na 

regulação do ciclo menstrual e do crescimento mamário e uterino, e na manutenção da 

gravidez [5]. 

Em mulheres normais, a maioria dos estrogénios é secretado pelos folículos 

ovarianos e pelo corpo lúteo, e durante a gravidez pela placenta. As glândulas suprarrenais 

e os testículos também secretam quantidades diminutas de estrogénios. Os ovários 

possuem um sistema aromatase muito ativo que converte rapidamente os androgénios em 

estrogénio. O estrogénio mais potente secretado pelos ovários é o 17β-estradiol (E2). 

Cerca de 1-3% do E2 circula na sua forma livre, 40% está ligado à globulina de ligação às 

hormonas sexuais (SHBG) e o restante está ligado à albumina. Uma vez que o E2 deriva 

quase exclusivamente dos ovários, a sua medição é considerada suficiente para avaliar a 

função ovárica [5]. 

A concentração de E2 no soro ou plasma é determinada no ADVIA® Centaur® XP, 

através de um imunoensaio do tipo competitivo que recorre à tecnologia 

quimioluminescente direta. 

A quantificação dos níveis de E2 apresenta utilidade na avaliação do 

hipogonadismo e oligoamenorreia em mulheres, na avaliação do estado ovárico para 

protocolos de reprodução assistida, na monitorização da terapia de substituição 

estrogénica em mulheres pré- menopáusicas com hipogonadismo, na avaliação da 

feminização em homens, no diagnóstico de neoplasmas produtores de estrogénio, no 

diagnóstico e monitorização da puberdade precoce e retardada e de disfunções do 

metabolismo dos esteróides sexuais, na avaliação de mulheres pós-menopáusicas e na 

monitorização da terapêutica de substituição hormonal em mulheres pós-menopáusicas e 

da terapêutica antiestrogénica [11]. 

 

3.2.5.2. Progesterona  

A progesterona, tal como o estrogénio, é uma hormona sexual feminina. Esta 

hormona participa na regulação do trato reprodutivo durante o ciclo menstrual e é 

especialmente importante na preparação do útero para a implementação do blastocisto e 

na manutenção da gravidez. Em mulheres não grávidas, a progesterona é secretada 

principalmente pelo corpo lúteo. Durante a gravidez, a placenta torna-se a principal fonte 
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desta hormona. Fontes menos significativas de progesterona são o córtex suprarrenal em 

homens e mulheres e os testículos nos homens [5]. 

A progesterona é produzida principalmente a partir do metabolismo enzimático da 

pregnenolona, que é enzimaticamente convertida em 17-hidroxiprogesterona e 11-

desoxicorticosterona. A progesterona circula ligada às globulinas de ligação ao cortisol e à 

albumina, mas uma pequena percentagem encontra-se na sua forma livre bioativa [5]. 

A concentração de progesterona no soro é determinada no ADVIA® Centaur® XP, 

através de um imunoensaio do tipo competitivo que recorre à tecnologia 

quimioluminescente direta. 

A determinação da concentração sérica da progesterona é útil na avaliação da 

atividade funcional do corpo lúteo e da placenta durante a gravidez, na monitorização da 

ovulação, na avaliação da viabilidade da gravidez, na monitorização de doentes com 

tumores adrenais ou testiculares e na monitorização da terapêutica de substituição com 

progesterona [2]. 

 

3.2.5.3. Testosterona 

A testosterona é a principal hormona androgénica. Nos homens, é responsável pelo 

desenvolvimento da genitália externa e das características sexuais secundárias. Nas 

mulheres, o seu principal papel é como precursor dos estrogénios. Em ambos os géneros, 

exerce efeitos anabólicos e influencia o comportamento. Nos homens, a testosterona é 

secretada pelas células de Leyding testiculares e, em menor quantidade, pelo córtex 

adrenal. As principais fontes de testosterona nas mulheres são os ovários, as glândulas 

suprarrenais e a conversão periférica dos percursores [5]. 

A maioria da testosterona circula ligada às SHBG, uma fração circula ligada à 

albumina e uma pequena proporção existe na sua forma livre. Todas as frações de 

testosterona não ligada à SHBG são consideradas as formas biodisponíveis [5]. 

A concentração de testosterona total no soro é determinada no ADVIA® Centaur® 

XP, através de um imunoensaio do tipo competitivo que recorre à tecnologia 

quimioluminescente direta. 

A determinação dos níveis de testosterona total no soro é útil na avaliação de 

homens com sinais ou sintomas de hipogonadismo, avaliação de rapazes com puberdade 

precoce ou tardia, monitorização das terapias de substituição da testosterona e 

antiandrogénica, avaliação de mulheres com hirsutismo, virilização, oligoamenorreia ou 

com sinais ou sintomas de possível deficiência em testosterona, avaliação de crianças com 

genitália ambígua ou virilização e no diagnóstico de tumores secretores de androgénios 

[5,11]. 
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3.2.5.4. Hormona gonadotrófica coriónica 

A HGC é uma hormona glicoproteica que consiste em duas subunidades, as 

cadeias α e β, que se associam para formar a hormona intacta. A HGC é sintetizada na 

placenta durante a gravidez, está implicada na manutenção do corpo lúteo durante a 

gravidez e influencia a produção de esteróides. O soro de mulheres grávidas contém 

principalmente a hormona intacta [5]. 

A concentração de HGC total no soro é determinada no ADVIA® Centaur® XP 

através de um imunoensaio do tipo sanduiche associado à tecnologia de 

quimioluminescência direta. 

Os testes qualitativos para deteção da HGC são essencialmente utilizados na 

confirmação da gravidez. A determinação quantitativa da HGC no soro pode ser usada na 

deteção precoce da gravidez, na investigação e monitorização de complicações 

relacionadas com a gravidez, na monitorização da fertilização in vitro, no rastreio da 

síndrome de Down e da trissomia 18 e na monitorização da evolução de doentes com 

cancro produtor de HGC [5]. 

 

3.2.6. Marcadores de Anemia  

3.2.6.1. Ferritina 

A ferritina é uma proteína de elevado peso molecular que contém aproximadamente 

20% de ferro, desempenhando um papel importante na sua absorção, armazenamento e 

libertação. A ferritina pode ser encontrada em muitas células do corpo, principalmente nas 

do fígado, baço, MO e células do sistema reticuloendotelial [2,5]. 

A determinação da ferritina no soro é efetuada no ADVIA® Centaur® XP através de 

um imunoensaio do tipo sanduiche associado à tecnologia de quimioluminescência. 

Os níveis séricos de ferritina, em conjunto com o ferro sérico e com a CTFF, 

permitem detetar a presença e gravidade da deficiência ou sobrecarga de ferro. Na maioria 

das situações clínicas a ferritina sérica é proporcional às reservas totais de ferro, sendo o 

teste laboratorial mais adequado para avaliar as reservas de ferro [11,14,15,18]. 
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3.2.6.2. Ácido fólico 

O ácido fólico ou folato refere-se a uma família de compostos derivados do ácido 

pteroilglutâmico O folato, juntamente com a vitamina B12, é essencial para a síntese de 

DNA e está envolvido no metabolismo da homocisteína. Cerca de 20% do folato absorvido 

diariamente é derivado da dieta, sendo o restante sintetizado por microrganismos 

intestinais. O folato no soro encontra-se maioritariamente na forma de 5- 

metiltetrahidrofolato [1,5].  

A determinação de folato no soro e eritrócitos é efetuada no ADVIA® Centaur® XP 

através de um imunoensaio competitivo que recorre à quimioluminescência direta. A 

determinação do folato eritrocitário implica a prévia determinação do hematócrito e a 

preparação de um hemolisado. 

A quantificação de ácido fólico tem interesse na avaliação da sua deficiência e no 

diagnóstico diferencial da anemia macrocítica. O nível sérico de folato representa um 

indicador da sua ingestão recente, sendo o folato eritrocitário o melhor indicador das 

reservas de folato a longo prazo [2,5]. 

 

3.2.6.3. Vitamina B12 

A vitamina B12, ou cobalamina, é uma molécula complexa que contém cobalto e é 

necessária para hematopoiese e função neuronal normal. É sintetizada apenas por 

bactérias, sendo obtida pelos humanos a partir de alimentos de origem animal. Para ser 

absorvida a vitamina B12 requer a presença do fator intrínseco [1,5]. 

O ADVIA® Centaur® XP utiliza um imunoensaio competitivo que recorre à 

tecnologia quimioluminescente direta. 

A quantificação sérica da vitamina B12 tem interesse na avaliação da sua 

deficiência e no diagnóstico diferencial da anemia macrocítica [2,5]. 

 

3.2.7. Estudo do metabolismo ósseo 

3.2.7.1. Paratormona 

A paratormona (PTH) é sintetizada e secretada pelas células das glândulas 

paratiroides. A PTH intacta consiste numa cadeia polipeptídica de 84 aminoácidos e é 

derivada de um precursor maior, a pré-pró-PTH que é sujeita a duas clivagens sucessivas 

ao nível das sequências amino-terminais. Isto resulta, primeiro, num precursor intermédio, 

a pró-PTH, e depois na PTH. A PTH intacta é a forma biologicamente ativa e tem uma 

semivida em circulação inferior a 4 minutos, uma vez que os rins e o fígado a eliminam 
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rapidamente. A síntese, metabolismo e secreção de PTH são reguladas pela concentração 

de cálcio ionizado no sangue [1,5]. 

A determinação da concentração da PTH intacta no soro é efetuada no ADVIA® 

Centaur® XP através de um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à 

quimioluminescência direta. 

A quantificação sérica da PTH apresenta valor semiológico a nível do diagnóstico 

diferencial da hipercalcemia e hipocalcemia, no diagnóstico do hipotiroidismo e 

hiperparatiroidismo e na avaliação da função paratiroide na doença renal, óssea e mineral 

[5]. 

 

3.2.8. β-hCG  

A hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG) é uma glicoproteína produzida 

pelas células do sinciciotrofoblasto da placenta, logo após a fecundação.  

O seu papel fisiológico é de manter o corpo amarelo, permitindo a sua 

transformação em corpo amarelo gestacional e estimular a produção de progesterona e 

estrogénios nos primeiros meses de gravidez. É também um marcador de tumores 

trofoblásticos, testiculares e outros tumores produtores de β- hCG [5]. 

A determinação da β-hCG é efetuada no sistema automático VIDAS®. 

 

Interpretação clínica:  

O doseamento da β-hCG é usado principalmente como teste de diagnóstico 

precoce de uma gravidez.  

Na presença de uma gravidez o resultado além de positivo indica também o número 

de semanas de gestação. Os valores de β-hCG aumentam exponencialmente durante o 

primeiro trimestre até atingir um pico, depois sofrem um rápido declínio estabilizando até 

ao fim da gravidez.  

O doseamento da hormona β-hCG pode também ser útil no prognóstico e 

acompanhamento terapêutico de tumores trofoblásticos. No homem, o doseamento é útil 

no diagnóstico e monitoramento terapêutico de tumores testiculares. 

 

 

3.2.9. Patologias tiroideias 

3.2.9.1. ATG (Anti-TG)  

Os auto-anticorpos anti-tireoglobulina (anti-TG) são auto-anticorpos dirigidos contra 

a tireoglobulina, componente principal do colóide tireodiano.  
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A tireoglobulina é uma glicoproteína sintetizada pelas células foliculares da tiróide 

e constitui o componente principal do colóide folicular. É responsável pela incorporação de 

iodo e funciona como pré-hormona na síntese da T4 e T3 [5]. 

A determinação de auto-anticorpos anti-tireoglobulina é efetuada no sistema 

automático VIDAS®. 

 

Interpretação clínica:  

Os auto-anticorpos anti-tireoglobulina são importantes na avaliação dos distúrbios 

da tiróide, nomeadamente em doenças tiroideias auto-imunes. Encontram-se aumentados 

na tiroidite de Hashimoto (cerca de 85%) e na doença de Graves (mais de 30%).  

Observam-se títulos elevados de anticorpos no carcinoma da tiróide e estes podem 

interferir com o doseamento da tireoglobulina, impedindo assim o uso da tireoglobulina 

como marcador no carcinoma da tiróide.  

Os anticorpos anti – Tg também podem ser detetados, com menos frequência, 

noutras patologias auto-imunes como a diabetes mellitus tipo I e artrite reumatóide e ainda, 

numa pequena percentagem da população saudável.  

 

 

3.2.9.2. ATPO (Anti-TPO)  

Os anticorpos anti-peroxidase (anti-TPO) são auto-anticorpos dirigidos contra a 

enzima peroxidase. Enzima presente na membrana das células foliculares da tiróide e que 

catalisa a iodinização da tirosina em tireoglobulina durante a biossíntese de T3 e T4 [5]. 

A determinação de anticorpos anti-TPO é efetuada no sistema automático VIDAS®. 

 

Interpretação clínica:  

Os anticorpos anti-TPO são usados no diagnóstico de doenças auto-imunes da 

tiróide, encontrando-se elevados essencialmente na tiroidite crónica de Hashimoto (forma 

primária de hipotiroidismo) em cerca de 90%, e em mais de 70% na doença de Graves.  

Os anticorpos anti-TPO também são frequentemente detectados noutras doenças 

auto-imunes como a artrite reumatóide, a doença de Adisson e a diabetes mellitus tipo I. 

Encontram-se ainda presentes, mas em fracas concentrações em pessoas 

assintomáticas, em particularmente nas pessoas idosas e mais nas mulheres. Os níveis 

destes anticorpos aumentam nas mulheres com tiroidite pós-parto. 
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3.2.10. Diagnóstico serológico pré-natal 

3.2.10.1. Toxoplasmose  

A toxoplasmose é uma parasitose provocada pelo protozoário Toxoplasma gondii, 

parasita oportunista em grávidas e em pacientes imunodeprimidos. As principais formas de 

transmissão são através da ingestão de carne crua ou mal cozinhada contendo quistos, ou 

por contacto com fezes de gatos infetados (hospedeiros definitivos).  

Em pessoas imunocompetentes as infeções são normalmente assintomáticas, 

sendo que o maior risco ocorre em mulheres grávidas. Se a infeção ocorrer no primeiro 

trimestre de gravidez pode-se gerar um quadro agudo que termina com a morte do feto ou 

num atraso físico mental profundo do recém-nascido [5]. 

A determinação de anticorpos IgG e IgM, para diagnóstico de toxoplasmose, é 

efetuada no sistema automático VIDAS®. 

 

Pesquisa de anticorpos IgG e IgM  

O diagnóstico da toxoplasmose é baseado principalmente na deteção de anticorpos 

da classe IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii. A interpretação da presença ou ausência 

destes anticorpos encontra-se de forma sucinta na seguinte tabela (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Diagnóstico serológico da toxoplasmose 

IgG  IgM  Interpretação  Procedimento  

Negativo Negativo 
Não houve contacto com o vírus. 
Maior suscetibilidade de contrair 
a infeção durante a gravidez  

Prevenção: repetição em intervalos 
de 3 a 3 meses durante a gestação  

Positivo Negativo 
Infeção antiga  Proteção imunológica contra a 

infeção  

Negativo Positivo 
Infeção aguda ou falso positivo 
de IgM  

Segunda colheita após ± 15 dias. 
Caso haja seroconversão das IgG é 
indicativo da presença de infeção  

Positivo Positivo 
Presença de infeção, reativação 
ou falso positivo 

Avidez das IgG* e western- blot de 
IGM 

*Avidez da IgG- permite determinar o tempo de infeção. Anticorpos IgG de baixa avidez são encontrados 

nos quadros com menos de três meses de duração. Já a presença de IgG de alta avidez aparece nas 
infeções com mais de três meses de evolução.  

  

 

3.2.10.2. Citomegalovírus 

O citomegalovírus (CMV) é um vírus de genoma DNA pertencente à família 

herpesviridae.  

A sua transmissão ocorre por via vertical, por contacto com líquidos biológicos onde 

o vírus pode estar presente e ainda, em consequência de transfusões ou transplantes de 
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órgãos, em indivíduos imunodeprimidos. O vírus tem um período de incubação de 4 a 12 

semanas.  

A infeção pelo CMV na maioria dos casos conduz a uma infeção assintomática 

contudo, o grupo de maior risco são as grávidas uma vez que há um grande risco para o 

feto se a primo-infeção acontecer durante a gravidez. O CMV também pode conduzir a 

infeções severas nos imunodeprimidos [5]. 

A determinação de anticorpos IgG e IgM, para diagnóstico de citomegalovírus, é 

efetuada no sistema automático VIDAS®. 

 

 

Pesquisa de anticorpos IgG e IgM  

A interpretação da presença de anticorpos é similar à interpretação feita na tabela 

10 para a toxoplasmose. Após confirmação da infeção pelo CMV em grávidas é importante, 

certificar se houve ou não infeção fetal, uma vez que nem sempre há transmissão da 

infeção para o feto. O diagnóstico de infeção congénita é realizado através de 

amniocentese, com pesquisa direta do vírus (PCR ou cultura viral). Posteriormente, caso 

se tenha verificado a presença de infeção congénita é importante a realização do 

diagnóstico pós-natal que normalmente é feito por pesquisa direta do vírus numa amostra 

de urina colhida até às primeiras 3 semanas. 

 

 

3.2.10.3. Rubéola  

A rubéola é causada por um vírus de genoma RNA pertencente à família 

Togaviridae. O período de incubação do vírus é de 2 a 3 semanas e a transmissão ocorre 

através de gotículas de saliva ou pelas secreções nasofaríngeas. O indivíduo infetado é 

contagioso 8 dias antes a 8 dias após o início dos sinais clínicos.  

A doença caracteriza-se por linfadenopatias, erupções maculopapulosas, febre e 

um mal-estar geral. Contudo, a importância desta doença está relacionada com a sua 

capacidade de provocar malformações graves no feto cuja mãe foi infetada durante a 

gravidez, mais particularmente quando a primo-infeção ocorre durante o primeiro trimestre 

[5]. A determinação de anticorpos anti-IgG e IgM, para diagnóstico de rubéola, é efetuada 

no sistema automático VIDAS®. 

 

Pesquisa de anticorpos anti-IgG e IgM  

A importância da determinação dos anticorpos é, assim de avaliar a existência de 

imunidade nomeadamente antes de uma gravidez, fazendo esta pesquisa parte dos testes 

pré-natais.  
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 Anti-IgG  

A deteção dos anticorpos IgG é importante na avaliação do estado imunológico e 

no diagnóstico de infeção da rubéola. A presença de anticorpos IgG normalmente indica a 

presença de imunidade que pode ter sido induzida por uma infeção passada ou vacinação. 

Na presença de um resultado positivo é necessário realizar uma segunda colheita 

espaçada de ±15 dias da primeira. Nesta segunda colheita, se os títulos de anticorpos 

forem estáveis, estamos perante uma infeção antiga, caso haja um aumento dos títulos de 

anticorpos poderá significar uma primo-infeção. Contudo, para confirmar uma primo-

infeção é necessário proceder à determinação da avidez das IGG.  

O teste de avidez da IgG pode auxiliar na diferenciação de infeção atual ou passada, 

ou IgM falso-positivo. Anticorpos IgG de baixa avidez são detetados nos primeiros três 

meses de infeção; depois deste período, encontram-se os IgG de alta avidez.  

 

 Anti-IgM  

A presença de anticorpos IgM pode indicar, na maioria dos casos uma infeção 

aguda (primo-infeção recente) e, mais raramente pode estar relacionada com situações de 

reinfeção ou casos em que as IgM persistem durante mais tempo que o normal. A sua 

duração na circulação sanguínea é de 3 a 6 semanas após os sintomas, após o qual 

tendem a desaparecer.  

A pesquisa de IgM é de grande utilidade no diagnóstico de infeção em recém-

nascidos, pois a sua presença indica infeção congénita, já que esta classe de anticorpos 

não atravessa a placenta. 

 

3.2.11. Hepatites  

3.2.11.1. Hepatite A  

A hepatite A é causada por um vírus de genoma RNA, da família dos picornavírus 

que entra no organismo através do aparelho digestivo e multiplica-se no fígado, causando 

neste órgão a inflamação denominada hepatite A. O modo de transmissão do vírus da 

hepatite A (HAV) é através de alimentos ou água contaminada com dejetos contendo o 

vírus (via fecal-oral). Durante o período de incubação (20 a 40 dias), a doença não se 

manifesta.  

Inicialmente assemelha-se a uma gripe com febre, mialgias e mal-estar geral, 

depois aparece a icterícia, a falta de apetite e os vómitos. 

A determinação de anticorpos Anti-HAV total e IgM, para diagnóstico de hepatite A, 

é efetuada no sistema automático VIDAS®. 

Pesquisa de anticorpos Anti-HAV total e IgM  
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 Anti-IgM  

Os anticorpos IgM estão presentes numa infeção recente. Detetam-se logo no início 

da infeção com os primeiros sintomas e persistem 2 a 4 meses.  

 

 Anti-HAV (IgG + IgM)  

Não há um exame específico para a determinação dos anticorpos IgG. O teste 

usado deteta os dois tipos (IgM e IgG). Um resultado positivo indica a presença de uma 

infeção atual ou passada, ou uma vacinação anterior. Assim, perante um resultado positivo 

é que se deve dosear as IgM.  

 

3.2.11.2.  Hepatite B  

A hepatite B é considerada a hepatite mais perigosa. É causada por um vírus de 

genoma DNA pertencente à família dos hepadnavírus. O vírus pode ser transmitido por via 

parental, sexual e vertical.  

Após um período de incubação longo, de 60–90 dias em média, surgem os sintomas 

que incluem icterícia, fadiga, dores abdominais, perda de apetite, náuseas e vómitos.  

A infeção por este vírus pode apresentar-se clinicamente de duas formas: infeção 

aguda (com ou sem sintomatologia) e infeção crónica (com ou sem sintomatologia). Uma 

infeção aguda pode ou não evoluir para uma infeção crónica, dependendo do tipo de vírus 

e, principalmente da resposta imunológica do hospedeiro.  

O diagnóstico laboratorial da infeção pelo vírus da hepatite B (HBV) baseia-se na 

deteção serológica de antigénios virais e dos respetivos anticorpos, bem como do DNA 

viral (constituinte do genoma viral) (Tabela 11).  

A determinação dos antigénios virais e dos respetivos anticorpos, para diagnóstico 

de hepatite B, é efetuada no sistema automático VIDAS® 

 

 

Tabela 11. Interpretação dos marcadores serológicos na infeção pelo vírus da hepatite B 

AgHBs 

- 1º marcador a surgir, a sua presença traduz sempre a presença de infeção 

- Se persiste positivo por mais de 6 meses define uma infeção crónica AgHBs 

- Se este marcador for positivo deve fazer-se a pesquisa do DNA viral 

- O seu desaparecimento indica, em regra, resolução da infeção 

Ac Anti-

HBc total 

- Quando aparece em conjunto com o Ac Anti-HBs significa infeção passada, com 

imunidade 

- Isoladamente não indica imunidade 

Ac Anti-

HBs 

- Surge no soro 1 a 3 meses após a vacinação ou na fase de resolução da 

infeção aguda 

- Habitualmente a sua presença traduz imunidade para a infeção por HBV 

- Títulos ≥ 10 UI /mL conferem imunidade após vacinação (idealmente deverão 

ser ≥100 UI /mL um a três meses após a última dose da vacina) 
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Continuação da Tabela 11 

DNA do 

HBV 

- Método mais sensível e específico para detetar a replicação do HBV 

- A sua quantidade reduz-se bastante durante o tratamento e desaparece quando 

há resolução 

AgHBe 

- Detetável no soro em fases de replicação viral - quer na fase aguda da doença 

quer na fase de cronicidade 

- Na fase aguda, desaparece pouco depois do início da sintomatologia 

- Quando não se deteta não exclui a existência de replicação viral ⇒ pode ser um 

vírus mutante que não expressa o Ag HBe (“mutantes do pré-core”) ou 

corresponder a uma fase muito tardia da doença em que o Ag HBe não é 

detetável 

Ac Anti-

HBe 

- Na situação de infeção aguda surge pouco tempo após a perda do Ag HBe e 

indica redução da infecciosidade 

- Está habitualmente presente nos portadores inativos do HBV 

- Podemos também estar perante uma infeção crónica por um vírus “mutante do 

pré-core” 

Ac Anti-

HBc IgM 

- Marcador que permite diagnosticar uma infecção aguda 

- Surge depois do Ag HBs; coincidindo com o início da sintomatologia 

- Pode ser o único marcador no soro no “período de janela” de uma infeção aguda 

i.é quando o Ag HBs já não se deteta e o Ac Anti-HBs ainda não é produzido em 

quantidade suficiente para ser detetado 

- Na hepatite crónica pode estar presente em títulos mais baixos 

AgHBc 
- Só é detetável no tecido hepático 

- Está presente quer na fase aguda da doença quer na fase crónica 

Ac Anti-HBc IgM, Anticorpo da classe IgM para o AgHBc; Ac Anti-HBc total, Anticorpo total (IgM +IgG) 

para o AgHBc; Ac Anti-HBe, Anticorpo para o AgHBe; Ac Anti-HBs, Anticorpo para o AgHBs; AgHBc, 

Antigénio do core do HBV; AgHBe:,Antigénio de replicação viral do HBV; AgHBs, Antigénio de superfície 

viral do HBV; DNA do HBV, Genoma viral – ácido desoxirribonucleico do HBV  

 

3.2.11.3. Hepatite C  

A hepatite C é uma doença infeciosa causada pelo vírus da hepatite C (HCV), 

pertencente à família flaviviridae. O seu período de incubação varia entre 6 a oito semanas 

e a transmissão ocorre através de contacto direto com sangue ou produtos contaminados.  

A infeção pelo HCV evolui para uma hepatite crónica em cerca de 80% dos casos 

e nestes casos pode conduzir a cirrose hepática ou carcinoma hepatocelular [1]. 

A determinação dos anticorpos anti-HCV, para diagnóstico de HVC, é efetuada no 

sistema automático VIDAS®. 

 

Determinação dos anticorpos HCV (Anti-HCV)  

Os anticorpos anti-HCV surgem entre 15 dias e 6 meses após a infeção e são 

indicativos de uma infeção recente ou passada. Em caso de positividade, de modo a 

confirmar a infeção com o vírus é necessário fazer-se a pesquisa de RNA viral (único 

marcador direto da infeção pelo HCV. Os anticorpos podem permanecer positivos “por 

tempo indeterminado” após um tratamento bem-sucedido.  
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3.2.11.4. HIV (deteção do HIV I, HIV II e do antigénio p24 do HIV I)  

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um vírus de genoma RNA pertencente 

à família dos retrovírus. Existem dois tipos, HIV-1 e HIV-2, ambos agentes causais da SIDA. 

A sua transmissão é principalmente por via sexual, por contacto com sangue contaminado, 

perinatal e transplacentária. A infeção por este vírus é uma infeção crónica uma vez que o 

hospedeiro é incapaz de eliminar o vírus [1]. 

A pesquisa de anticorpos é o método mais comum de diagnóstico da infeção pelo 

HIV. A determinação dos anticorpos anti-HIV I, anti-HIV II e Ag p24, para diagnóstico de 

HIV, é efetuada no sistema automático VIDAS®. 

 

 

Determinação dos anticorpos anti-HIV I, anti-HIV II e Ag p24  

Quando a transmissão do HIV ocorre, o sistema imunitário desenvolve anticorpos 

contra o vírus, que podem ser detectados por testes de rastreio cerca de 2 a 8 semanas 

após a exposição ao vírus. Contudo, se a exposição ao vírus é mais recente o nível de 

anticorpos pode ser demasiado baixo e terá de se repetir a pesquisa de anticorpos. Assim, 

de modo a ultrapassar este problema, surgiram os testes de rastreio de 4ª geração que 

permitem a determinação simultânea do antigénio p24, e dos anticorpos para o HIV I e HIV 

II.  

Os níveis de antigénio p24 são tipicamente elevados no início da infeção (período 

entre a contaminação e o aparecimento de anticorpos) e assim, a combinação da deteção 

do antigénio e dos anticorpos aumenta a probabilidade de deteção da infeção pelo HIV, 

diminuindo o intervalo de tempo entre a contaminação e o diagnóstico.  

Caso o resultado do teste seja positivo, é necessário primeiro a repetição do teste 

de imunoensaio. Após repetição, o resultado deve ser confirmado recorrendo a um teste 

mais específico (teste de confirmação) como o Western-Blot.  

 

 

3.3. Técnicas manuais 

3.3.1. DIG (Diagnóstico imunológico da gravidez)  

Este teste permite a deteção da hormona gonadotrofina coriónica humana (β-hCG) 

na urina ou no soro, de modo a diagnosticar uma possível gravidez. Consiste num teste 

qualitativo, uma vez que apenas deteta a presença desta hormona.  

Esta hormona é uma glicoproteína produzida durante a formação da placenta após 

fertilização. É a única hormona exclusiva da gravidez e o seu aparecimento na urina ou 
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soro, pouco tempo depois da fertilização e aumento durante a gestação, fazem desta 

hormona um excelente marcador no diagnóstico precoce da gravidez [40,41]. 

 

Amostra: Soro ou urina. A amostra de urina a usar deve ser, de preferência, a 

primeira urina da manhã, uma vez que é onde a hormona está presente numa concentração 

mais elevada.  

 

Princípio: Teste rápido de imunoensaio cromatográfico  

A amostra migra por capilaridade sobre uma membrana onde vai reagir com 

anticorpos e, um resultado positivo é indicado pela presença de duas linhas coloridas.  

A primeira linha contém um anticorpo monoclonal hCG que deteta a presença da 

hormona hCG, e a segunda linha consiste numa linha controlo sendo composta por 

anticorpos policlonais de cabra e partículas de ouro coloidais. Esta segunda linha colorida 

funciona como um controlo interno do procedimento, de modo a assegurar que a 

quantidade de amostra usada foi suficiente e que houve absorção da mesma na membrana 

[40,41]. 

 

3.3.2. Teste Rosa bengala 

É um teste de rastreio que permite o diagnóstico da Brucelose, uma 

antropozoonose causada por bactérias do género Brucella.  

A transmissão da bactéria ocorre essencialmente, pela ingestão de produtos de 

animais infetados como o consumo do leite não pasteurizado, ou do próprio queijo e pelo 

contacto com animais infetados. A ingestão de alimentos contaminados propícia a 

multiplicação das bactérias na mucosa intestinal, onde elas se disseminam.  

O diagnóstico da brucelose baseia-se em critérios bacteriológicos e serológicos, 

sendo o teste de eleição o de aglutinação rápida. [40,41]. 

 

Princípio: Teste de aglutinação rápido em placa ou cartão  

A amostra é posta em contacto com aglutininas específicas da brucelose, antigénio 

brucélico corado de rosa bengala e tamponado a pH 3.65 (prova do antigénio tamponado), 

sendo a reacção positiva, ou seja a presença de anticorpos no soro específicos da 

brucelose quando se observa uma aglutinação mesmo sendo fraca [40,41]. 
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3.3.3. Teste Waller-Rose  

É um teste de aglutinação rápida que permite uma determinação qualitativa do Fator 

Reumatóide.  

Os fatores reumatóides são um grupo de auto-anticorpos geralmente da classe IgM, 

dirigidos contra o fragmento Fc das IgG humanas.  

É um auto-anticorpo de grande importância no diagnóstico da artrite reumatóide, 

uma vez que está presente em cerca de 50% a 80% dos pacientes alguns meses após o 

início da doença. Contudo, também pode ser encontrado em outros processos auto-

imunes, como no lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjögren; em processos 

infeciosos como a malária, mononucleose, endocardite e hepatite; processos inflamatórios 

crónicos, como a sarcoidose e leishmaniose; e processos neoplásicos [40,41]. 

 

Princípio: Teste rápido de hemaglutinação em placa  

A amostra é posta em contacto com eritrócitos de carneiro revestidos com 

imunoglobulinas de coelho anti-eritrócitos de carneiro. Na presença de fator reumatóide na 

amostra observa-se aglutinação [40,41]. 

 

3.3.4. Reação de Paul-Bunnell-Davidsohn 

Este teste é usado no diagnóstico da mononucleose infeciosa. Deteta a presença 

de anticorpos heterófilos da infeção no sangue total, soro ou plasma.  

A mononucleose infeciosa, também conhecida por doença do beijo é causada por 

um vírus da família dos Herpes vírus chamado Epstain-Barr, cuja transmissão ocorre 

essencialmente através do contacto com saliva contaminada.  

O diagnóstico da mononucleose é sobretudo serológico e inclui a pesquisa de 

anticorpos heterófilos. Estes anticorpos aparecem durante o curso da doença e são 

capazes de aglutinar hemácias de carneiro e de cavalo. São anticorpos da classe IgM não-

específicos para mononucleose, podendo estar presentes em outras doenças [40,41]. 

 

Princípio: Teste imunocromatográfico de fluxo lateral  

A mostra migra por capilaridade numa membrana onde vai reagir com partículas 

recobertas de antigénio extraído de eritrócitos de bovino, formando uma linha colorida, que 

nos indica um resultado positivo.  

De modo a haver um controlo interno do teste, forma-se ainda uma segunda linha 

colorida, que nos permite verificar que o volume da amostra foi suficiente e que a absorção 

da mesma na membrana ocorreu. 
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Assim, um resultado positivo, ou seja a presença de anticorpos heterófilos da 

mononucleose infeciosa é dado por duas linhas coloridas [40,41]. 

 

3.3.5. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 

Este teste é usado no diagnóstico e acompanhamento da terapêutica em pacientes 

com Sífilis.  

A Sífilis é uma doença causada por uma bactéria espiroqueta denominada 

Treponema Pallidum, cuja infeção conduz ao aparecimento de anticorpos denominados 

reaginas. Esta pode ser transmitida sexualmente, e de forma vertical durante a gravidez, 

causando danos ao feto diferentes dos da sífilis clássica.  

Este teste permite uma identificação qualitativa e também semi-quantitativa, uma 

vez que um resultado positivo pode ser quantificado posteriormente por diluições do soro. 

O resultado é dado em formas de diluição e, quanto maior for a diluição que se deteta o 

anticorpo, mais positivo é o resultado.  

Os resultados dados por este teste não são específicos, pois pode positivar em 

outras doenças como a hepatite, mononucleose infeciosa, malária, lepra e lúpus 

eritematoso sistémico, conduzindo a falsos positivos [40,41]. 

 

Princípio: Teste de floculação  

Uma gota da amostra é posta em contacto com uma gota de reagente, antigénio de 

VDRL modificado contendo micropartículas de carbono. Assim, quando na amostra está 

presente o anticorpo “reagina” este vai reagir com o antigénio formando agregados pretos 

que são visíveis macroscopicamente devido à presença das partículas de carbono. Na 

presença de um resultado positivo efetuam-se diluições em série de modo a testar até que 

diluição ocorre floculação.  

Quando não estão presentes anticorpos contra a Sífilis não se observa floculação 

e visualiza-se uma cor cinzenta uniforme em todo o círculo [40,41]. 
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4. Conclusão 

O estágio no laboratório Labgarb revelou-se uma mais-valia na minha formação 

profissional, uma vez que foi possível a minha integração na maioria das atividades de 

rotina do laboratório, assim como a sua participação em tarefas mais específicas. O facto 

de se tratar de um laboratório integrado num hospital particular mostrou-se um ponto forte 

no desenrolar da formação, possibilitando a observação de diversa patologia que não tinha 

sido possível no anterior laboratório. 

Nessa integração observou-se o contributo e total disponibilidade dos 

colaboradores do laboratório. O relacionamento com os outros profissionais constituiu uma 

mais-valia para a minha formação. Tive a oportunidade de ser orientada e supervisionada 

durante todo o período de estágio por profissionais experientes e com grande dedicação à 

profissão. Essa relação proporcionou a aquisição de várias competências, nomeadamente 

a nível da manipulação e manutenção técnica de vários equipamentos de análise 

automáticos, do aperfeiçoamento da elaboração de técnicas manuais de análise, da 

avaliação e validação técnica de resultados de análise, entre muitos outros aspetos. 

Ao longo deste estágio procurei aprofundar o meu conhecimento através da 

discussão frequente com os profissionais técnicos e especialistas e da consulta de 

bibliografia especializada, para que ao longo deste percurso pudesse aplicar as minhas 

aprendizagens a casos práticos, fazendo uso delas na prática rotineira de forma a contribuir 

para a minha formação e valorização como profissional num laboratório. 
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