
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONOGRAFIA 
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO  

CANCRO DA PRÓSTATA 
 

 
 

 
Monografia apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto para 

à obtenção do Grau de Mestre em Análises Clínicas.  

Trabalho realizado sob a orientação do Professor Dr. Franklim Marques 

 
 
 

 

Danielson José Dias Silva 
 
 

Novembro de 2018 



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva ii 

DECLARAÇÃO DE REPRODUÇÃO 
 

 
Eu, Danielson José Dias Silva, autor desta Monografia, autorizo a sua reprodução integral 

desde que seja para efeitos de investigação. 

 

 

 

 

 

Assinado, 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

/ Danielson José Dias Silva / 
 

 

 
 
 

________________________________________________ 

/ O Orientador Dr. Prof. Franklim Marques / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva iii 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço ao meu Orientador Prof. Dr. Franklim Marques pelo tempo e dedicação 

disponibilizados para me auxiliar na realização desta Monografia. 

Agradeço também a todos os outros meus professores do Mestrado de Análises 

Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (em especial a prof. Dra. 

Maria São José, que, enquanto coordenadora de curso, se mostrou sempre disponível para 

nos ouvir e ajudar ao longo da nossa formação no mestrado de Análises Clínicas, a prof. 

Dra. Maria Eugénia Pinto, a prof. Dra. Anabela Cordeiro e a prof. Dra. Elsa Rocha) sem os 

quais não teria tido a hipótese de realizar esta monografia, que, com certeza muito 

contribuirá para a minha formação académica e profissional. 

Para finalizar, não poderia deixar de agradecer e demonstrar o meu profundo 

agradecimento e afeto as pessoas que mais me apoiaram ao longo da minha formação, 

que é a minha mãe, a minha irmã e meus amigos, que, longe ou perto, sempre me 

apoiaram e aconselharam. 

 

 

Muito OBRIGADO a todos!!! 

  



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva iv 

RESUMO 

A Próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino e está localizada 

em frente ao reto, sob a bexiga e envolve a uretra.  É o órgão sede de 3 patologias 

principais: o Cancro da Próstata, a Hiperplasia Benigna da Próstata e a Prostatite. O 

Cancro da Próstata hoje é considerado uma grande preocupação a nível mundial, 

apresentando uma causa significativa de morbilidade e mortalidade do sexo masculino. Ele 

diferencia-se de outros tumores malignos pela sua lenta evolução observada na maioria 

dos casos, o que faz com que, por vezes, alguns sintomas se manifestem apenas em fases 

avançadas da doença. Trata-se de um tumor maligno diagnosticado com maior prevalência 

no mundo ocidental, onde é a segunda causa de morte por cancro nos homens, sendo 

apenas ultrapassado pelo cancro do pulmão. Os principais fatores de risco estão 

relacionados com a idade, a raça/etnia e história familiar. O rastreio e o diagnóstico são 

feitos pelo exame do toque retal e doseamento sérico do PSA, e, quando levantem a 

suspeita da existência de neoplasia existe indicação para realização da biópsia prostática 

guiada pela ecografia transretal e fazer o estudo histopatológico. O tratamento contra o 

Cancro da Próstata deve ser individualizado para cada paciente e leva em consideração o 

estado geral do doente, a idade, o estadiamento do tumor, o grau histológico, etc. O 

objetivo desta monografia, é tentar mostrar, através de revisão de literatura e estudos 

bibliográficos sobre as principais metodologias laboratoriais utilizadas hoje em dia no 

rastreio, na prevenção, no diagnóstico e no seguimento terapêutico do Cancro da Próstata. 

Palavras-Chave: Cancro, Próstata, Rastreamento, Diagnóstico, PSA. 

 

ABSTRACT 

The prostate is a gland that is part of the male reproductive system and is located in front 

of the rectum, under a bladder and involves a urethra. It is the case of the headquarters of 

3 main pathologies: Prostate Cancer, Benign Prostatic Hyperplasia and a Prostate. The 

Prostate Cancer today is a major concern worldwide, a major cause of mobidity and 

mortality male. The difference between malignant tumors due to their slowness has been 

observed in upper and lower case, which sometimes causes some symptoms to be 

manifested in only a few phases of the disease. It is a malignant tumor with higher 

prevalence in the world, where it is a cause of death by cancer in the men, being only 

surpassed by cancer of the lung. The main risk factors are related to age, race / ethnicity 

and family history. Screening and diagnosis are performed by the reticent and dosed serum 

PSA test, when they present themselves to the suspicion of neoplasia there is indication for 

prostatic biopsy guided by transrectal ultrasound and to make the histopathological study. 

The treatment against Prostate Cancer should be individualized for each patient and take 
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into consideration the general state of the patient, age, tumor staging, histological grade, 

etc. The objective of this monograph is to try to show, through literature review and 

bibliographic studies about the main laboratory methodologies used today in the screening, 

prevention, diagnosis and therapeutic follow-up of Prostate Cancer. 

Key words: Cancer, Prostate, Screening, Diagnosis, PSA 
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1. INTRODUÇÃO 

Normalmente, as células crescem e dividem-se para formar novas células. No seu ciclo 

de vida, as células envelhecem, morrem e são substituídas por novas células. Algumas 

vezes, este processo ordeiro e controlado corre mal e formam-se células novas, sem que 

o organismo necessite e, ao mesmo tempo, as células velhas não morrem. Este conjunto 

de células extra, forma massas, as quais denomina-se de Tumor. Mas deve-se ter em 

atenção, que nem todos os tumores correspondem a Cancro (1).   

Os tumores formam-se a partir de uma única célula (entre os biliões de células que 

constituem o corpo), e inicia-se quando ela sofre uma alteração genética no seu DNA, 

modifica-a, e dá à célula a capacidade de se multiplicar rapidamente, mais do que as suas 

células vizinhas (1). 

Os tumores podem ser benignos ou malignos (cancro) (1).  

ü Os tumores benignos não são cancro, porque: 

• Raramente põem a vida em risco; 

• Em regra geral, podem ser removidos e, muitas vezes, regridem; 

• As células dos tumores benignos não se "espalham", ou seja, não se 

disseminam para os tecidos em volta ou para outras partes do organismo 

(metastização). 

ü Os tumores malignos já são cancro, isto porque: 

• Podem colocar a vida em risco; 

• Em regra geral, são mais graves que os tumores benignos e, podem muitas 

vezes, ser removidos, embora possam voltar a crescer; 

• As células dos tumores malignos podem invadir e danificar os tecidos e órgãos 

circundantes, podem, ainda, libertar-se do tumor primitivo e entrar na corrente 

sanguínea ou no sistema linfático - este é o processo de metastização (Figura 

1) das células cancerígenas, a partir do cancro original (cancro primário), 

formando novos tumores noutros órgãos. 

O cancro metastático tem o mesmo nome e o mesmo tipo de célula cancerosa que o 

cancro original ou primário. Por exemplo, o cancro da próstata que se espalha e forma um 

tumor metastático no osso é o cancro da próstata metastático, não o cancro do osso. 

A atual definição científica de Cancro refere-se a um tumor maligno, que se forma 

através de uma série de mutações somáticas em gene específicos (Proto-Oncogenes, 

Genes Supressores de Tumores e Genes Reparadores de DNA) e resulta numa 

descontrolada proliferação celular (2). 
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Figura 1. Processo de Metastização.  
Fonte:https://www.cancer.gov/PublishedContent/Images/images/cancer-types/metastasis-
enlarge.__v30070439.jpg  

 

Os Proto-Oncogenes estão envolvidos no crescimento e divisão celular normal. No 

entanto, quando esses genes são alterados de certas maneiras ou são mais ativos que o 

normal, eles podem se tornar genes causadores de cancro (ou oncogenes), permitindo que 

as células cresçam e sobrevivam quando não deveriam (3). 

Os Genes Supressores de Tumor também estão envolvidos no controle do crescimento 

e divisão celular. Células com certas alterações nos genes supressores de tumor podem 

se dividir de maneira descontrolada (3). 

Os Genes de Reparadores de DNA estão envolvidos na fixação do DNA danificado. 

Células com mutações nesses genes tendem a desenvolver mutações adicionais em 

outros genes. Juntas, essas mutações podem fazer com que as células se tornem 

cancerígenas (3). 

Em geral, as células cancerígenas têm mais alterações genéticas, como mutações no 

DNA, do que as células normais. Algumas dessas mudanças podem não ter nada a ver 

com o cancro, eles podem ser o resultado do cancro, e não sua causa (3). 

Existem quase 200 tipos de cancro que correspondem aos vários sistemas de células 

do corpo, os quais se diferenciam pela capacidade de invadir tecidos e órgãos, vizinhos ou 



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva 3 

distantes, havendo ainda muito para estudar em relação a esta patologia e ao seu 

tratamento (4).  

Os cancros também podem ser descritos pelo tipo de célula que os formou, como uma 

célula epitelial ou uma célula escamosa. Eis algumas categorias de cancros que começam 

em tipos específicos de células: carcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma, mieloma, 

melanoma, gliomas, tumores de células germinativas e neuroblastomas (3). 

Os Carcinomas são o tipo mais comum de cancro e são formados por diferentes tipos 

de células epiteliais (células que cobrem as superfícies internas e externas do corpo). 

Existe dois grandes grupos de carcinomas: 

• Adenocarcinomas - é um cancro que se forma nas células epiteliais que produzem 

fluidos ou muco, ou seja, tecidos glandulares, ex: cancro da próstata, da mama, do 

cólon (3), etc; 

• Carcinomas Epidermóides - é um cancro que se forma nas células escamosas, que 

são células epiteliais localizadas logo abaixo da superfície externa da pele, ex: cancro 

de estômago, intestinos, pulmões, bexiga e os rins (3).  

Entre esses aproximadamente 200 tipos de cancro, encontra-se o Cancro da Próstata 

(Próstata - glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino), que hoje em dia é 

considerada uma grande preocupação a nível mundial, apresentando uma causa 

significativa de morbilidade e mortalidade do sexo masculino (5). 

A próstata é o órgão sede de 3 patologias principais: o Cancro da Próstata (CaP), a 

Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP) e a Prostatite (infeção) (6). 

O CaP diferencia-se de outros tumores malignos pela sua lenta evolução observada na 

maioria dos casos, o que faz com que, por vezes, alguns sintomas se manifestem apenas 

em fases avançadas da doença (7). 

A questão essencial é o fato de o CaP ser uma doença de idosos, com pico de incidência 

e mortalidade por volta da sétima década da vida, mas que envolve um tumor heterogéneo 

de crescimento lento, mas contínuo, que leva vinte anos ou mais para se desenvolver de 

uma lesão focalizada até o fenótipo maligno agressivo (5). 

Trata-se de um tumor maligno diagnosticado com maior prevalência no mundo 

ocidental, onde é a segunda causa de morte por cancro nos homens, sendo apenas 

ultrapassado pelo cancro do pulmão (8). 

O diagnóstico desta doença (CaP) pode ser feito por diversos exames (físicos, 

laboratoriais e ecográficos) e, na maior parte das vezes, uma associação dos mesmos, 

garante uma maior certeza no diagnóstico. Estão a ser estudadas novas formas de 

prevenção, deteção e tratamento do CaP, tendo sempre em atenção a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com CaP, durante e após o tratamento (9). 
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Figura 3. Próstata envolvendo a 

Uretra 

 

O objetivo desta monografia, é tentar mostrar, através de revisão de literatura e estudos 

bibliográficos sobre as principais metodologias laboratoriais, utilizadas hoje em dia no 

rastreio, na prevenção, no diagnóstico e no seguimento terapêutico do CaP. 

 

     A PRÓSTATA 

2.1 Definição 

A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, e em estado 

saudável é do tamanho de uma noz.  

 

2.2 Localização e Estrutura Anatómica 

Anatomicamente, a próstata está localizada em frente ao reto, sob a bexiga (Figura 2) 

e envolve a uretra, o tubo através do qual a urina flui (Figura 3) (10). 

A descrição atual da anatomia prostática foi originalmente proposta McNeal e mantém-

se até hoje. Segundo essa descrição, a próstata encontra-se dividida em três zonas 

distintas (Figura 4), que se baseiam em caraterísticas anatómicas, histológicas e 

embriológicas, conferindo-lhes por isso diferenças biológicas (11). 

• Zona de Transição – representa cerca de 5% do volume prostático; 

• Zona Central – representa cerca de 25% da próstata normal; 

• Zona Periférica – representa cerca de 70% do volume prostático no adulto jovem. 

Essas zonas anatómicas possuem sistemas dutais distintos, porém o mais importante 

é que são diferentemente afetadas por processos neoplásicos. De modo geral, cerca de 

70% dos CaP ocorrem na zona periférica (ZP), 20% na zona de transição (ZT) e 10% na 

zona central (ZC) da próstata (11). 

 
Figura 2. Localização Anatómica da Próstata 

Fonte (ambas figuras): https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata 

 



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva 5 

 
Figura 4. Anatomia Zonal da Próstata (11) 

 

2.3 Função e Regulação 

Em conjunto com as vesículas seminais, a próstata é o órgão responsável por produzir 

o sémen, o líquido esbranquiçado e viscoso que transposta os espermatozoides através 

do pénis durante o clímax sexual. Este fluído sustenta, dá energia e permite o movimento 

aos espermatozoides e, além disso, a alcalinidade deste fluído seminal, provocada pela 

elevada presença do antigénio específico da próstata (PSA), ajuda a neutralizar a acidez 

do trato vaginal (proporcionando um ambiente menos ácido e menos agressivo), 

prolongando deste modo, o tempo de vida e mobilidade dos espermatozoides (7). 

Também produz a Fosfatase Ácida, que é uma enzima que está a ser muito utilizado 

hoje em casos forenses (7). 

De acordo com o envelhecimento do homem a tendência é que a próstata aumente de 

tamanho, mas também, o aumento do mesmo pode ser provocada por patologia benigna 

ou maligna, e, como consequência, podem provocar uma diminuição progressiva do calibre 

da uretra (devido à sua localização anatómica), fazendo com que o fluxo urinário se torna 

mais lento e mais difícil de sair, logo o jato urinário se torna gradativamente fino e fraco (7). 

A glândula prostática cresce e funciona dentro de um ambiente multi-hormonal, 

respondendo a uma ampla variedade de fatores regulares do seu crescimento, sendo que 

os mais importantes são os andrógenos. Hormônios esteroides, andrógenos, estrógenos e 

glucocorticoides modulam a produção e a ação, dentro da glândula, de uma série de fatores 

estimuladores e inibidores de crescimento, que agem de modo autócrino ou parácrino. Os 

andrógenos influenciam muitas dessas interações complexas que regulam a função da 

próstata, seu crescimento e também a morte celular programada ou apoptose (5). 
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A testosterona é basicamente o principal andrógeno circulante no plasma. Ela é 

convertida na próstata em 5a-dihidrotestosterona (DHT) (Figura 5), o hormônio andrógeno 

intraprostático, que então se associa especificamente aos recetores de andrógeno para 

regular os genes que determinam a secreção, a proliferação celular e a apoptose celular. 

Na progressão do CaP, esse controlo complexo de crescimento não funciona direito, de 

forma que a influência reguladora do DHT se perde, e o crescimento do cancro é dominado 

pela ação dos fatores de crescimento, que se comportam de modo autónomo. O resultado 

final do CaP independente e não-responsivo aos hormônios é o crescimento 

descontrolado, impulsionado por fatores estimuladores do crescimento (5). 

 
Figura 5. Conversão de Testosterona em 5a-Dihidrotestosterona (DHT) 
Fonte: https://www.saberatualizado.com.br/2016/12/a-medida-que-envelhecemos-todos-
nos.html  
 

 

2. DOENÇAS DA PRÓSTATA 

Sabendo que com o envelhecimento do homem, alguns problemas de saúde tendem a 

aparecer, e, alguns desses problemas acomete a glândula prostática, fazendo com que 

haja alterações tanto em termos de tamanho, como também em termos funcionais. Entre 

essas patologias da próstata, os mais comuns são (12):  

• Prostatite; 

• Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP); 

• Cancro da Próstata (CaP). 

Atenção que uma dessas alterações/doenças não leva a outra. Por exemplo, ter 

prostatite ou aumento da próstata não aumenta o risco de cancro de próstata. Também é 

possível que se tenha mais de uma condição ao mesmo tempo, e, a maioria das alterações 

da próstata, não são cancro (12). 
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3.1 PROSTATITE 

A prostatite é uma inflamação da próstata que pode resultar de uma infeção bacteriana. 

Ela é doença da Próstata mais frequente em homens com idade inferior a 50 anos. De 

referir que aproximadamente 50% dos homens desenvolverão sintomatologia de prostatite 

em algum período da sua vida (13). 

 
3.1.1 Sintomas (12) 

• Problemas em urinar;  

• Sensação de ardor ou ardência ou dor ao urinar; 

• Necessidade forte e frequente de urinar, mesmo quando há apenas uma pequena 

quantidade de urina; 

• Calafrios e febre alta; 

• lombalgia ou dores no corpo; 

• Dor baixa na barriga, na virilha ou atrás do escroto; 

• Pressão retal ou dor; 

• Descarga uretral com evacuações; 

• Pulsação genital e retal; 

• Problemas sexuais e perda do desejo sexual; 

• Ejaculação dolorosa. 

Atendendo à frequência e complexidade desta patologia, e na tentativa de uma 

abordagem diagnóstica e terapêutica mais eficaz, foi recomendada pelo National Institute 

of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases do National Institute of Health a 

classificação atualmente mais utilizada que diferencia os quatro tipos de prostatite: 

Prostatite Bacteriana Aguda, Prostatite Bacteriana Crónica, Síndrome de Dor Pélvica 

Crónica e Prostatite Inflamatória Assintomática (13). 

 

3.1.2 Tipos de Prostatite 

3.1.2.1 Prostatite Bacteriana Aguda 

Este tipo de prostatite é causado por uma infeção bacteriana e surge subitamente 

(agudo) e, assenta em critérios clínicos e na evidência de infeção e inflamação da Próstata. 

Os sintomas incluem calafrios, febre, muitas vezes há sangue na urina (hematúria) e 

seu nível de PSA pode ser maior que o normal (12).  

É o menos comum dos quatro tipos de prostatite, mas é o mais fácil de diagnosticar e 

tratar (12). 
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Em termos de tratamento, a maioria dos casos pode ser curada com alta dose de 

antibióticos, tomada por 7 a 14 dias, e depois doses mais baixas por várias semanas. 

Também pode precisar de analgésicos para ajudar com a dor ou desconforto. Caso o valor 

de PSA for alto, ele provavelmente voltará ao normal assim que a infeção for resolvida (12). 

 

3.1.2.2 Prostatite Bacteriana Crónica 

Também causada por bactérias, esse tipo de prostatite não aparece de repente, mas 

pode ser incômodo. O único sintoma que pode ter é a infeções da bexiga que continuam 

voltando (sintomatologia persistente mais de 3 meses) (13). A causa pode ser um defeito na 

próstata que deixa as bactérias se acumularem no trato urinário (12). 

O tratamento é feito com antibióticos durante um longo período de tempo é melhor para 

este tipo. O tratamento dura de 4 a 12 semanas. Este tipo de tratamento esclarece cerca 

de 60% dos casos. Antibióticos de baixa dosagem e longo prazo podem ajudar a aliviar os 

sintomas em casos que não desaparecem (12). 

A prostatite bacteriana crónica é a causa mais frequente da infeção urinária recorrente 

no homem (12). 

 

3.1.2.3 Síndrome de Dor Pélvica Crónica 

É definido como dor pélvica recorrente ou persistente associado a sintomatologia 

sugestiva de disfunção (sintomas relacionados com mau funcionamento) do trato urinário 

baixo, sexual, gastrointestinal ou ginecológico, sem infeção ou outra patologia óbvia 

documentada 13. Seus sintomas podem ir e vir sem aviso prévio(12). 

Pode ser encontrado em homens de qualquer idade desde o final da adolescência até 

os idosos. Pode haver dor ou desconforto na região da virilha ou da bexiga. Células de 

combate a infeção estão frequentemente presentes, embora nenhuma bactéria possa ser 

encontrada (12). 

Este distúrbio é o tipo mais comum, mas menos compreendido das prostatites (12). 

Existem vários tratamentos diferentes para esta patologia, com base nos seus sintomas. 

Estes incluem medicamentos anti-inflamatórios e outros tratamentos de controle da dor, 

como banhos quentes. Outros medicamentos, como alfa-bloqueadores, também podem 

ser administrados. Os alfa-bloqueadores relaxam o tecido muscular na próstata para 

facilitar a passagem da urina. Alguns homens são tratados com antibióticos, caso os 

sintomas sejam causados por uma infeção não detetada (12). 
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3.1.2.4 Prostatite Inflamatória Assintomática 

Com esse tipo de prostatite, o doente não apresenta sintomas. É frequentemente 

encontrado quando está passando por testes para outras condições, como para determinar 

a causa da infertilidade ou para procurar cancro da próstata. No caso de estar presente 

essa forma de prostatite, o teste de PSA pode dar um valor maior do que o normal (12). 

Quanto ao tratamento, os homens com essa condição geralmente não são tratados, mas 

um teste de PSA repetido geralmente será feito se o valor de PSA for alto (12). 

 

3.1.3 Diagnóstico 

O diagnóstico assenta numa história clínica cuidada e em meios complementares de 

diagnóstico criteriosamente selecionados nos quais se enquadram: 

• Análises microbiológicas da urina (urocultuta); 

• Análises microbiológicas do sangue (hemocultura); 

• Análises microbiológicas do esperma (espermocultura); 

• Toque retal; 

• Ecografia ou eventualmente o TAC 

• Cultura de Secreção prostática,  

• Diário micional,  

• Fluxometria e determinação do resíduo pós-micional.  

Saliente-se que um agente etiológico só é detetado pelos métodos de rotina em 5-10% 

dos casos (13). 

Atenção, não se deve utilizar:  

• O doseamento do PSA para o diagnóstico ou para avaliação da resposta 

terapêutica, dado ser pouco específico e não ter valor prognóstico para estes casos; 

• Sonda ecográfica endorectal na prostatite aguda para a realização da massagem 

prostática ou manipulação prostática, porque corre o risco da libertação massiva de 

microrganismos para a corrente sanguínea e dar origem a uma sépsis (infeção 

generalizada) (13). 

 

3.2 HIPERPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA 

A palavra Hiperplasia significa crescimento celular anormal e Benigno significa "não 

cancro". HBP é um diagnóstico histológico que corresponde ao aumento da zona da 

próstata que envolve a uretra (zona de transição) devido a hiperplasia das células epiteliais 
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e do tecido conjuntivo (Figura 6, imagem à direita) (14). Por definição, é a proliferação das 

células do estroma prostático, resultando num aumento do volume da glândula (15). 

 
Figura 6. Comparação do fluxo urinário. 

Legenda:  
Imagem à esquerda - Próstata normal. 

Imagem à direita - Próstata com hiperplasia benigna.  

Fonte: https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-treatment-pdq 

 

3.2.1 Incidência 

A incidência da HBP aumenta com a idade, afetando de forma sintomática 

aproximadamente 25% dos homens com idade superior a 40 anos (Figura 7) e 1 em cada 

3 homens com mais de 65 anos (14). 

 
Figura 7. Aumento do peso da próstata dependente da idade (15)  
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3.2.2 Prevalência 

A prevalência da HBP diagnosticada histologicamente aumenta para 8% nos homens 

com idades entre os 31 e 40 anos, para 40% a 50% em homens com 51 a 60 anos e mais 

de 80% acima dos 80 anos (Figura 8) (16).  

 
Figura 8. Prevalência da Hiperplasia Benigna da Próstata de acordo com a idade (15) 
 

Uma vez que a próstata rodeia a uretra, um aumento do seu tamanho pode causar 

obstrução do esvaziamento vesical que por sua vez origina sintomas relacionados com a 

obstrução da uretra e com alterações funcionais da bexiga (14).  

A HBP não está ligada ao cancro e não aumenta o risco de contrair cancro da próstata, 

mas os sintomas da HBP e do CaP podem ser semelhantes (12). 

 

3.2.3 Sintomas (12-14) 
• Aumento da frequência urinária, quer durante o dia (polaquiúria), quer durante a noite 

(notúria); 

• Um desejo forte e inadiável de urinar (imperiosidade); 

• Sentindo que a bexiga não foi totalmente esvaziada; 

• Fluxo de urina fraco ou lento; 

• Incontinência urinária; 

• Gotejamento no final da mição; 

• Dificuldade em iniciar um fluxo de urina (hesitação) e a necessidade de esforço 

abdominal para urinar; 
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• Na pior das hipóteses, a HBP pode levar a: 

o Uma bexiga fraca; 

o Refluxo de urina, causando infeções da bexiga ou dos rins; 

o Bloqueio completo no fluxo de urina; 

o Insuficiência renal. 

Estes sintomas, geralmente designados pelo acrónimo inglês de LUTS (Lower Urinary 

Tract Symptoms) condicionam a atividade diária e o padrão de sono, alterando 

drasticamente a qualidade de vida destes doentes. No entanto, não existe uma boa 

correlação entre os LUTS e o tamanho da próstata. Alguns homens com próstatas grandes 

(superiores a 100g) podem ter poucos sintomas que não interferem com a sua qualidade 

de vida e outros homens, com próstatas mais pequenas (30-40g) podem ter obstrução 

urinária que condiciona alterações graves na sintomatologia urinária (14).  

Estes sintomas também podem ser originados por outras patologias, independentes ou 

associadas à HBP (14) e podem ser subdivididos em sintomas de esvaziamento 

(“obstrutivos”), de armazenamento (“irritativos”) e pós-miccionais (Figura 9) (15). 

 
Figura 9. Sintomas da Hiperplasia Benigna da Próstata (15) 
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3.2.4 Diagnóstico 

O diagnóstico da HBP é essencialmente clínico (história clínica), baseado na 

apresentação de queixas urinárias baixas (LUTS) predominantemente de esvaziamento, 

na presença de uma próstata aumentada de volume ao exame físico que é o toque retal 

(Figura 10) (15).  

 

Figura 10. Toque Retal 
Fonte: https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-treatment-pdq 

Quando a história clínica completa e o toque rectal sugerem a existência de HBP, podem 

ser realizados diversos exames complementares que servem para orientar o diagnóstico 

diferencial com outras patologias (ex: cancro da próstata), assim como para descartar 

complicações desta doença (15). 

Exemplo de exames complementares (17) 

• Ecografia com avaliação do resíduo pós-micção; 

• Fluxometria micional; 

• Exames laboratoriais: hemograma completo, bioquímica, incluindo testes da 

função renal (ureia e creatinina), sedimento urinário, cultura de urina e antígeno 

prostático específico total e livre (PSA Total e PSA Livre). 

A escolha dos exames a realizar é feita em função das características de cada paciente, 

e os mesmos são realizados de forma progressiva, com base nos achados anteriores. Em 

geral, a ecografia e a fluxometria costumam ser suficientes para o diagnóstico de HBP, 

reservando-se os outros exames para os casos concretos (17). 
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O diagnóstico precoce da HBP pode reduzir o risco de complicações, enquanto que o 

diagnóstico tardio pode causar lesões permanentes na bexiga, que levam à menor eficácia 

do tratamento da HBP (17). 

 

3.2.5 Tratamento 

As opções terapêuticas atuais para a HBP incluem: 

• Vigilância Ativa; 

• Terapêuticas Farmacológicas/Medicamentosas; 

• Terapêutica Cirúrgica. 

 

3.2.2.1 Vigilância Ativa 

Muitos homens com HBP não se sentem muito incomodados com os sintomas no seu 

dia-a-dia, podendo assim ser acompanhados apenas com aconselhamento 

comportamental, sem terapêutica farmacológica ou cirúrgica, pelo menos inicialmente. 

Esta forma de acompanhamento é o que se denomina de Vigilância Ativa. Por vigilância 

ativa entende-se aconselhamento, educação para a saúde, monitorização periódica e 

alterações no estilo de vida (18). 

A modificação no estilo de vida pode melhorar os sintomas relacionados com a HBP. 

Entre estas modificações incluem-se: 

• Diminuição da ingestão líquida ao final do dia, mantendo, no entanto, a ingestão 

líquida adequada durante o dia para diminuir os sintomas de notúria e urinar 

regularmente; 

• Redução da ingestão de café e álcool (efeito diurético e estimulante vesical); 

• Realizar técnicas de distração nos episódios de urgência. 

 

3.2.2.2 Terapêuticas Farmacológicas/Medicamentosas 

As duas principais classes de agentes terapêuticos utilizados na terapêutica da HBP 

são os alfa-bloqueantes e os inibidores da 5-alfa-reductase (5-ARI) (Tabela 1). A fitoterapia 

existe como uma das opções disponíveis para o tratamento dos sintomas associados à 

HBP, no entanto, devido à pouca robustez e clareza dos dados clínicos apresentados, as 

guidelines internacionais não referem qualquer tipo de recomendação a esta classe de 

fármacos (15). 
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Tabela 1. Principais fármacos utilizados na Hiperplasia Benigna da Próstata (14) 

 
 

ü Alfa-Bloqueantes 

• Os alfa-bloqueantes atuam através do relaxamento do músculo liso na próstata e na 

uretra, bloqueando os recetores alfa-adrenérgicos presentes no músculo liso do 

estroma da próstata, permitindo um melhor fluxo urinário (15);  

• Os alfa-bloqueantes têm um início de ação rápido e como tal são fármacos de 

primeira linha nos doentes com queixas moderadas a graves e com impacto na 

qualidade de vida. Contudo, não impedem a progressão da doença (15); 

• Entre os alfa-bloqueantes, os principalmente utilizados no tratamento da HBP são a 

terazosina, doxazosina, tansulosina, alfuzosina e silodosina (14).  

 

ü 5-Alfa-Redutase 

• Os inibidores da 5α-redutase, atualmente representados pelo dutasteride e 

finasteride (este atuando apenas na isoforma tipo II), bloqueiam a transformação na 

próstata da hormona masculina, testosterona, na sua forma ativa, DHT (14); 
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• Diminuem parcialmente o volume deste órgão e os sintomas urinários embora 

demorem algumas semanas a atuar e só sejam eficazes nas próstatas aumentadas. 

São os únicos que comprovadamente reduzem o risco de retenção urinária e de 

necessidade de cirurgia (14). 

Recentemente tem-se vindo a estudar a utilização de medicamentos já utilizados 

noutras patologias, no tratamento da HBP. É o caso dos medicamentos anti-muscarínicos, 

geralmente utilizados nos casos de bexiga hiperativa e dos inibidores da fosfodiesterase 

tipo 5, utilizados habitualmente na disfunção eréctil, que aparentam ter algumas vantagens 

no tratamento dos LUTS (14). 

 

3.2.2.3 Terapêutica Cirúrgica 

O tratamento cirúrgico fica reservado para os doentes que não respondam à terapêutica 

farmacológica instituída, que progridam apesar de uma terapêutica combinada ou que 

apresentem complicações desta doença que indiquem tratamento cirúrgico (Tabela 2) (15). 

A terapêutica cirúrgica atualmente utilizada: 

ü Em Portugal (14): 
• Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP) - Cirurgia endoscópica utilizada 

habitualmente quando a próstata é pouco volumosa (menor que 60 cc); 

• Cirurgia Aberta (CA) - Cirurgia por via aberta, utilizada quando a próstata é mais 

volumosa. Esta pode ser realizada através da bexiga (Prostatectomia Trans-vesical) 

ou sem abrir a bexiga (Prostatectomia Retro-púbica).  

ü Nos EUA (12): 
• Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP); 

• Incisão Transuretral da Próstata (ITUP); 

• Ablação Transuretral com Agulha (TUNA); 

• Termoterapia Transuretral por Microondas (TUMT); 

• Electrovaporização Transuretral da Próstata (TUVP); 

• Cirurgia à Laser; 

• Cirurgia Aberta ou Prostatectomia Aberta. 

O objetivo destas cirurgias é a remoção do tecido hipertrofiado e obstrutivo, mantendo-

se a próstata periférica íntegra. De notar que a cirurgia não confere qualquer proteção em 

relação às neoplasias malignas da próstata já que é na zona periférica que estas aparecem 

mais frequentemente (14). 
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Tabela 2. Indicações para Terapêutica Cirúrgica (15) 

 
 

3.3 CANCRO DA PRÓSTATA 

A expressão “cancro da próstata” corresponde, na realidade, a um conjunto diversificado 

de neoplasias malignas, com expressão morfológica, biológica e clínica distintas e muito 

variadas. A neoplasia maligna mais comum na próstata tem origem no epitélio glandular, 

evidenciando este fenótipo numa extensão variável, pelo que se designa “adenocarcinoma” 

e corresponde a cerca de 90-95% de todas as neoplasias prostáticas. Atendendo ao seu 

predomínio como tipo histológico, quando a expressão “cancro da próstata” é utilizada, 

geralmente refere-se, em sentido estrito, ao “adenocarcinoma” (19).  

O CaP diferencia-se de outros tumores malignos pela sua lenta evolução observada na 

maioria dos casos (os pacientes podem não apresentar sintomas ou, apresentarem 

sintomas parecidos aos da HBP) (22), o que faz com que, por vezes, alguns sintomas se 

manifestem apenas em fases avançadas da doença (7), tais como dor óssea, problemas 

urinários e insuficiência renal em casos de infeção generalizada (20). 

 

3.3.1 Epidemiologia 

Ao longo dos últimos anos, têm-se assistido, à semelhança do que se passa no resto 

da Europa, a um aumento regular da incidência do cancro em Portugal, a uma taxa 

constante de aproximadamente 3% ao ano (Gráfico 3). Este aumento resulta do 

envelhecimento da população (21), fruto do aumento da taxa de sucesso no tratamento tanto 

do cancro como de outras patologias aumentando a probabilidade do aparecimento de 

novas neoplasias (22). 
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À medida que a esperança média de vida aumenta, observa-se um aumento da 

incidência e da mortalidade do CaP (23). 

 

Figura 11. Previsão da Evolução da Mortalidade / Incidência do Cancro em Portugal (21). 

O CaP é uma doença dos idosos, com pico de incidência e mortalidade por volta dos 70 

anos. A doença responde por 10-30% dos tumores registrados em homens, e por 60% de 

todas as mortes masculinas por cancro. Embora a taxa de incidência varia muito entre 

continentes e, dentro deles, entre as diversas populações étnicas, há evidência de que a 

taxa de mortalidade não se correlaciona com a taxa de incidência. A incidência do CaP e 

sua mortalidade são baixas na Ásia e altas na Europa e na América do Norte, a América 

Latina e o sul da Europa têm taxas intermediárias (5). 

O cancro da próstata representa a 3ª causa de morte por cancro no sexo masculino, 

precedido pelo cancro do pulmão e cancro colorectal, sendo porem, o cancro mais 

frequente no homem de mais de 50 anos nos países ocidentais (24). 

Em Portugal estima-se que tenha uma incidência de 82 casos por 100 000 habitantes e 

uma mortalidade de 33 por 100.000 habitantes. Representa cerca de 3,5% de todas as 

mortes e mais de 10% das mortes por cancro (6). 

Segundo o PNDO, O número de óbitos, bem como a taxa de mortalidade padronizada, 

relacionados com o Cancro da Próstata em Portugal, tiveram uma diminuição em 2015, 
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sendo mais marcante a diminuição da taxa de mortalidade (Tabela 3). Significa esta 

informação que houve menos óbitos e ocorreram em idades mais avançadas (22).  

De acordo com as análises realizadas também pelo PNDO em termos de regiões 

portuguesas, de algumas neoplasias específicas e pela sua particular importância 

epidemiológica, no caso do CaP, mostra uma pequena variação de mortalidade ao longo 

do país (Gráfico 4) (22). 

Tabela 3. Indicadores de Mortalidade relativos ao Cancro da Próstata em Portugal (22) 

 
 

 
Figura 12. Mortalidade por Cancro da Próstata em termos de Regiões Portuguesas (22)  

 

3.3.2 Sintomas 

O CaP em fase inicial demonstra evolução silenciosa, muitas vezes sem que o 

paciente apresente sintoma algum, de forma que se assemelhe HBP. Durante a fase 

avançada pode apresentar sintomas como (20):  

• Dificuldade em urinar (disúria); 

• Necessidade frequente de urinar, especialmente à noite (notúria); 

• Fluxo de urina fraco ou interrompido; 

• Dor ou ardor ao urinar; 

• Sangue na urina (hematúria) ou sêmen; 



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva 20 

• Disfunção Erétil ou Ejaculação dolorosa; 

• Dor incômoda nas costas, quadris ou pélvis 

O CaP pode se espalhar para os gânglios linfáticos da pélvis, ou pode se espalhar por 

todo o corpo. Ele tende a se espalhar para os ossos, então, a dor óssea, especialmente 

nas costas, pode ser um sintoma do CaP avançado (20). 

 

3.3.3 Etiologia e Fatores de Risco 

A etiologia do CaP ainda é desconhecida e, em geral, pouco se sabe sobre a maioria 

dos fatores de risco para o seu desenvolvimento (25). 

Compreende-se por fatores de risco, algo(s) que podem aumentar a chance de 

desenvolver uma doença, mas, ter um ou mais fatores de risco, não significa que terá que 

desenvolver essa doença, ou seja, significa apenas que o risco da doença é maior, 

portanto, ter um ou mais fatores de risco que aumentam a chance de que possa 

desenvolver um CaP, não significa que obrigatoriamente desenvolverá o CaP (12).  

Nos últimos anos tem-se identificado fatores genéticos e fatores ambientais que 

influenciam o risco de desenvolver o CaP, bem como o risco de desenvolver o CaP de 

maior agressividade (11). 

Todos os homens podem sofrer do CaP, no entanto, existe um conjunto de fatores 

associados a um maior risco de vir a sofrer dessa doença, dos quais se destacam (7): 

• Idade – segundo o NIC, a idade é um fator de risco importante no aparecimento do 

CaP, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam 

exponencialmente após os 50 anos de idade (12); 

• Raça/Etnia – homens afro-americanos apresentam maior risco de desenvolver CaP. 

Depois de homens afro-americanos, o CaP é mais comum entre os homens brancos, 

seguido por homens hispânicos e nativos americanos. Homens asiático-americanos 

têm as taxas mais baixas de CaP (12); 

• História Familiar (fatores genéticos) - os homens cujos pais ou irmãos tiveram CaP 

têm um risco 2 a 3 vezes maior de vir a ter CaP do que os homens que não têm 

histórico familiar da doença. Esse risco aumentado pode estar associado tanto com 

características genéticas herdadas como ao estilo de vida compartilhado entre os 

membros da família. O risco de CaP também parece ser ligeiramente maior para 

homens de famílias com histórico de cancro de mama (12). Outro fator de risco 

relacionado à hereditariedade é a presença de genes envolvidos no adenocarcinoma 

familiar, por exemplo, o HPC1 (Hereditary Prostate Cancer 1), proto-oncogene 

encontrado no braço longo do cromossomo 1, relacionado ao cancro de próstata 

familiar (26); 
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• Dieta (Alimentação) - Alguns indícios sublinham que dietas ricas em frutas e em 

vegetais podem ter um efeito protetor e que o consumo habitual de alimentos ricos 

em gorduras animais pode aumentar o risco de desenvolvimento do CaP (7); 

 

3.3.4 Rastreamento (Screening)  

O rastreamento deve ser projetado para detetar o cancro nos estágios iniciais e curáveis 

da doença numa população assintomática (5).  

 

3.3.4.1 Tipos de Rastreamento 

Este pode ser feito de forma Sistemática (Rastreio de Base Populacional) ou 

Oportunística (Rastreio Oportunista ou Deteção Precoce) (28). Os dois tipos de rastreios são 

realizados em doentes assintomáticos com o objetivo de reduzir a mortalidade global e 

específica por CaP e melhorar a qualidade de vida desses doentes (11). 

No Rastreio de Base Populacional a entidade organizadora toma a iniciativa de 

contactar todos os elementos da população alvo com o intuito de que eles realizem a prova 

de rastreio, enquanto que no Rastreio Oportunista, é aproveitado o momento em que as 

pessoas recorrem ao médico por outro motivo e, por iniciativa do próprio, dum familiar, 

amigo ou do seu médico, são dadas explicações e orientados para realização da prova de 

rastreio (28). 

Em relação ao CaP existe muita discussão sobre o eventual interesse da realização de 

Rastreio Oportunista. Os argumentos contra e a favor da realização de um programa de 

Rastreio estão descritos no Tabela 4, estratificados por grau de importância. 

Tabela 4. Argumentos Contra e a Favor do Rastreio Oportunista do Cancro da Próstata (28) 

A Favor do Rastreamento Contra o Rastreamento 

Argumentos principais  Argumentos principais 

Grande incidência, morbilidade e 

mortalidade 
Sobre-diagnóstico e sobre-tratamento 

Métodos de rastreio simples, seguros e 

baratos  

Efeitos laterais das biópsias e dos 

tratamentos 

Existência de evidência experimental que 

comprova a diminuição da mortalidade 

Evidência que demonstra a diminuição da 

mortalidade é controversa 

Argumentos secundários Argumentos secundários 

Longo período assintomático e lesões 

precursoras histológicas 
PSA não tem ponto de corte bem definido 
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Diminuição acentuada dos estádios 

avançados na altura do diagnóstico com a 

utilização do rastreio 

Relutância de alguns médicos e alguns 

doentes em realizar toque retal e sua 

baixa sensibilidade 

Diminuição progressiva da mortalidade por 

CaP nos países desenvolvidos 
Ausência de avaliações de custo-benefício 

 

3.3.4.2 Método de Rastreamento 

O rastreio envolve o Toque Retal e o doseamento do PSA no sangue periférico, num 

somatório molecular chamado de total, e que poderá ser complementado com 

doseamentos de isoformas (PSA complexado, PSA livre) ou da dinâmica do PSA 

(densidade ou velocidade de variação). Sendo verdade que o Toque Retal tem baixa 

sensibilidade e grande variabilidade inter-observador, é um meio barato e indolor de detetar 

alguns casos de CaP e deverá ser sempre realizado antes da decisão da biópsia prostática, 

quer no intuito de detetar áreas suspeitas em indivíduos de PSA baixo, quer para excluir 

casos de prostatite clínica (29). 

Não existe um critério consensual do valor de PSA que seja indicação para realização 

de biópsia, tendo sido a fronteira tradicional o valor de ≥ 4 ng/mL alvo de muita crítica pelo 

risco de sub-diagnóstico (30). Um valor de corte de PSA < 4ng/mL apresenta maior 

sensibilidade no diagnóstico de CaP, mas à custa de mais biópsias negativas e maior 

sobre-diagnóstico (28). 

Caso o Toque Retal ou o PSA levantem a suspeita de existência de neoplasia existe 

indicação para realização de biópsia prostática, que é um procedimento seguro, 

geralmente bem tolerado e com uma percentagem de complicações graves inferior a 1% 
(31-34). 

Não existe evidência que justifique a utilização de ecografia por via trans-abdominal ou 

trans-retal no rastreio do cancro da próstata (34). 

 

3.3.4.3 Efeito do Rastreamento na redução da Mortalidade pelo Cancro da Próstata 

Um aspeto central na decisão de iniciar qualquer programa de rastreio neoplásico é 

existir evidência de que a sua implementação resulta num decréscimo significativo da 

mortalidade por essa neoplasia (28). 

Evidência indireta neste sentido são os estudos que demonstram que os doentes 

diagnosticados atualmente se apresentam em estádios mais precoces que há duas 

décadas, (35) que as neoplasias detetadas por rastreio apresentam graus de agressividade 

histológica mais baixas e com melhor prognóstico em geral, com sobrevidas mais longas 

após o diagnóstico (36-37). Também existe evidência que a mortalidade por cancro da 
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próstata tem estado lentamente a diminuir nos últimos anos na maioria dos países 

desenvolvidos (38), incluindo Portugal (39). Estes dados estão limitados na sua interpretação 

pelo lead time bias (viés de antecipação diagnóstica em que o doente é diagnosticado mais 

cedo, mas sem qualquer benefício real) e pela melhoria no acesso e otimização do 

tratamento do cancro da próstata, respetivamente (28). 

Em relação aos estudos que avaliaram diretamente a eficácia do rastreio, foram 

publicadas investigações com menor validade, que apresentavam resultados contraditórios 
(40-44). 

Recentemente foram publicados os resultados atualizados dos dois grandes ensaios 

clínicos randomizados sobre este assunto: o PLCO (45) e o ERSPC (36). 

• O estudo americano PLCO (45) (Prostate, Lung, Colon and Ovary) promovido pelo 

National Cancer Institute não conseguiu demonstrar diferenças de mortalidade 

entre os dois grupos em virtude da existência de uma elevada percentagem de 

contaminação (alta percentagem de doentes do grupo de controlo que foram 

submetidos a doseamento de PSA fora do estudo). Dado a elevada taxa de 

sobrediagnóstico e sobretratamento evidenciada nos dois estudos, as sociedades 

científicas têm visto com muita cautela a realização de rastreios de CaP receando 

que o prejuízo sobre a saúde populacional (sobrediagnóstico e sobretratamento) se 

sobreponha aos benefícios da diminuição da mortalidade; 

• O estudo europeu ERSPC (36) (European Randomized Trial of Prostate Cancer 

Screening) demonstrou haver uma diminuição de 21% da mortalidade específica 

por CaP no seguimento de 11 anos. No entanto, era necessário rastrear 781 

homens e diagnosticar 27 carcinomas para prevenir uma morte aos 13 anos de 

seguimento. 

Alguns estudos sugerem a utilidade da avaliação do PSA no adulto jovem (entre os 40 

e os 50 anos), antes que o crescimento da próstata perturbe o valor discriminatório do PSA 
(46-48). Esta medição, para além de permitir detetar CaP, é comprovadamente um forte fator 

preditivo do risco de desenvolvimento futuro de CaP e de mortalidade específica por CaP, 

a longo prazo. Esta determinação de PSA em idade mais jovem permite assim estabelecer 

um valor de base destinado a incluir o indivíduo no grupo de rastreio mais adequado, 

individualizar um calendário de re-observação periódica, construir um perfil de dinâmica do 

PSA, e otimizar a altura ideal para uma biópsia diagnóstica (28). 

 
3.3.4.4 Risco de Sobre-Diagnóstico “Overdiagnosis” 

O sobre-diagnóstico resulta da deteção de casos de CaP que, devido à sua lenta 

evolução ou limitada esperança de vida do doente, nunca se vão manifestar sobre a forma 
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de sintomas ou morte. O seu valor é variável e difícil de estimar, aumentando com uma 

maior frequência de realização de biópsias prostáticas (geralmente associada a uma maior 

utilização do PSA), um maior número de cilindros na biópsia e com a idade. Tem como 

consequências a ansiedade que gera, os recursos que desperdiça e o facto de propiciar o 

sobre-tratamento (28). Diferentes autores estimaram percentagens de sobre-diagnóstico 

que variaram entre 23 e 93%, dependendo do contexto (49-52). Num estudo recente, com 

uma população não selecionada de homens com CaP detetados por rastreio, só cerca de 

7,1% dos doentes morreram de cancro ao fim de 13 anos sem tratamento, sendo este valor 

de 3,4% nos de baixo risco, 8,4%nos de risco intermédio e 13,3% nos de alto risco (53). 

 

3.3.4.5 Risco de Sobre-Tratamento “Overtreatment” 

O sobre-tratamento está relacionado não só com o sobre-diagnóstico, como com a 

limitação em conseguir identificar os casos de CaP que se vão tornar clinicamente 

significantes. Apesar de existirem alguns fatores de prognóstico (grau de Gleason 

combinado, PSA pré-biópsia, Toque Retal, volume e densidade do cancro na biópsia), 

estes não conseguem identificar com exatidão quais são as neoplasias que se vão tornar 

sintomáticas ou levar à morte. Mesmo nos tumores aparentemente de muito baixo risco 

existe dificuldade por parte dos doentes em optarem por uma atitude de vigilância ativa 

devido à carga psicológica associada às doenças oncológicas e à vontade/necessidade de 

receber um tratamento. Isto explica que a esmagadora maioria desses doentes seja 

submetido a uma forma de tratamento radical, muitas vezes sem qualquer benefício para 

o próprio e com risco de importantes complicações, nomeadamente urinárias, sexuais e 

intestinais (28). 

O sobre-diagnóstico e o sobre-tratamento do CaP podem ser diminuídos elevando o 

valor de corte do PSA com indicação para biópsia, e estimulando a vigilância ativa ou 

outras formas de tratamento com menos efeitos laterais perante um resultado positivo. 

Estas medidas são limitadas pelo receio de sub-diagnosticar e sub-tratar possíveis 

neoplasias clinicamente relevantes (28). 

 

3.3.4.6 Recomendações das Principais Organizações Médicas sobre o Rastreio 
Cancro da Próstata. 

Atualmente a maioria das organizações médicas recomenda que o rastreio seja 

realizado em regime de Rastreio Oportunístico, após devida explicação ao doente dos seus 

potenciais benefícios e efeitos laterais (Tabela 5).  
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Tabela 5. Recomendações das Principais Organizações Médicas sobre o Rastreio do 

Cancro da Próstata (28) 

Organizações Médicas Recomendações 

EAU 

• Ponderar rastreio, após explicação de riscos e 

benefícios; 

• Periodicidade ajustada ao valor de PSA (8 anos é 

suficiente para PSA<1ng/mL); 

• Não fazer rastreio a homens com mais de 75 anos. 

AUA 

• Ponderar PSA e toque retal com início aos 40 anos, 

em indivíduos com esperança de vida superior a 10 

anos, após explicação de riscos e benefícios;  

• Periodicidade ajustada ao valor de PSA; 

• Ecografia trans-rectal não tem interesse no rastreio. 

NCCN 

• Ponderar PSA e toque retal com início aos 40 anos, 

em indivíduos com esperança de vida superior a 10 

anos, após explicação de riscos e benefícios; 

• Periodicidade ajustada ao valor de PSA (5 anos 

para PSA<1ng/mL; anualmente se história familiar, 

raça afro-americana ou PSA>1ng/mL). 

USPSTF • Não realizar rastreio 

ACS/ACAPM 

• Homens com mais de 50 anos (ou antes se grupo 

de risco) com esperança de vida superior a 10 anos 

devem ser informados sobre possíveis benefícios e 

consequências do rastreio. 

 
Legenda: 
EAU – European Association Urology; AUA – American Urology Association; NCCN – National Comprehensive 

Cancer Network; USPSTF – US Preventive Services Task Force; ACS/ACAPM – American Cancer 
Society/American College of Preventive Medicine.  

 

3.3.4.7 Conclusões sobre o Rastreamento do Cancro da Próstata segundo o Grupo 
Português Génito-Urinário 

• O rastreamento do CaP está associado a uma redução da mortalidade, embora à 

custa da sujeição dum número grande de homens a serem sujeitos a medidas de 
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diagnóstico, de muitos casos de CaP serem inutilmente diagnosticados, e de muitos 

virem a ser tratados sem benefício (28); 

• Os números de casos necessários rastrear e tratar para evitar uma morte por CaP 

ainda não são consensuais, mas as respetivas estimativas têm vindo a melhorar nos 

sucessivos estudos mais recentes, com tempos de seguimento mais longos (28). 

 

3.3.4.8 Recomendações sobre o Rastreio do Cancro da Próstata segundo o Grupo 
Português Génito-Urinário - European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer (28) 

Ø O Rastreio de Base Populacional do CaP carece de evidência forte para ser 

recomendado; 

Ø População alvo do Rastreio Oportunista: homens a partir dos 40 anos de idade e com 

esperança média de vida superior a 10 anos, particularmente se com história familiar, 

depois de devidamente informados sobre as implicações do exame, nomeadamente 

do potencial risco de sobre-diagnóstico e sobre-tratamento; 

Ø Método de Rastreio: doseamento sérico do PSA total e Toque Retal; 

Ø Frequência do rastreio: adaptada individualmente, nomeadamente ao último valor de 

PSA; 

Ø Imagiologia: não utilizar a ecografia trans-abdominal ou trans-retal como técnica de 

rastreio do CaP. 

 

3.3.5 Diagnóstico 

Os principais métodos de diagnósticos utilizados hoje em dia para a identificação do 

CaP são as seguintes: Toque Retal (DRE), doseamento séricos do PSA e a Ecografia 

Prostática Transretal (TRUS) (54).  O diagnóstico definitivo, porém, só é possível mediante 

a confirmação do Estudo Histopatológica em fragmentos de tecido prostático recolhido por 

Biópsia Prostática ou Ressecção Cirúrgica (28). Contudo, nenhum dos três exames tem alta 

sensibilidade para a deteção do CaP em estágio precoce (5).   

O exame de DRE juntamente com a dosagem do PSA oferece uma combinação 

confiável que define com bastante eficácia o grau de risco e a necessidade de realizar uma 

biópsia prostática para confirmar o diagnóstico (5).   
 

3.3.5.1 Toque Retal 

A maior parte dos CaP localiza-se na zona periférica da glândula prostática e pode ser 

palpável ao toque rectal (Figura 14) quando o seu volume é igual ou superior a 0.2 ml. Até 
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cerca de 18% dos CaP são diagnosticados por toque rectal suspeito, independentemente 

do valor de PSA (56).    

Importa salientar que o valor preditivo positivo de um toque rectal suspeito não 

ultrapassa os 30% sendo, no entanto, uma forte indicação para a realização de uma biópsia 

prostática, nomeadamente pela sua associação com formas mais agressivas de tumor 

(Score de Gleason ≥ 7) (57-58).  

A principal função do DRE (Figura 13), é avaliar o tamanho, a forma e a consistência da 

próstata, assim a assimetria glandular e a definição dos limites locais. Este exame 

apresenta limitações, pois só é possível a palpação das porções posterior e lateral da 

próstata (59).   

O DRE é sempre recomendável, principalmente para homens acima dos 50 anos, sendo 

que para os homens com histórico familiar de CaP antes dos 60 anos a recomendação é 

realizar o exame de toque a partir dos 45 anos. Além do CaP é possível identificar outros 

problemas através do DRE, sendo mais sensível em homens que apresentam algum 

sintoma (60).   

 
Figura 13. Toque Retal - Próstata saudável.      Figura 14. Toque Retal - Próstata com cancro.   

Fonte (ambas figura): https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-treatment-pdq 

   

3.3.5.2 PSA - Antigénio Prostático Específico 

O PSA é uma glicoproteína de cadeia simples com um peso molecular de 34.000 Dalton, 

normalmente encontrado no citoplasma das células epiteliais revestindo os ácinos da 

glândula prostática (61). Ela é uma protease de serina neutra de 240 aminoácidos, que tem 

a função fisiológica liquefação do ejaculado (62-63). 

É produzida quase exclusivamente pelas células do epitélio dutal da glândula prostática 

e excretada no fluido seminal. Atinge a circulação (onde se encontra em concentrações 
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muito baixas no homem saudável) por difusão através do estroma prostático. O exame de 

PSA possui alta sensibilidade e baixa especificidade, sendo indicada a realização do toque 

retal em paralelo, quando se pretende estudar/avaliar a glândula prostática (64). 

A determinação isolada dos níveis de PSA no soro não é recomendado enquanto 

procedimento de rastreio para o diagnóstico de CaP, uma vez que níveis elevados de PSA 

poderão ser igualmente observados em doentes com HPB e prostatite (65-67). Fatores como 

trauma prostático, uretral, e infeção da próstata também podem elevar os níveis de PSA 

no soro (64). No entanto, alguns dos procedimentos indicados na Tabela 6 também são 

responsáveis pela elevação do PSA. 

Tabela 6. Lista de procedimentos comuns e sua relação com os níveis séricos do PSA. 

Procedimento Aumento de PSA 
Tempo médio até que o 
PSA retorne aos valores 

iniciais 

Atividade Sexual 

Não 
 

Cateterismo Vesical 

Cistoscopia 

Exercícos 

Variação Diurna 

Toque Retal 

Hemoliálise Só altera o PSA Livre 

Biópsia Prostática 

Sim 

6 Semanas 

Ejaculação 48 horas 

Massagem Prostática 36 horas 

Resseção Prostática 6 Semanas 

Retenção Urinária 
Queda de 50% em 48 

horas 

Prostatite 
1 a 3 meses na prostatite 

aguda 

Ultrassonografia Transretal 48 horas 

Fonte: Nardozza Júnior, 2010 (64) 

O PSA do ponto de vista analítico é uma variável contínua em que a probabilidade de 

CaP é tanto maior quanto maior o seu valor absoluto. Embora se considere habitualmente 

o valor de 4 ng/mL como indicativo para biopsia prostática, não existe um valor absoluto 

definido. Sabe-se que para valores inferiores a 4 ng/ml a incidência de CaP, incluindo a 

incidência de carcinomas pouco diferenciados, mantém-se assinalável (Tabela 7) (68).   
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Tabela 7. Risco de Cancro da Próstata com PSA inferior ao valor indicativo para biopsia 

prostática (11) 

PSA (ng/mL) % de CaP % de Gleason ≥ 7 

0-0.5 6.6% 0.8% 

0.6-1.0 10.1% 1.0% 

1.1-2.0 17.0% 2.0% 

2.1-3.0 23.9% 4.6% 

3.1-4.0 26.9% 6.7% 

 

Muitos autores propõem valores de PSA indicativos de biopsia prostática de acordo com 

a idade do doente (Tabela 8). Na verdade, o valor de PSA indicativo de biopsia é uma 

questão de opinião. À medida que esse limiar é diminuído ou aumentado, aumenta-se a 

sensibilidade e diminui-se a especificidade e vice-versa (11).   

Tabela 8. Valores de PSA indicativos de biopsia prostática de acordo com a idade do 

doente segundo diversos autores (11).   

Autores n 
Idade 

21-30 31-40 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

Oesterling 471   2,5 3,5 4,5 6,5  

DeAntoni 70.772   2,3 3,8 5,6 6,8  

Lein 1.160 1,16 1,78 1,75 2,27 3,48 4,26 2,64 

Berger 10.267   1,94 3,5 6,4 8,8  

 

O valor preditivo positivo do PSA é de 25-35% para valores entre 4 -10 ng/mL e de 50 - 

80% para valores superiores a 10 ng/mL. Valores inferiores a 4 ng/mL estão associados 

de forma significativa e não negligenciável a formas agressivas de CaP, o que torna a 

utilização de cut-off 4 ng/mL muito discutível. Em homens com idades compreendidas entre 

os 50 e os 66 anos, a taxa de deteção de CaP é de 13.2% para valores de PSA entre 3-4 

ng/mL, devendo a maioria destes tumores ser considerados significativos (68).   

Foram assim sendo introduzidas ao longo do tempo várias modificações e adaptações 

da avaliação sérica do PSA, no sentido de melhorar a especificidade deste na deteção do 

CaP: PSA adaptado à idade, densidade do PSA, velocidade do PSA e tempo de duplicação 

e isoformas moleculares do PSA. 
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3.3.5.2.1 PSA adaptado à Idade 

A adaptação do nível máximo normal de referência do PSA relacionado com a idade 

baseia-se em vários estudos populacionais e tem como principal objetivo aumentar a 

sensibilidade e especificidade do teste (69).   

Tabela 9. Valores de Referência do PSA de acordo com a Idade (11).   

Limite superior PSA (ng/mL) Idade (anos) 

2.5 ng/mL 40-49 

3.5 ng/mL 50-59 

4.5 ng/ml 60-69 

6.5 ng/ml 70-79 

 

3.3.5.2.2 Densidade do PSA   

A densidade do PSA refere-se ao valor de PSA total dividido pelo volume prostático 

determinado por ecografia. Pretende-se discriminar melhor o PSA produzido pelas células 

malignas do PSA produzido por HBP responsável pelo aumento de volume. Valores 

superiores a 0,15 ng/ml/cc são indicativos para biopsia prostática (69).   

 

3.3.5.2.3 Velocidade e Tempo de Duplicação do PSA 

São duas as formas de medir a cinética do PSA ao longo do tempo: 

1) PSA Velocidade (PSAv) definido como o aumento em número absoluto do valor de 

PSA sérico anualmente – ng/mL/ano; 

2) PSA Tempo de Duplicação (PSAdt) que calcula o intervalo necessário para a 

duplicação do PSA em função de dois ou mais resultados consecutivos.  

Na realidade estes valores são de maior utilidade prognóstica no doente com CaP 

tratado do que no diagnóstico, particularmente pelas flutuações a que o PSA está sujeito 

em condições benignas como a HBP. No entanto, incrementos de PSA superiores a 0.75 

ng/mL/ano (PSAv) associam-se a maior probabilidade de diagnóstico de CaP (69-74). 

 

3.3.5.2.4 Isoformas Moleculares do PSA: PSA livre/PSA total, pro-PSA, PSA benigno 
e PSA índex. 

Com o objetivo de aumentar a especificidade do doseamento de PSA para a deteção 

de CaP desenvolveu-se a fração livre de PSA. No soro, a maior parte de PSA existe ligado 

à proteínas, enquanto uma pequena parte circula livre. As glândulas prostáticas malignas 
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produzem PSA preferencialmente ligado ou complexado. Deste modo, quanto menor for a 

percentagem de PSA livre sobre o PSA total, maior a probabilidade de a biópsia prostática 

identificar casos de CaP. Para situações de valores de PSA total entre 4 e 10 ng/ml, a 

percentagem de PSA livre inferior a 10% identifica CaP em metade dos doentes (75). 

O ratio PSA livre/PSA total tem sido alvo de extensa investigação, sendo utilizado de 

forma rotineira na prática clínica para discriminar CaP de patologia benigna. Este ratio é 

particularmente utilizado em doentes com PSA total 2.5-10 ng/mL e DRE insuspeito, tendo 

sido documentado em estudo prospetivo multicêntrico que 56% dos homens com ratio 

inferior 0.10 tinham CaP na biópsia prostática, mas apenas 8% se este ratio fosse superior 

a 0.25 (76). 

O PSA livre tem três isoformas no soro: pro-PSA, PSA benigno (BPSA) e PSA index 

(PSAi). O pro-PSA aumenta a deteção de CaP e reduz as biopsias desnecessárias. 

Aparentemente, o pro-PSA aumenta a deteção das formas mais agressivas de CaP 

(Gleason superior a 6), podendo ser utilizado em protocolos de vigilância ativa. O Beckman 

Coulter Prostate Health Index (PHI) é calculado por pro-PSA/PSA livre x total PSA. 

Demonstrou-se que o PHI aumenta a deteção de CaP, designadamente as suas formas 

mais agressivas (11). 

 
3.3.5.3 Outros Marcadores, PCA3 e Calicreína humana 2 

ü PCA3 

O PCA3 (também conhecido como “PCA3DD3” ou “DD3PCA3”) é um RNA específico da 

próstata de não codificação altamente expressado por células cancerígenas da próstata 

com uma regulação superior 66x (mediana) quando comparada com a do tecido benigno 

adjacente (77). Ao contrário, a expressão do gene do PSA é semelhante nas células 

cancerígenas e benignas da próstata, logo os níveis de RNA do PSA podem ser usados 

para normalização relativamente à quantidade de RNA específico da próstata em amostras 

de testes moleculares. Ficou demonstrada a viabilidade de testes quantitativos moleculares 

baseados no PCA3 a partir de sedimento de urina (77) e de urina total (78). 

• Princípio de Fundamento: 

O ensaio PROGENSA PCA3 utiliza urina total recolhida após exame do DRE com três 

passagens por lobo (Figura 15). O DRE faz libertar células da próstata através do sistema 

de duto da próstata para o trato urinário, onde podem ser recolhidas na primeira urina. A 

urina é processada através da adição de um meio de transporte da urina que faz a lise das 

células e estabiliza o RNA. O RNA do PCA3 e o RNA do PSA são quantificados, e o PCA3 

score é determinado com base na relação entre o RNA do PCA3/PSA. Para além da 
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normalização do sinal de PCA3, a medição do RNA do PSA serve também para confirmar 

que o produto de RNA específico da próstata é suficiente para gerar um resultado válido. 

PCA3 scores mais elevados estão relacionados com uma maior probabilidade de biópsia 

positiva da próstata (79). 

 

Figura 15.  Procedimento do ensaio PROGENSA PCA3. 

Fonte:https://www.germanodesousa.com/media/uploads/article/pdf/GermanodeSousa-PCA3-
Gene-3-do-cancro-da-prostata.pdf   

O PCA3 não é influenciado por inflamação, idade, volume prostático ou a toma de 

inibidores da 5α-redutase. Não dá informações sobre a agressividade do CaP e não tem 

utilidade nos programas de vigilância ativa (80). 

A sua utilidade como ferramenta de monitorização terapêutica ainda não foi 

demonstrada. É sobretudo utilizado para decidir repetir a biopsia prostática em doentes 

com doseamento de PSA entre 4 e 10 ng/mL, mas com biopsia prévia negativa (79).  

 

ü Calicreína humana 2 

A calicreína humana 2 (hK2) é uma serina protéase da mesma família genética do PSA. 

Quando combinada com o doseamento de PSA e PSA livre aumenta a especificidade no 

diagnóstico de CaP e de doença mais agressiva. Efetivamente, parece haver correlação 

com caraterísticas adversas na anatomia patológica da peça de prostatectomia radical 

(doença extracapsular) e risco de falência bioquímica. No entanto, mantém-se controversa 

a sua utilização na prática clínica (11). 
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3.3.5.4 Ecografia Protática Transretal 

A Ecografia Protática Transretal (TRUS) permanece como o método de imagem mais 

acessível para visualização da glândula prostática (Figura 16). O padrão ecográfico do 

cancro da próstata é, no entanto, muito variável, estando o clássico nódulo hipoecóide da 

zona periférica muitas vezes ausente. Na realidade, muitos dos cancros da próstata são 

isoecóides (35-40%) e uma grande maioria caracteriza-se por padrões ecográficos muito 

heterogénios com zonas hipo, iso e hiperecóides, só detetáveis assim mediante biópsia 

sistemática (81). 

 
Figura 16. Ecografia Protática Transretal.  
Fonte: https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-treatment-pdq  
 

Importa assim salientar que a TRUS na presença de imagens ecográficas consideradas 

suspeitas não substitui a necessidade de realizar biópsia de uma forma sistemática, sendo 

as áreas suspeitas biopsadas de forma adicional (81). 

O principal papel da ultrassonografia é o de dirigir as biópsias prostáticas para obtenção 

de uma amostragem sistematizada da glândula (82). Na prática, a ultrassonografia transretal 

se mostrou pouco melhor do que o toque retal, no estadiamento do CaP, sendo assim 

alguns urologistas acreditam na eficiência da ultrassonografia transretal como guia nas 

punções de biópsia, mas não na habilidade do exame para definir a extensão da doença 

dentro ou fora da próstata (83). 

 

3.3.5.5 Biópsia Prostática (BP) - Estudo Histopatológico 

Uma BP consiste na remoção de tecidos da próstata através da inserção de uma agulha 

fina no reto e na próstata, em que geralmente esse procedimento é feito usando uma 
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ultrassonografia transretal para ajudar a orientar de onde são retiradas as amostras de 

tecido (Figura 17) 55. 

A BP constitui a base do diagnóstico definitivo na patologia maligna da próstata, 

desempenhando um papel fundamental não apenas na identificação do CaP e sua 

discriminação de lesões não neoplásicas, mas também na avaliação de um conjunto de 

caraterísticas histomorfológicas que irão apoiar a decisão clínica após o diagnóstico de 

cancro 84. 

 
Figura 17. Biópsia Prostática com apoio da ultrassonografia transretal. 
Fonte: https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-treatment-pdq  
 

Ela é indicada ao constatar que o nível de PSA do paciente está muito elevado. Essa 

alteração pode apontar presença de adenocarcinoma, sendo que nódulos de hiperplasia 

benigna, infeção, cálculos ou infartos prostáticos, podem provocar alterações encontradas 

no DRE ou PSA e simular a presença de cancro local (54). 

Segundo Srougi (2008) (54), a realização de BP pode acompanhar de resultados falso-

negativos em 10% a 22% dos casos. Isso exige que, nos pacientes com indícios 

significativos de câncer e biópsia negativa, o procedimento seja repetido precocemente (54). 

O relatório anatomopatológico deve conter a graduação histológica do Score de 

Gleason, que determina a tendência de disseminação e taxa de crescimento do tumor (85).  

 

3.3.5.6 Score de Gleason 

A graduação de uma neoplasia maligna tem por objetivo estratificar a sua agressividade 

clínica, indicando o risco potencial que a mesma representa para o paciente e auxiliando 

na definição da melhor estratégia terapêutica (11). 
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O sistema de graduação mais utilizado no adenocarcinoma da próstata foi desenvolvido 

por Donald F. Gleason entre 1966 e 1974, tendo sido sujeito a atualização em 2005 e, mais 

recentemente, em 2014 (11). 

O SG (também chamada de Sistema de Graduação/Classificação de Gleason ou Escala 

de Gleason) é o sistema mais frequentemente utilizado para a classificação do CaP, e 

consiste na comparação das células do cancro com às células prostáticas normais (Figura 

18) (23). Quanto mais diferentes das células normais forem as células do cancro, mais 

agressivo será o tumor e mais rápida sua disseminação (26). Este   sistema   descreve   

padrões   de   crescimento tumoral em que são classificados de 1 a 5, sendo grau 1 o mais 

bem diferenciado e grau 5, o mais indiferenciado. O Score final de Gleason é resultado da 

soma dos graus do padrão primário (predominante) e secundário (segundo grau histológico 

mais comum). Assim, as neoplasias mais bem diferenciadas seriam score 2 (1+1) e as 

mais indiferenciadas 10 (5+5). Tumores com scores 2 a 4 são bem diferenciados, os de 5 

a 7 são moderadamente diferenciados e os de 8 a 10 são tumores indiferenciados (26). 

 
Figura 18. Padrões de Gleason, ISUP 2005 (86). 
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3.3.5.7 Recomendações clínicas sobre o diagnóstico clínico do Cancro da Próstata(28) 
 

• Doseamento anual do PSA e toque rectal a partir dos 50 anos nos homens com 

esperança de vida superior a 10 anos; 

• Doseamento anual do PSA e DRE a partir dos 40-45 anos na população de risco (raça 

negra, antecedentes familiares de cancro da próstata em dois ou mais familiares 

diretos); 

• Evidência cada vez mais forte do benefício da realização de um doseamento do PSA 

a todos os homens aos 40 anos. que pode ser utilizado para estratificação de risco, 

adaptando ao doente d periodicidade a adotar para o doseamento do PSA; 

• Biópsia prostática se toque rectal ou ecografia suspeita mesmo com PSA normal; 

• Biópsia prostática perante PSA elevado; sendo geralmente aceite efetuar biópsia 

• com valores de PSA>4.0ng/ml, recomenda-se a utilização das tabelas de indexação à 

idade e outras fórmulas matemáticas de análise (densidade, velocidade); 

• A biópsia prostática só deve ser realizada se o seu resultado tiver impacto direto na 

conduta terapêutica a definir. 

 
3.3.6 Estadiamento e Classificação Tumor Nodo Metástase 

O Estadiamento Clínico é feito com base em elementos de ordem clínica (toque rectal), 

bioquímica (PSA) e histológica (biópsia – grau Gleason, permeação capsular, invasão 

perineural), podendo ser complementado com exames imagiológicos em determinados 

casos (cintilografia óssea, TAC pélvico, RMN pélvica) (87). 

O objetivo é tentar determinar a extensão anatómica e o tamanho do tumor primário (T), 

a extensão, ou não da neoplasia aos gânglios linfáticos regionais (N) e a 

existência/disseminação ou não de metástases à distância (M), conforme as categorias 

TNM (Tumor Nodo Metástase) de 2002 propostas pelo American Joint Comittee on Cancer 

(AJCC) que é o sistema de classificação recomendado atualmente. Os detalhes do 

sistema, encontra-se resumidos na Tabela 9 (5). 

Existe dois tipos de estadiamento no carcinoma da próstata:  

• O estadiamento Clínico (c) é feito com base nos dados colhidos pelo clínico através 

do exame físico, do resultado das biopsias, do toque rectal e dos meios imagiológicos 

a que recorrer (28); 

• O estadiamento Patológico (p) baseia-se no estudo histológico do material colhido 

cirurgicamente para tratamento da neoplasia; concretamente, no que à próstata diz 

respeito, na avaliação do tamanho e da extensão da doença encontrada na peça de 

prostatectomia radical. Isto quer dizer que nos doentes que são tratados com 
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radioterapia ou hormonoterapia, sem recurso à prostatectomia radical, o 

estadiamento patológico não pode ser feito (28). 

Tanto o estadiamento clínico como o patológico usam as mesmas categorias. Contudo 

no estadiamento patológico a categoria T1 não existe. O que distingue, contudo, o 

estadiamento clínico do estadiamento patológico é a acuidade na atribuição de cada 

categoria, em particular no que se refere ao parâmetro T. De facto, sabe-se que 40 a 60% 

dos casos clinicamente estadiados como cT2, são reestadiados patologicamente como 

pT3. Isto significa, portanto, que os tumores prostáticos tendem a ser subestadiados 

clinicamente (28). 

A categoria T (extensão anatómica e o tamanho do tumor primário) subdivide-se em TX, 

T0, T1, T2, T3 e T4. Dentro de cada uma das subcategorias T1 a T4 há, também, 

subdivisões (Tabela 9) (28). 

A categoria N (extensão, ou não da neoplasia aos gânglios linfáticos regionais) 

subdivide-se em NX, N0 e N1 (Tabela 9) (28). 

Na categoria M (existência/disseminação ou não de metástases à distância), os locais 

mais vezes atingidos por metástases de carcinoma da próstata são os ossos, os gânglios 

linfáticos distantes e, também, os pulmões ou o fígado. Esta categoria M subdivide-se em 

MX, M0, M1 e dentro da categoria M1 há subdivisões, M1a, M1b e M1c (Tabela 10) (28). 

Tabela 10. Classificação Tumor Nodo Metástase do Cancro da Próstata (5) 

 
Fonte: Pollock, 2006.  

Legenda: 
a Um tumor encontrado em um ou nos dois lobos pela biópsia com agulha, mas que não é palpável nem visível 
em exames de imagem, é classificado como T1c. 
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b A invasão do ápice prostático ou da cápsula prostática (mas não para além dela) não é classificado como T3, 

mas como T2. 
c Metástases de até 0,2 cm podem ser denominados pN1 mi  

 

3.3.6.1 Estadiamento Combinado 

Conhecidas as categorias TNM, o resultado obtido deve ser combinado com o Score de 

Gleason e com o nível sérico de PSA. Caso estes dois valores não sejam conhecidos, o 

estadiamento deve ser apresentado apenas com as categorias TNM. O estadiamento 

combinado é expresso em numerais romanos, numa escala de I a IV (Tabela 11). Este 

estadiamento combinado é importante e necessário para a definição das opções 

terapêuticas e avaliação do prognóstico da doença, traduzido em probabilidade de cura, 

tempo de sobrevivência, intervalo livre de doença ou mortalidade (28). 

Tabela 11. Resumo do Estadiamento Combinado do Cancro da Próstata (28) 

 
Fonte: Silva, 2013. 

1 Quando o PSA e/ou o Gleason são desconhecidos, o estadiamento faz-se recorrendo apenas ao 

T. 
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Entre as novas técnicas de estadiamento estão a radioimunocintilografia, a tomografia 

por emissão de pósitrons (PET) e métodos de estadiamento molecular como a reação em 

cadeia da polimerase com transcriptase reversa (RT-PCR) e a determinação de 

marcadores de tecido como as proteínas p53 ou Bcl-2 (5). 

Os pacientes, então, podem ser classificados em baixo, médio e alto risco (Tabela 12), 

de acordo com os dados de biópsia, PSA, escore de Gleason e critérios de biópsia (88). 

Tabela 12. Classificação em Grupos de Risco de Pacientes com o Diagnóstico de Cancro 

da Próstata (5) 

 
Fonte: Pollock, 2006. 

 

3.3.7 Prevenção 

Permanecem muitas dúvidas em relação ao aspeto preventivo. A combinação do PSA 

e do DRE em homens assintomáticos permite o diagnóstico e o tratamento precoces, 

recomendando-se esta análise a partir dos 50 anos nos homens sem fatores de risco 

estabelecidos. Um estudo demonstrou o efeito preventivo da Finasterida (fármaco 

amplamente usado para o tratamento da HBP), no entanto os resultados permanecem 

controversos. Em termos de alimentação, também permanecem muitas incertezas após 

vários estudos realizados para avaliar o impacto do consumo de licopenos (tomate), 

isoflavonas (soja), aliáceas (alho, cebola, entre outros), peixes gordos, Selénio, 

antioxidantes (vitamina E) (6). 

 

3.3.8 Tratamento 

O CaP é uma doença de comportamento indolente na maioria dos casos, sendo por 

isso importante ter em conta a qualidade de vida e os efeitos secundários do tratamento. 

Por isso, e para cada caso, as características da neoplasia a tratar devem ser 

cuidadosamente valorizadas, bem como o estado geral do doente (7), a  idade, o 

estadiamento do tumor, o grau histológico, o tamanho da próstata, a expectativa de vida, 

os recursos técnicos disponíveis e as diferentes opções de tratamento (89), havendo a 

necessidade de as adaptar de forma individual (7). 



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva 40 

Normalmente não é possível afirmar que determinada terapêutica é superior a outra 

dada a profunda escassez de ensaios clínicos aleatorizados e controlados neste campo. 

No entanto, com base em várias literaturas disponíveis, podem ser efetuadas algumas 

recomendações (23). 

 

3.3.8.1 Opções de Tratamento 

Em termos de tratamentos, os doentes podem ser submetidos a: 

• Tratamento por Vigilância Clínica/Observação  

• Tratamentos Radicais (Cirurgias, Radioterapias ou Crioterapias); 

• Tratamentos Complementares (Hormonoterapia ou Quimioterapia). 

 

3.3.8.1.1 Vigilância Clínica/Observação  

Em casos muito específicos pode adotar-se uma atitude conservadora, ou seja, decidir 

em conjunto com o doente realizar apenas o seguimento do tumor. Isto só é possível em 

casos com tumores muito limitados e com características de baixa agressividade (de 

acordo com a escala de Gleason). A observação implica um seguimento rigoroso com 

controlo frequente de PSA e toque retal, bem como a realização de novas biopsias de 

próstata para detetar a evolução da doença e tratar com intenção curativa quando o tumor 

mostrar que está a progredir (7). 

 

3.3.8.1.2 Cirurgia 

ü Prostatectomia 

Consiste na extração da totalidade da glândula prostática e dos tecidos à sua volta. 

Algumas vezes extraem-se também os gânglios linfáticos da área pélvica. Este tipo de 

intervenção pode ocorrer mediante dois procedimentos: a cirurgia aberta e a cirurgia 

minimamente invasiva (7). 

• Cirurgia Minimamente Invasiva 

Trata-se de uma forma mais avançada de prostatectomia, menos agressiva que a 

tradicional, realizada através de pequenas incisões e inserção de uma câmara dentro do 

abdómen. A intervenção por cirurgia minimamente invasiva reduz a possibilidade de 

perdas de sangue, o internamento hospitalar e o tempo de recuperação (7). 

• Cirurgia Aberta 

É a via clássica, mas cada vez menos utilizada desde o aparecimento da cirurgia 

minimamente invasiva a qual parece oferecer melhores resultados e ter menores 



Monografia – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 
 

Danielson Silva 41 

complicações. Contudo, as duas formas de realização de cirurgia aberta no CaP são a 

prostatectomia retropúbica (a extração efetua-se através de uma incisão no abdómen, 

debaixo do umbigo) e prostatectomia perineal (incisão na área compreendida entre o 

escroto e o ânus, mas procedimento praticamente abandonado; não permite retirar os 

gânglios e pode ser necessário realizar uma pequena incisão no abdómen ou usar um 

laparoscópio). Em ambas as técnicas (retropúbica e perineal) existe o risco de afetar tanto 

os nervos que intervêm na ereção, como o mecanismo que evita as perdas de urina, 

causando impotência e incontinência. Por outro lado, existe também um risco de perda de 

sangue (7). 

Efeitos secundários da Prostatectomia 

Com o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica e o aparecimento das cirurgias 

minimamente invasivas, nos últimos anos tem-se verificado uma diminuição muito 

significativa dos efeitos secundários. No entanto, há alguns efeitos que podem ocorrer 

como hemorragias, aperto do colo da bexiga, impotência sexual e incontinência sexual. 

 

3.3.8.1.3 Radioterapia 

É uma técnica que utiliza radiação de alta energia para eliminar as células cancerígenas 

e que pode afetar as células normais que se encontrem junto ao tumor. A toxicidade da 

radioterapia pode ser aguda (a qual desaparecerá ao fim de um tempo) ou crónica 

(permanece durante toda a vida). Há duas modalidades diferentes de radioterapia 

aplicadas ao CaP (7). 

• Radioterapia Externa 

Uma máquina situada a uma distância específica dirige as radiações para a zona onde 

está localizado o tumor. O tratamento dura entre seis a sete semanas, em sessões com 

uma duração de cerca de 30 minutos. Antes de iniciar o tratamento, é realizada uma 

simulação que reproduz as condições em que se efetuar o tratamento para determinar a 

dose e a zona exata a tratar. A radioterapia externa é ambulatória, não requer 

internamento, mas exige múltiplas sessões (7). 

• Radioterapia Interna ou Braquiterapia 

Consiste em inserir pequenos recipientes dentro da próstata, mais pequenos 

que uma lentilha, de material radiativo. As agulhas, através das quais se introduzem as 

sementes, perfuram através do períneo sob raquianestesia. A braquiterapia realiza-se com 

anestesia num internamento que dura aproximadamente 24 a 36 horas e o doente costuma 

ter alta no dia seguinte à intervenção (7). 
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Efeitos secundários da Radioterapia 

Cansaço, Irritação ao urinar ou Cistite, Impotência sexual ao lesar os vasos sanguíneos 

e os nervos necessários para produzir ereções. Isto acontece na maioria dos casos, ainda 

que este efeito possa manifestar-se apenas mais tarde. 

 

3.3.8.1.4 Crioterapia 

Consiste na congelação do tecido da próstata para eliminar as células cancerígenas. 

Com o doente anestesiado e mediante uma ecografia transretal são colocadas sondas nas 

quais circula gás líquido que congela o tecido celular da próstata. Simultaneamente, um 

líquido quente passa pela uretra para evitar que esta também congele. Como ainda se 

encontra uma fase inicial de investigação não é vista como a primeira opção de tratamento 

dado que ainda não há certezas de que seja tão efetivo como a cirurgia ou a radioterapia 

No entanto, é uma opção a considerar em doentes com mais de 70 anos ou naqueles 

em que há uma recidiva da doença mesmo após radioterapia (7). 

Efeitos secundários da Radioterapia 

Irritação da uretra ou da bexiga, urina frequente, inchaço do pénis, d, sensação de 

irritação ao urinar, inchaço do escroto, desconforto ao defecar, cicatrizes na uretra que 

causem aperto da mesma e, como consequência, originem dificuldade ao urinar, formação 

de lesões entre a uretra e o reto, impotência sexual, que afeta a grande maioria dos 

homens. 

 

3.3.8.1.5 Hormonoterapia 

O CaP é sensível a determinadas hormonas, principalmente a testosterona, que 

permitem o seu desenvolvimento e crescimento. Desta forma, o objetivo desta terapia é 

diminuir ou eliminar os níveis dessas hormonas. O tratamento hormonal está indicado nos 

seguintes casos (7): 

• Quando a doença se propaga a outros tecidos e órgãos; 

• Quando a doença se repete de forma local, mesmo quando o doente já tenha sido 

submetido a outros tratamentos;  

• Quando se quer diminuir o tamanho do tumor, antes da sua expansão; 

• Quando se quer melhorar o resultado do tratamento depois da radioterapia; 

• Quando o doente tem uma idade avançada ou estão contraindicados outro tipo de 

tratamentos locais. 
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Os fármacos utilizados são cópias das hormonas que o organismo produz, 

encarregadas de estimular a produção de testosterona. Quando administradas provocam 

um estímulo de produção da testosterona durante quinze dias. O corpo deteta este excesso 

de produção e paralisa a produção da hormona que estimula a produção de testosterona. 

Assim, é possível “enganar” o organismo. Estes fármacos são aplicados através de uma 

injeção intramuscular ou debaixo da pele do abdómen, uma vez por mês ou a cada três, 

seis ou 12 meses (7). 

Efeitos secundários da Radioterapia 

Diminuição do desejo sexual, impotência, Afrontamentos (que vão diminuindo com o 

tempo), Sensibilidade e/ou crescimento das mamas, aumento de peso, diarreia, Náuseas, 

cansaço e Osteoporose. 

 

3.3.8.1.6 Quimioterapia 

O CaP, como já foi referido, é um tumor hormonossensível. Contudo, a hormonoterapia 

não é um tratamento curativo após a propagação do tumor, uma vez que, apesar de manter 

a doença controlada por longos períodos de tempo, não a erradica, o que significa que 

mais tarde ou mais cedo todos os doentes desenvolvem resistência ao tratamento. A certa 

altura, as células tumorais podem crescer sem necessitarem de andrógenos. Ou seja, 

quando o tumor deixa de ser sensível aos tratamentos hormonais, atualmente a 

quimioterapia é o melhor tratamento e o mais eficaz sendo que existem múltiplos fármacos 

disponíveis para este tratamento. O objetivo da quimioterapia é destruir, através de 

fármacos, as células que originam o cancro, enquanto se dividem com o propósito de 

eliminar ou reduzir a doença. Estudos demonstram que os doentes tratados com 

quimioterapia têm uma melhor qualidade de vida do que aqueles que não a recebem, pelo 

que os seus benefícios superam os possíveis efeitos adversos (7). 

Efeitos secundários da Radioterapia 

Cansaço, perda de apetite e em tratamentos prolongados, pode ocorrer a sensação de 

formigueiro nas mãos e nos pés. 

 
3.3.9 Acompanhamento depois do Tratamento 

O acompanhamento do doente após o tratamento é fundamental, uma vez que é a 

melhor forma de detetar possíveis alterações na evolução da doença. Normalmente 

realizam-se vários exames de controlo após o tratamento do CaP em que os mais habituais 

são o PSA e o DRE (7).  
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Uma vez que a maioria dos tratamentos tem efeitos secundários que podem durar algum 

tempo ou ser permanentes, é importante comunicar ao médico alguma indisposição para 

que este o possa ajudar (7). 

 
3.3.10 Novidades sobre o Cancro da Próstata 

É cada vez mais fácil entender a evolução do CaP e as causas do crescimento das 

células do tumor, o que permite delinear novos tratamentos que possibilitam orientar o 

controlo da doença (7). 

Como por exemplo, recentemente foi identificada uma nova quimioterapia ativa no CaP 

para doentes que já não respondem ao tratamento inicial. O tratamento mais indicado é 

definido por equipas multidisciplinares compostas por oncologistas, urologistas, 

radiologistas, patologistas e radioterapeutas (7). 

Por um lado, há melhorias na técnica cirúrgica que proporcionam o aumento de 

resultados positivos com uma menor morbilidade (7).  

Por outro, são desenvolvidos mais tratamentos sistemáticos que ajudam a controlar a 

doença nos doentes que não são curáveis (7). 

Além dos novos tratamentos de quimioterapia existem outros que atuam através da 

limitação do impacto da doença nos ossos e muito outros ainda em processo de 

investigação clínica (7). 

As terapêuticas que atuam sobre os mecanismos que controlam o crescimento celular 

denominam-se de Terapêuticas-Alvo (7). 

 

3.3.10.1 Terapêuticas-Alvo, o que são? 

Atualmente existem novas terapêuticas, muito mais específicas e menos tóxicas, cujo 

objetivo é bloquear o desenvolvimento e o crescimento das células que originam o cancro 

da próstata e impedir que o tumor cresça (7). 

ü Antiangiogénicos 

Conjunto de fármacos que atuam sobre as causas da formação de vasos sanguíneos 

por parte do tumor. O objetivo é evitar o acesso dos nutrientes às células tumorais, o que 

impedirá o crescimento do tumor. São objeto de uma investigação clínica ativa no CaP (7); 

ü Terapêuticas que bloqueiam outros alvos no Cancro da Próstata  

Entre os fármacos em investigação encontram-se os inibidores do crescimento celular 

através do bloqueio do produto de genes, que estão ativos no CaP, e outros que atuam 

impedindo que se formem metástases, evitando o contacto da célula tumoral com o osso.  
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É importante que o doente solicite esclarecimentos sem inibição, para que acabem com 

as dúvidas que vão surgindo ao longo do processo, pois só assim o médico pode ter 

consciência de que o paciente entende a sua doença de forma a conseguir uma melhoria, 

ou mesmo curá-lo (7). 

 

3.3.11 Prognóstico 

Responsável por 9% das mortes por cancro no homem, com o envelhecimento da 

população, o CaP irá representar a realidade de quase 10% da população masculina. Se 

o diagnóstico precoce da doença ainda apresenta algumas dificuldades, a confirmação do 

mesmo por biópsia representa um novo desafio. A melhor opção terapêutica deverá 

sempre adequar o controlo da doença às expectativas do doente (6). 

A sobrevivência só poderá ser determinada com um correto estadiamento. 

Comparativamente a outros cancros, o prognóstico é relativamente favorável, sendo que 

será a causa de morte de 1/3 dos homens com o diagnóstico estabelecido e com uma 

evolução de cerca de 10 anos (6). 
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4. CONSIDRAÇÔES FINAIS 

Ø A próstata é o órgão sede de 3 patologias principais, que é o CaP, a HBP e a Prostatite; 

Ø Através das pesquisas realizadas, observou-se que o CaP representa a 3ª causa de 

morte por cancro no sexo masculino, sendo porem o cancro mais frequente no homem 

de mais de 50 anos nos países ocidentais; 

Ø Em Portugal, dentro das mortes por cancro, estima-se que mais de 10% pertence ao 

CaP, que corresponde a uma mortalidade de 33 por 100.000 habitantes; 

Ø Os fatores de risco conhecidos e comprovados são a idade (acima dos 50 anos), a 

raça/etnia (raça negra), história familiar (fatores genéticos) e a dieta (alimentação); 

Ø A mídia tem divulgado amplamente os cuidados que os homens devem ter com sua 

saúde destacando a importância da consulta ao médico para a realização de exames 

de prevenção e rastreamento do CaP, porém, por motivos culturais, muitos homens tem 

se recusado à realização dos exames por considerá-los como uma violação ou 

comprometimento da masculinidade; 

Ø É impossível concluir o diagnóstico de CaP apenas por sintomas, dado que o CaP 

apresenta sintomas do trato genito-urinário inferior comuns a outras patologias mais 

frequentes tais como a HBP; 

Ø Os principais métodos de diagnósticos utilizados para a identificação do CaP são o DRE, 

o PSA e a TRUS, porém, o diagnóstico definitivo, só é possível mediante a confirmação 

por Biópsia (estudo histopatológico); 

Ø As diferentes opções de tratamento (vigilância clínica, cirurgia, radioterapia, crioterapia, 

hormonoterapia e quimioterapia) para tratar o CaP, dependem muito do estado geral do 

doente, a idade, o estadiamento do tumor, o grau histológico, o tamanho da próstata, a 

expectativa de vida e dos recursos técnicos disponíveis; 

Ø Atualmente existem novas terapêuticas, chamadas de “Terapêuticas-Alvo”, que são 

muito mais específicas e menos tóxicas, cujo objetivo é bloquear o desenvolvimento e 

o crescimento das células que originam o CaP e impedir que o tumor cresça; 

Ø Portanto, são necessários esforços para que as alterações prostáticas sejam detetadas 

precocemente para dar seguimento ao tratamento adequado evitando a progressão da 

doença (CaP). 
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6. GLOSSÁRIO 

Adenocarcinoma - Carcinoma que se desenvolve nas glândulas ou órgãos que possuem 

células glandulares, por exemplo, as na mama, intestino e pâncreas. 

Autócrino - Ocorre quando uma célula secreta um mensageiro químico para atuar em 

seus próprios recetores, como por exemplo a produção do fator de crescimento epidérmico. 

Parácrino - se refere a um hormônio, produzido por uma célula, que age sobre células 

vizinhas a ela. 

Andrógeno - É o termo genérico para qualquer composto natural ou sintético, geralmente 

um hormônio esteróide, que estimula ou controla o desenvolvimento e manutenção das 

características masculinas em vertebrados ao ligar-se a recetores andrógenos 

Esteroide - São um grande grupo de compostos solúveis em gordura (lipossolúveis), que 

têm uma estrutura básica de 17 átomos de carbono dispostos em quatro anéis ligados 

entre si. 

Estrogénio - É uma designação genérica dos hormônios cuja ação está relacionada com 

o controle da ovulação e com o desenvolvimento de características femininas.  

Glucocorticóide - São uma classe de hormônios esteroides caracterizada pela habilidade 

de se ligar com o recetor de cortisol e desencadear efeitos similares. 

Glândula - Uma glândula é um órgão, constituído de tecido epitelial, cuja utilidade é 

secretar algumas substâncias com uma função pré-determinada. 

Biópsia - Intervenção cirúrgica destinada à colheita de um fragmento de tecido. O tecido 

é posteriormente examinado ao microscópio para a identificação da sua natureza benigna 

ou maligna. 

Bioterapia - Tipo de tratamento que estimula o sistema imunitário ou utiliza anticorpos ou 

outros meios para combater as doenças malignas. 

Braquiterapia - Implante temporário e directo no tumor de uma substância radioactiva. 

Carcinoma - Tumor maligno desenvolvido a partir de células epiteliais, ou seja, células que 

revestem os órgãos em contacto com o meio externo. 

Citologia aspirativa por agulha - Exame realizado através da aspiração de uma amostra 

de células ou de fluido por meio de uma seringa e uma agulha fina. A amostra é sujeita a 

um exame microscópico para a determinação da sua origem (por exemplo, células 

cancerígenas). 
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Citostáticos - Medicamentos ou fármacos utilizados para parar a proliferação e o 

crescimento de uma célula neoplásica. 

Estádio - Sistema de classificação dos tumores, em função da sua extensão e da sua 

disseminação pelo organismo. 

Excisão ou exérese - Remoção de um tecido ou órgão através de um ato cirúrgico. 

Fluxometria Urinária – É quando uma paciente urina num dispositivo especial que mede 

o fluxo urinário evacuado e efetua uma série de medições que indicam como é a micção 

do paciente. 

Incontinência Urinária - Incapacidade em armazenar e controlar a saída da urina. 

Lead time Bias - Viés de antecipação diagnóstica em que o doente é diagnosticado mais 

cedo, mas sem qualquer benefício real. 

Lesão - Qualquer alteração numa estrutura do organismo ou de um tecido, causada por 

um ferimento ou por uma doença (por exemplo, por um carcinoma). 

Maligno - O mesmo que o cancro ou neoplasia maligna. Tumor que tem a capacidade de 

invadir e destruir os tecidos adjacentes, disseminando-se depois para outras partes do 

corpo. 

Marcadores tumorais - Substâncias produzidas por algumas células cancerígenas. 

Podem estar presentes nos tecidos, no sangue ou na urina de doentes com cancro; 

também podem ser produzidos em situações benignas, tal como nos processos 

inflamatórios. 

Metastização - Disseminação de um tumor maligno a partir do local onde se desenvolveu, 

para os gânglios linfáticos regionais e para os órgãos, incluindo os mais distantes (pulmão, 

fígado, cérebro, etc.). 

Neoplasma ou neoplasia - É um termo usado para designar uma proliferação celular 

anormal, excessiva e descoordenada, que não cessa quando o estímulo inicial termina, 

dando origem a um tumor. Pode ser benigno, inicial ou localizado (in situ), ou maligno. 

Patologia - Estudo microscópico de amostras de fluidos ou de tecidos do organismo para 

o diagnóstico de alterações tecidulares ou celulares, de natureza inflamatória, degenerativa 

ou tumoral. O médico especialista denomina-se patologista. 

Prostatectomia - Remoção cirúrgica da totalidade ou parte da próstata 

Quimioterapia - Tipo de tratamento com fármacos citostáticos que destroem as células 

cancerígenas 
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Quimioterapia adjuvante - Tratamento médico oncológico com intenção curativa cujo alvo 

são as células cancerígenas não detetáveis, mas que se pensa estarem presentes. 

Habitualmente realizado após uma cirurgia que removeu todo o tumor. 

Recidiva - Reaparecimento de um tumor maligno após o seu tratamento. 

Regressão - Diminuição do volume e/ou da massa celular do tumor. 

Remissão - Fase da doença maligna em que não há manifestações clínicas da doença 

detetáveis. Uma remissão completa inclui a ausência de manifestações clínicas, 

imagiológicas e laboratoriais. Uma remissão muito prolongada pode significar cura da 

doença.  

Sarcoma - Doença maligna com origem no tecido mesenquimatoso, por exemplo, nos 

ossos, das cartilagens ou dos músculos. 

Tumor - Massa de células em proliferação ou multiplicação. Pode ser benigno ou maligno. 

Tumor benigno - Conglomerado de células sem capacidade de invadir e metastizar, 

portanto sem capacidade de se espalhar pelo organismo. 

Tumor maligno - Tumor constituído por células cancerígenas, células não controladas, 

em proliferação ou em paragem da maturação ou em supressão da senescência e da 

morte. Estas têm capacidade de invadir os tecidos normais e de se disseminarem pelo 

organismo. 

Tumor primitivo - Designação do tumor inicial ou do local onde inicialmente se 

desenvolveu o tumor. 

Tumorectomia - Excisão cirúrgica de um tumor e de uma quantidade mínima do tecido 

adjacente. É um tipo de cirurgia muito usada no tratamento conservador do cancro da 

mama. 

Testosterona - É o principal hormônio sexual masculino e um esteroide anabolizante. 
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RESUMO 

No presente relatório são descritas as atividades realizadas no estágio profissional, no 

âmbito do Mestrado em Análises Clínicas realizada na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. 

O estágio teve lugar no Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, na cidade de 

Lisboa, sob a orientação da Doutora Rita Rodrigues e será apresentado à Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto.  

Durante o estágio teve-se a oportunidade de integrar na rotina normal de funcionamento 

do laboratório, principalmente nas quatro das várias valências de análises clínicas que é a 

Bioquímica, Imunologia, Hematologia e Microbiologia. Nestas áreas foram explicadas as 

metodologias utilizadas no laboratório e demonstrou-se a importância das análises 

realizadas nessas quatro valências (Bioquímica, Imunologia, Hematologia e Microbiologia) 

no diagnóstico e monitorização de diversas patologias. 

O estágio teve como principal objetivo a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos 

durante o curso, bem como proporcionar ao mestrando o desenvolvimento de 

competências pessoais e profissionais. Durante a realização do mesmo foi possível 

perceber que o laboratório possui a mais avançada tecnologia e um corpo técnico 

extremamente qualificado. 

Palavras chave: Análises clínicas; Bioquímica; Imunologia, Hematologia, Microbiologia  

 

 

ABSTRACT 

This report describes the activities carried out in the professional internship, within the ambit 

of the Master´s in Clinical Analyzes held at the Faculty of Pharmacy of the University of 

Porto. The internship was held at the Laboratory Medical Center of Germano de Sousa, in 

the city of Lisbon, under the guidance of Dr. Rita Rodrigues and will be presented at the 

Faculty of Pharmacy of the University of Porto. 

During the internship I had the opportunity to integrate into the normal routine of the 

laboratory, mainly in the four valences of clinical analysis, that is Biochemistry, Immunology, 

Hematology and Microbiology. In these areas the methodologies used into the laboratory 

were explained and the importance of the analyzes in these four valences (Biochemistry, 

Immunology, Hematology and Microbiology) in the diagnosis and monitoring of several 

pathologies were explained. 

The main objective of the internship was to apply the theoretical knowledge acquired during 

the course, as well as to provide the master's degree with the development of personal and 
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professional skills. During its realization of the same, it was possible understand that the 

laboratory has the most advanced technology and an extremely qualified technical team. 

Keywords: Clinical Analyzes; Biochemistry; Immunology, Hematology, Microbiology.  
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CA-15-3 Antigénio do Cancro 15-3 

CA-19-9 Antigénio do Cancro 19-9 

CAM Meio Campylosel 

CEA Antigénio Carcinoembrionário 

CHCM Concentração Hemoglobina Corpuscular Médio 

CK Creatina Quinase 

CMI Concentração Mínima Inibitória 

CMV Citomegalovírus 

CNA Agar Colistin Nalidix 

CO2 Dióxido de Carbono 

COS Gelose de Sangue 

CQI Controlo de Qualidade Interna 

Ctl Controlo 

DEQAS External Quality Assessment Scheme for Vitamin D 

DIL Diluição 

EBV Epstein Barr 

ECAT External Quality Control for Assays and Test 



Relatório de Estágio – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 

Danielson Silva 
 

xiv 

ECLIA Imunoensaios Electroquimioluminescência 

EDTA Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético 

ELFA Enzyme Linked  Fluorescent Assay 

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

EO Eosinófilos 

EQAP External Quality Assessment Programme 

fL Fentolitro 

FSH Hormona Folículo Estimulante 

FT3 Tiroxina Livre 

FT4 Triiodotiroxina Livre 

g/dL Grama por decilitro 

GGT Gama Glutamil Transferase 

GRAN Gelose Granada 

H2O2 Peróxido de Hidrigénio 

HAE2 Gelose Chocolate Haemophilus 

HAMMA Human Anti-Mouse Antibodies 

HAV Vírus Hepatite A 

Hb Hemoglobina 

HbA1c Hemoglobina Glicada 

HBV Vírus Hepatite B 

hCG Gonadotrofina Coriónica Humana 

HCM Hemoglobina Corpuscular Médio 

HCT Hematócrito 

HCV Vírus Hepatite C 

HDL High Density Lipoproteins 

HE-4 Human Epididymal Protein 4 

HEKT Gelose Hektoen 

HIV 1 e 2 vírus de Imunodeficiência Humana 1 e 2 

HPV Papiloma Vírus Humano 
IG Granulócitos Imaturos 

IgA Imunoglobulina A 

IgG Imunoglobulina G 

IgM Imunoglobulina M 

INR Razão Normalizada Internacional 

INSA Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

IPF Fração Imatura das Plaquetas 
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IRF Fração Imatura de Reticulócitos 

IT Instruções de Trabalho 
KU/L Quilo Unidades por Litro 

LBA Lavado Brônquio Alveolar 

LCR Líquido Cefalorraquidiano 
LDH Lactato Desidrogenase 

LDL Low Density Lipoproteins 

LE Lupus Eritematoso 

LH Hormona Luteinizante 

LYMPH Limfócitos 

MBL Medical and Biological Laboratories 

MBPL Manual de Boas Práticas Laboratoriais 
MCK Gelose MacConkey 

mg/mL Miligrama por Mililitro 

MHS Gelose Muller Hinton  

MONO Monócitos 

MPV Volume Plaquetário Médio 

N2 Nitrogénio 

NaCl Cloreto de Sódio 

NEUT Neutrólifos 

ng/mL Nanograma por Mililitro 

NRBC Eritroblastos 

NSE Neuron-Specific Enolase 

NT-proBNP N-Terminal do Pró-Hormona do Peptídeo Natiurético do tipo B 

O2 Oxigénio 

PCR Proteína C Reativa 

PCT Plaquetócrito 

PDW Coeficiente Variação Plaquetar 

pg Picograma 

PLT-F Plaquetas por Fluorescência 

PPM´s Partículas Paramagnéticas 
PRL Prolactina 

Pro-BNP Pró-Hormona do Peptídeo Natiurético do tipo B 

PSA Antigénio Específico da Próstata 

PT Tempo de Protrombina 

RA-TEST Artrite Reumatoide 
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RBC Reb Blood Cell / Glóbulos Vermelhos 

RDW Red Cell Distribuition Width 

RET-He Hemoglobina nos Reticulócitos 

Rh Rhesus 

RIQAS Randox International Quality Assenssment Scheme 

RPR TEST Rapid Plasma Reagin 

RUB Rubeola 

SCC Squamous Carcinoma Cells 

SCU Sangue do Cordão Umbilical 

SEQC Sequencing Quality Control 

SGC2 Gelose Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol 

SI Sistema Informático 
ST Sangue Total 

T3 Tiroxina 

T4 Triiodotiroxina 

Tg Tiroglobulina 

THC Canabinóides 

TOXO Toxoplasma 

TPHA Treponema Pallidum Hemaglutination Assay 

TSA Teste de Suscetibilidade aos Antimicrobianos 

TSH Hormona Estimulante da Tiroide 

UFC/mL Unidade Formadoras de Colónias por Mililitro 

UI/mL Unidade Internacional por Mililitro 

UK-NEQAS United Kingdom National External Quality Assessment Scheme 
VCA3 Gelose Chocolate + Polyvitex 

VCM Volume Corpuscular Médio 

VDRL Venereal Disease Research Laboratory 

VS / VSG Velocidade de Sedimentação / Velocidade de Sedimen. Globular 

VTD Vitamina D 

VZV Vericela Zona 

WBC White Blood Cell / Glóbulos Brancos 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório é referente ao estágio integrado no Mestrado em Análises Clínicas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o qual foi realizado no Centro de 

Medicina Laboratorial Germano de Sousa e teve a duração de 450 horas, divididas em 8 

horas diárias, ou seja, aproximadamente três meses (Fevereiro de 2018 a Abril de 2018). 

Este estágio constituiu uma oportunidade para o mestrando aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante a formação académica e incitou a integração na rotina laboratorial, de 

maneira a alcançar o principal objetivo, a obtenção de competências necessárias para a 

entrada no mundo profissional. 

Os meios complementares de diagnóstico aplicados na saúde são uma área científica 

indispensável à investigação clínico-laboratorial, com a finalidade de dar suporte e 

viabilizar um correto, diagnóstico, tratamento e prevenção da doença no indivíduo e na 

comunidade. Este é o papel dos profissionais de Análises Clínicas integrados em equipas 

multidisciplinares, que desenvolvem a sua atividade ao nível da Patologia Clínica, através 

do estudo, da aplicação e da avaliação das técnicas e métodos analíticos próprios, com 

fins de diagnóstico e de rastreio (1).  

Para que os resultados emitidos sejam fiáveis, é fundamental a consciencialização para 

a existência das diferentes etapas em que se divide o processo analítico num laboratório 

de análises clínicas: fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. 

O Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, apresenta um grupo de médicos 

patologistas clínicos, de bioquímicos, de farmacêuticos, de técnicos de análises clínicas e 

permitiu-se durante o estágio, passar por quatro das várias valências de análises clínicas, 

nomeadamente Bioquímica, Imunologia, Hematologia e Microbiologia. 

Permitiu-se que também acompanha-se as atividades desenvolvidas em todas as três 

fases do processo analítico, desde a colheita de amostras biológicas, a triagem das 

mesmas, manuseamento de equipamentos, procedimentos executados nas mais variadas 

amostras, avaliação e interpretação de resultados até à validação dos mesmos, e pude 

participar ativamente em muitos destes procedimentos, possibilitando deste modo, 

complementar e consolidar os conhecimentos teóricos e práticos previamente adquiridos. 

Durante a realização do estágio foram planificados objetivos concretos, entre eles 

consolidar os conceitos e conteúdos adquiridos durante o período teórico das aulas, atuar 

com elevado perfil ético e deontológico, desempenhar corretamente e ajudar a melhorar 

as três etapas que constituem o processo analítico (fase pré-analítica, fase analítica e fase 

pós analítica), desenvolver competências específicas necessárias para analisar, concluir e 

decidir, analisar criticamente e reflexivamente os resultados obtidos, tendo em conta 

sempre a avaliação clínica do paciente, quando este for possível ter acesso. 
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2. DESCRIÇÃO GERAL DO ESTÁGIO 

O estágio iniciou no dia 12 de Fevereiro de 2018 e terminou no dia 03 de Abril de 2018, 

com duração de 450 horas, divididas em 8 horas diárias de segunda a sexta feira, ou seja, 

aproximadamente 3 meses.  

Essas 450 horas, foram distribuídas de forma que passasse pelas três etapas que 

constituem o processo analítico (pré-analítica, analítica e pós-analítica) e, de modo que 

tivesse contato e prática laboratorial nas quatro das várias valências das análises clínicas, 

nomeadamente Bioquímica, Imunologia, Hematologia e Microbiologia.  

 

 Tabela 1. Cronograma do Estágio 

Seção 
Duração 

Início Conclusão 
Dias 8 Horas/dia 

Triagem 7 dias 56 horas 12/02/18 20/02/18 
Colheita 2 dias 16 horas 21/02/18 22/02/18 
Serologia 2 dias 16 horas 23/02/18 26/02/18 
Bioquímica e 
Imunologia 17 dias 136 horas 27/02/18 21/03/18 
Microbiologia 15 dias 120 horas 22/03/18 11/04/18 
Hematologia 10 dias 80 horas 12/04/18 26/04/18 
Patologia Molecular 4 dias 32 horas 27/04/18 03/05/18 

Total 57 Dias 456 Horas » 3 Meses  

Fonte: Autoria própria. 

 
 
3. FASE PRÉ-ANALÍTICA 

A fase pré-analítica compreende as operações que antecedem a análise laboratorial, 

entre elas o contacto direto com o utente (receção), a colheita, o transporte e eventual 

triagem dos produtos biológicos, fase de identificação e registo dos produtos, verificação 

do pedido de análises e processamento da amostra. Para identificação das amostras são 

utilizados códigos de barras com o nome do paciente e informação para o serviço onde se 

destina, eliminado assim possíveis erros que possam surgir após uma incorreta 

identificação das amostras. 
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Figura 1. Matriz do Processo da Fase Pré-Analítica 
Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 
 

4.1 Receção 

A primeira abordagem ao paciente é a identificação do mesmo, usando para isso um 

documento de identificação oficial.  

No dia em que o utente pretender realizar as análises, dirige-se à receção, apresenta a 

requisição de exames laboratoriais feita pelo seu médico prescritor. 

O pedido pode ser verbal e, neste caso, a Administrativa deve preencher o impresso 

“Requisição Interna de Exames Laboratoriais” e solicitar a assinatura do utente. Esta 

requisição interna também deve ser preenchida sempre que a credencial ficar na posse do 

utente, para posterior entrega no Laboratório. 

Para os exames laboratoriais que necessitam de marcação prévia serão fornecidos aos 

utentes as indicações referentes aos procedimentos pré-analíticos, nomeadamente quanto 

à preparação para as análises a realizar, podendo ser entregues instruções de colheita 

respetivas.  

Os pedidos com caráter de urgência são sinalizados no sistema informático e tratados 

por cada seção de acordo com a prioridade estabelecida. Uma vez que os pedidos de 

genética não podem ser encurtados, portanto nesse caso, não se aplica a urgência.  

 

4.2 Colheitas 

A colheita de amostras biológicas destinadas a exames laboratoriais, constitui uma das 

importantes etapas da fase pré-analítica. A maior percentagem de erros surge nesta fase, 
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e uma colheita mal efetuada, é muitas vezes a causa de resultados inexatos e imprecisos, 

e pode não ser possível a validação final de resultados a nível biopatológico (2). 

 

4.2.1 Colheita de Sangue Venoso 

A colheita de sangue venoso é feita por punção venosa percutânea das veias periféricas 

utilizando o sistema Vacuette® - método de vácuo, ou seringa. Devido às especificidades 

analíticas de cada procedimento, o tubo de recolha a ser utilizado e o anticoagulante 

específico deverão ser escolhidos nesta fase.  

 
4.2.2 Colheita de Sangue para Hemocultura 

• Palpar a veia, desinfetar o local de punção com álcool/solução alcoólica 70%, durante 

30” utilizando compressas esterilizadas; 

• Deixar secar antes da venopunção (1/2"); 

• Deixar o antisséptico secar completamente antes de puncionar (30s); 

• Se for necessário palpar a veia após desinfeção, usar luvas esterilizadas ou 

desinfetar os dedos que vão fazer a palpação; 

• Desinfetar a rolha perfurável com álcool/solução alcoólica 70% e deixar atuar 1’; 

• Aspirar o sangue e inocular no frasco, sem mudar a agulha, respeitando o volume de 

sangue indicado; 

• Volume de sangue a colher:  

o 10 mL no adulto (distribuir por dois frascos. São considerados como uma única 

hemocultura);  

o 2 a 4 mL na criança (Volume mínimo – 1 mL. Pode ser mais de 4 mL em crianças 

com mais de 13Kg); 

• Após a colheita, limpar a pele com álcool, para prevenir reações adversas ao iodo. 

Não é recomendada a colheita de sangue por punção de cateter venoso ou arterial, este 

poderá estar colonizado com microrganismo/s falseando positivamente um resultado. Se 

este facto ocorrer o Laboratório deverá ser informado, para a interpretação do resultado. 

Não é recomendado fazer apenas uma hemocultura por doente. O número considerado 

mais adequado é de 2 hemoculturas por doente quando colhidas simultaneamente 

(situações que requeiram antibioterapia urgente) ou 3 nas outras situações, devendo ser 

separadas por pouco tempo (1 a 2 horas). As colheitas devem ser efetuadas em diferentes 

veias periféricas. 

Em situações de síndrome febril indeterminado ou com terapêutica antimicrobiana 

prévia, sugere-se a realização de 2 a 3 colheitas. Se negativas após 48 horas, podem 
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colher-se mais duas hemoculturas. Se estiverem a tomar antibióticos, a colheita deve ser 

feita imediatamente antes da toma do antibiótico. 

Nunca refrigerar a amostra. Enviar de imediato ao Laboratório em caso de ser feito em 

postos de colheita ou nas instituições da saúde que têm parceria. Se tal não for possível, 

manter a amostra à temperatura ambiente. 

 

4.2.3 Colheita de Urina, Urina tipo II e Urocultura 

Sempre que possível deve ser colhida a primeira urina da manhã (no entanto, não se 

trata de uma condição obrigatória). A colheita é efetuada para um recipiente esterilizado. 

Se a amostra não for processada dentro do intervalo de 2 horas após a colheita, refrigerar 

(24 horas no máximo). 

Se o utente tiver uma urina que foi colhida em casa, esta é recebida na sala de colheitas e 

após identificação com código de barras é colocada em local próprio, sendo depois enviado 

para a zona de triagem. 

 

4.2.3.1 Na Mulher 

Colher a amostra segundo a técnica do jato médio. 

• Lavar a região periuretral, genitais externos e períneo utilizando compressas 

embebidas em soro fisiológico e lavar, sempre com movimentos de frente para trás; 

• Afastar os grandes lábios com uma das mãos; 

• Desperdiçar uma pequena quantidade de urina (o «primeiro terço» do jato urinário); 

• Recolher uma porção de urina («jato médio») para um recipiente esterilizado, de 

modo a não ultrapassar 2/3 da capacidade desse recipiente de colheita; 

• Desperdiçar a restante quantidade de urina («último terço» do jato urinário). 

Ter cuidado para não tocar com a abertura do recipiente nos genitais externos e roupa. 

 

4.2.3.2 No Homem 

Colher a amostra segundo a técnica do jato médio. 

• Recolher o prepúcio, expondo a glande; 

• Desperdiçar uma pequena quantidade de urina (o «primeiro terço» do jato urinário); 

• Recolher uma porção de urina («jato médio») para um recipiente esterilizado, de 

modo a não ultrapassar 2/3 da capacidade desse recipiente de colheita; 

• Desperdiçar a restante quantidade de urina («último terço» do jato urinário). 

Ter cuidado para não tocar com a abertura do recipiente nos genitais externos, pele e 

roupa. 
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4.2.3.3 Nos Bebés 

O exame bacteriológico da urina colhida por este método pode dar resultados 

falsamente-positivos, por provável contaminação com a flora do períneo. Trocar o saco de 

meia em meia hora, se, entretanto, a criança não urinar. 

Se necessário, estes resultados podem ser confirmados, repetindo a colheita de urina por 

outro método (ex: punção supra-púbica ou algaliação). 

 

A colheita de outros produtos biológicos (ex: exsudados, expetoração, esperma, 

cabelos, unhas, etc.) são realizadas de acordo com procedimentos próprios, podendo 

recorrer-se a dispositivos médicos específicos ou outros materiais cirúrgicos de extração. 
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Tabela 2. Procedimentos para colheitas em Microbiologia e Hemato-Oncologia  

 
Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 
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4.3 TRIAGEM 

4.3.1 Receção de Amostras 

Todas as amostras biológicas, colhidas no laboratório central e nos postos de colheita, 

dão entrada na secção de triagem. 

Um dos objetivos principais da triagem, é garantir que as amostras cheguem as suas 

seções de destino, em ótimas condições para que possam ser processados 

posteriormente. 

Quando as malas térmicas chegam ao Laboratório, os técnicos da triagem medem a 

temperatura de acordo com as instruções de acondicionamento e transporte de amostras. 

Os técnicos verificam todas as amostras biológicas, conforme os critérios de rejeição 

das amostras biológicas. Para todas as amostras não conformes deve ser preenchida uma 

ocorrência, que deve ser registado no sistema informático. 

As amostras biológicas que necessitem de centrifugação são processadas de acordo 

com as instruções de centrifugação. 

Todas as amostras biológicas são registadas informaticamente quanto à sua entrada no 

laboratório, pelo que o responsável deverá proceder à leitura dos códigos de barras 

respetivos. 

É emitido um código de barras para todas as amostras que tenham sido identificadas 

manualmente, cujo código de barras não referencie o produto e tempo de colheita, ou em 

que o código de barras se encontre ilegível. A etiquetagem deverá ser efetuada de modo 

a evitar qualquer erro de identificação. Após esta operação a amostra deverá ser registada 

informaticamente. 

Os soros são colocados na cadeia de automação para a sua distribuição, conforme as 

instruções de trabalho do Workflow da cadeia de automação. 

As restantes amostras biológicas devem ser colocadas nos suportes ou tabuleiros das 

secções a que se destinam e entregues aos responsáveis pelo seu processamento 

analítico. 

 

4.3.2 Envio de Amostras para Laboratórios Exteriores 

Todas as análises requisitadas e não efetuadas no laboratório são enviadas para 

laboratórios externos, as quais são selecionadas de acordo com as recomendações do 

manual de boas práticas laboratoriais. 

Após a triagem das amostras biológicas, é emitida, no sistema informático, uma listagem 

com os exames a requisitar aos laboratórios subcontratados. 
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A colheita das amostras biológicas e as alíquotas respetivas são efetuadas de acordo 

com os manuais de colheita dos laboratórios externos e identificadas com código de barras, 

emitido pelo sistema informático. 

A etiquetagem das alíquotas deverá ser efetuada de modo a evitar qualquer erro de 

identificação. 

 

4.3.3 Armazenamento das Amostras 

Após processamento analítico as amostras são entregues na triagem para 

acondicionamento, armazenamento e conservação, de acordo com as instruções de 

trabalho para Armazenamento e Conservação de Amostras Biológicas. 

 

4.3.4 Eliminação de Amostras 

Os soros, em tubo primário, são eliminados pela cadeia de automação e as restantes 

amostras biológicas são eliminadas após a leitura informática do código de barras colado 

no tubo. O sistema informático propõe a eliminação destas amostras, de acordo com o 

definido pelo IT para cada tipo de amostra. 

A eliminação de amostras é definida pela instrução trabalho referente a Eliminação de 

Amostras Biológicas. 

 

4.3.5 Emissão de Listas 

Diariamente são emitidas, pelos responsáveis administrativos, listas de produtos não 

colhidos e de colheitas a repetir. 

As listas de produtos não colhidos resultam diretamente das amostras que não foram 

registadas informaticamente, por não terem sido colhidos ou por que o flebotomista não 

respeitou o manual de colheitas. 

As listas de repetições resultam da necessidade de repetir novamente a colheita, para 

um determinado produto, por quantidade insuficiente da amostra biológica, ou devido à 

amostra não se encontrar nas condições adequadas para o seu processamento analítico, 

ou por ser necessária a confirmação do resultado numa segunda colheita. 

As listagens são emitidas por posto de colheita, sendo discriminados o nome e número 

de inscrição do utente, a análise ou análises a repetir, com o respetivo produto, e a 

justificação da nova colheita. 
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4. FASE ANALÍTICA 

A fase analítica corresponde ao procedimento analítico em si, ao controlo de qualidade 

interno e a validação técnica. 

 

 
Figura 2. Matriz do Processo da Fase-Analítica 
Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

5.1 Controlo de Qualidade Interno 

O controlo de qualidade interno é realizado conforme definido nos Planos de Controlo 

por parâmetro.  

Os resultados são visualizados em cartas de controlo e após análise são arquivados 

informaticamente ou em papel. 

 

5.2 Processamento Analítico 

O processamento analítico é efetuado após o Controlo Interno de acordo com o Plano 

de Controlo de Qualidade. Para algumas técnicas analíticas podem ser emitidas 

informaticamente folhas de trabalho das secções respetivas. 

As folhas de trabalho correspondem ás diversas técnicas executadas por secção e 

estão organizadas por equipamentos, técnicas manuais e periodicidade de execução. 

Após execução analítica, são emitidos os controlos de faltas das respetivas secções 

que identificam os utentes e análises que se encontram pendentes. Deste modo, são 

controlados todos os parâmetros que ainda se encontram por realizar. Este controlo de 

faltas identifica se a amostra biológica se encontra no laboratório e ainda não foi 

processada ou se ainda não foi entregue pelo utente. 
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5.3 Validação Analítica 

A validação analítica é efetuada pelos técnicos, supervisionada pelos Médicos 

Especialistas responsáveis pelas respetivas áreas técnicas, segundo a instrução de 

trabalho de Critérios de Validação Analítica. 

Os resultados são introduzidos no sistema informático no processo do utente de duas 

formas distintas: 

• Introdução Manual – Todos os resultados cujas análises são realizadas por técnicas 

manuais ou por equipamentos que não estejam ligadas “on-line” ao SI; 

• Introdução “on-line” – Todos os outros.  

Os locais de trabalho e os materiais utilizados no processamento analítico são mantidos 

adequados conforme descritos nas IT. 

 

 
5. SETOR DE BIOQUÍMICA 

A Bioquímica é a área das análises clínicas onde o principal objetivo de estudo são as 

vias metabólicas e alterações nestas que possam dar origem a estados patológicos. Na 

Bioquímica são usadas amostras de sangue total, plasma, soro, LCR, urina e fezes numa 

variada gama de testes. As análises executadas neste setor passam pela determinação de 

iões, glicose, hemoglobina glicosilada, colesterol total e suas frações, triglicerídeos, 

proteínas, enzimas, hormonas e marcadores tumorais. Nas urinas de 24 horas é 

necessário realizar inicialmente a leitura do seu volume e posteriormente procede-se à 

determinação dos parâmetros bioquímicos, para os quais o volume depois é tido em conta 

nos cálculos finais. 

Dentro do setor da Bioquímica, o Laboratório tem o serviço de Urgência que funciona 

24 horas por dia. Realiza gasimetrias, assim como outras análises incluídas numa cadeia 

de equipamentos, por onde as amostras são distribuídas. 

Existem algumas análises e tarefas que têm de ser executadas manualmente, mas a 

maioria das análises neste setor, apoia-se na ajuda de certos equipamentos 

automatizados. 

 

6.1 EQUIPAMENTOS E PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 

• ADVIA CHEMISTRY XPT - para determinação de uma grande variedade de 

parâmetros bioquímicos; 

• COBAS e 411 (Roche/Hitachi) - utilizado para determinações de parâmetros 

bioquímicos e imunológicos; 
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• TRINITY BIOTECH Hb9210 Premier (A. Menarini Diagnostic) - para determinação da 

Hemoglobina Glicada (HbA1C); 

• VIDAS, BioMérieux - é mais dedicado à determinação de parâmetros imunológicos, 

mas é capaz e processa-se também nele alguns parâmetros bioquímicos. 
 
6.1.1 ADVIA CHEMISTRY XPT 

 
Figura 3. ADVIA CHEMISTRY XPT.  
Fonte: https://www.healthcare.siemens.pt/clinical-chemistry/systems/advia-chemistry-xpt-system 

6.1.1.1 Princípios de Funcionamento 

O ADVIA Chemistry XPT (Figura 3) é um equipamento automático que permite a 

determinação de parâmetros bioquímicos em diferentes tipos de amostras biológicas, tais 

como soro, plasma, derrames das serosas, urina, líquido cefalorraquidiano (LCR), 

utilizando as técnicas de potenciometria, fotometria e turbidimetria. Este equipamento 

permite a determinação de um vasto número de parâmetro analíticos, ver Tabela 3. 
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Tabela 3. Parâmetros Analíticos realizados no ADVIA CHEMISTRY XPT 

PARÂMETROS 
ANALÍTICOS MÉTODO AMOSTRA 

Ácido Úrico Espectrofotometria (M. 
Enzimático) Soro/Plasma/Urina 

Albumina Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) Soro/Plasma 

Aldolase Espectrofotometria (M. Cinético 
UV) Soro/Plasma 

Amilase Espectrofotometria (M. 
Enzimático) Soro/Plasma 

Alanina 
Aminotransferase 

(ALT) 

Espectrofotometria (M. Cinético 
UV) Soro/Plasma 

Aspartato 
Aminotransferase 

(AST) 

Espectrofotometria (M. Cinético 
UV) Soro/Plasma 

Ac. Anti-
estreptolisina O 

(ASLO) 
Imunoturbidimetria Soro/Plasma 

Bilirrubina Directa Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) Soro/Plasma 

Bilirrubina Total Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) Soro/Plasma 

Cálcio Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) 

Soro/Plasma 
Heparinizado /Urina 

Colesterol HDL Espectrofotometria (M. 
Enzimático) 

Soro/Plasma 
Heparinizado 

Colesterol LDL Espectrofotometria (M. 
Enzimático) 

Soro/Plasma 
Heparinizado 

Colesterol Total Espectrofotometria (M. 
Enzimático) Soro/Plasma 

Creatina Quinase 
(CK) 

Espectrofotometria (M. Cinético 
UV) Soro/Plasma 

Creatinina Espectrofotometria (M. Cinético) Soro/Plasma/Urina 
Lactato 

Desidrogenase 
(LDH) 

Espectrofotometria (M. Cinético 
UV) Soro/Plasma 

Factor Reumatóide Imunoturbidimetria Soro/Plasma 

Ferro Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) 

Soro/Plasma 
Heparinizado 

Fosfatase Alcalina 
(ALP) 

Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) 

Soro/Plasma 
Heparinizado 

Fósforo Espectrofotometria (UV) Soro/Plasma/Urina 

Frutosamina Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) Soro/Plasma 

Gama Glutamil 
Tranferase (GGT) 

Espectrofotometria (M. 
Enzimático) Soro/Plasma 

Glucose Espectrofotometria (M. 
Enzimático UV) 

Soro/Plasma 
/Urina/LCR 
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IgA Imunoturbidimetria Soro/Plasma 
IgG Imunoturbidimetria Soro/Plasma 
IgM Imunoturbidimetria Soro/Plasma 

Magnésio Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) Soro/Plasma /Urina 

Microalbuminúria 
(MAU) Imunoturbidimetria Urina 

Proteína C Reactiva 
(PCR) Imunoturbidimetria Soro/Plasma 

Proteínas Totais Espectrofotometria (M. 
Colorimétrico) Soro/Plasma 

Proteínas Totais na 
urina e LCR Imunoturbidimetria Urina/LCR 

Transferrina Imunoturbidimetria Soro/Plasma 
Heparinizado 

Triglicerídeos (TG) Espectrofotometria (M. 
Enzimático) Soro/Plasma 

Ureia Espectrofotometria (M. Cinético 
UV) Soro/Plasma /Urina 

Ionograma (Sódio, 
Potássio e Cloro) 

Pontenciometria Indireta com 
Elétrodos Seletivos Soro 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 
6.1.2 COBAS e 411 

   
 
Figura 4. COBAS e 411. Fonte: https://usdiagnostics.roche.com/forher/cobase411.html 

 

6.1.2.1 Princípios de Funcionamento 

O COBAS e 411 (Figura 4) é um analisador automático que permite a realização de 

imunoensaios por eletroquimioluminiscência (ECLIA). A reação que conduz à emissão de 

luz envolve duas substâncias electroquimicamente ativas: a tripropilamina e o complexo 

ruténio (II)-tris (bipiridil) [Ru(bpy)3]2+ (3).  

Esta metodologia por utilizar anticorpos altamente sensíveis e específicos e ampla faixa 

de medição, faz com que o efeito "gancho" (hook effect) seja praticamente nulo nos ensaios 

realizados e praticamente não sofra interferência de amostras ictéricas, hemolisadas ou 
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lipémicas. Além disso, alguns ensaios de marcadores tumorais não sofrem interferência do 

HAMA (human anti-mouse antibodies) e fatores reumatóides, que poderiam fazer com que 

determinadas amostras tivessem resultados falsamente elevados (3). 

As amostras utilizadas podem ser soro, plasma ou urina e o tempo de resposta dos 

resultados varia entre os 9 e 18 minutos, com uma capacidade de executar até 80 

testes/hora. Apresenta um procedimento rápido, robusto e seguro, uma vez que a entrada 

de dados de reagentes, amostras, calibradores e controlos é baseada em códigos de 

barras. O sistema apresenta duas posições de amostras STAT que podem ser acessadas 

a qualquer momento em caso de testes de emergência (3). 

O Cobas e 411 da Roche, pode realizar testes hormonais, marcadores tumorais, 

infeciosos, marcadores de anemia entre outros. No laboratório Germano de Sousa, são 

realizados os seguintes testes no Cobas e 411 (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Parâmetros Analíticos realizados no Cobas e 411 

PARÂMETROS 
ANALÍTICOS 

TIPO DE 
AMOSTRA CALIBRADOR CONTROLO 

VOLUME 
PIPETAGEM 

(µL) 

VOLUME 
ALÍQUOTA 

(µL) 

AMH 
Soro ou 
Plasma AMH CalSet Precicontrol 

AMH 50 500 

A-TSHR Soro Incluído no Kit Precicontrol 
ThyroAB 50 500 

Calcitonina 
Soro ou 
Plasma 

Calcitonin 
CalSet 

Precicontrol 
Varia 50 500 

Cyfra 21-1 
Soro ou 
Plasma 

Cyfra 21-1 
CalSet 

Precicontrol 
Lung Cancer 20 500 

HE-4 
Soro ou 
Plasma HE-4 CalSet Precicontrol HE-

4 10 500 

NSE Soro NSE CalSet Precicontrol 
Lung Cancer 20 500 

Osteocalcina 
Soro ou 
Plasma 

N-mid 
Osteocalcin 

CalSet 

Precicontrol 
Varia 20 500 

Peptido C 
Soro ou 
Plasma 

C-peptide 
CalSet 

Precicontrol 
Multimarker 20 500 

SCC 
Soro ou 
Plasma SCC CalSet Precicontrol 

Lung Cancer 15 500 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 
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6.1.3 TRINITY BIOTECH Hb9210 PREMIER (A. Menarini Diagnostic) 
 
 

 
Figura 5. TRINITY BIOTECH Hb9210 PREMIER (A. Menarini Diagnostic).  
Fonte: www.menarinidiag.pt/Produtos/Hemoglobina-Glicada/Hb-9210 
 
6.1.3.1 Princípios de Funcionamento 

O TRINITY BIOTECH Hb9210 PREMIER (Figura 5) é um analisador totalmente 

automático dedicado exclusivamente à quantificação da Hemoglobina Glicada HbA1c. 

Utiliza o método de afinidade ao boronato, que elimina qualquer interferência na presença 

das principais Hb anormais, tais como Variantes de Hb, Hb Carbamilada ou Fração Lábil. 

6.1.3.2 Calibração e Controlos 

Possui calibradores (2 níveis) e controlos (2 níveis) com posições adicionais e 

dedicadas, com validação automática, que permitem uma automatização total mesmo em 

rotinas com elevado número de amostras.  

6.1.3.3 Ecrã Tátil com Software Intuitivo 

Os resultados do teste são apresentados num cromatograma de dois picos, num ecrã 

tátil dedicado, que permite uma interação mais rápida e intuitiva com o sistema. O software 

do Hb9210 Premier assegura total rastreabilidade das amostras, do controlo de qualidade, 

dos reagentes, dos utilizadores e ainda dos registos de operação.  
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6. SETOR DE IMUNOLOGIA 

A imunologia engloba o estudo do sistema imunitário e suas patologias. 

No laboratório Germano de Sousa, utiliza-se tecnologias de Imunoensaios (manuais e 

automáticas), muito sensíveis e específicas, orientadas para o diagnóstico das patologias 

infeciosas, autoimunes e alérgicas.  

Ainda que nesta área também haja uma série de testes que são realizados 

manualmente, a grande maioria das análises é apoiada por certos equipamentos 

automatizados. 

 

7.1 EQUIPAMENTOS E PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 

• ADVIA CENTAUR XPT - para determinação de uma grande variedade de parâmetros 

imunológicos; 

• IMMULITE 2000 XPi - utilizado para determinações de hormonas, marcadores 

tumorais e alergia; 

• LIAISON XL – dedicado à determinação de parâmetros relativos a infeções por 

microrganismos; 

• VIDAS, BioMérieux – utilizado não só para determinação de parâmetros relativos a 

infeções por microrganismos, como também para testes confirmatórios; 

• THERMO SCIENTIFIC – PHADIA 250 – é utilizado para a realização de testes de 

alergia e autoimunidade. 

 

7.1.1 ADVIA CENTAUR XPT 

 
Figura 6. ADVIA CENTAUR XPT. 
Fonte: www.healthcare.siemens.pt/immunoassay/systems/advia-centaur-xpt 
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7.1.1.1. Princípios de Funcionamento 

O sistema ADVIA CENTAUR XPT (Figura 6) é um analisador automático de 

imunoensaio que utiliza a tecnologia de quimiluminescência direta. Na quimiluminescência 

associada ao imunoensaio a luz emitida pela recção é proporcional à quantidade do analito 

presente na amostra em estudo. Os ensaios do ADVIA CENTAUR XPT utilizam éster de 

acridina (EA) como marcador quimioluminescente (4).  

O pack de reagente é constituído por uma fase líquida e uma fase sólida, sendo a fase 

sólida constituída por partículas paramagnéticas revestidas (PPM´s). Durante a incubação, 

as PPM´s revestidas na cuvete ligam-se ao anticorpo ou antigénio alvo e quando o sistema 

é exposto a um campo magnético, os ímanes atraem as PPM´s ligadas ao antigénio ou 

anticorpo ficando estas imobilizadas enquanto a restante amostra, à qual não se ligaram 

as PPM´s é eluída (4). 

O sistema utiliza uma variedade de formatos para detetar antigénios, bem como 

anticorpos. 

 
7.1.1.2 Tipos de Imunoensaios utilizado no ADVIA CENTAUR XPT 

A) Imunoensaio do tipo Sandwich 

 
Figura 7. Imunoensaio do tipo Sandwich. 
Fonte: http://www.cobas.com/content/dam/cobas_com/pdf/product/Elecsys%20Calcitonin/  

Elecsys%20Calcitinin%20Fact%20Sheet.pdf 

 

Este ensaio decorre em duas etapas e é o anticorpo que é marcado (éster de acrinida) 

em vez do antigénio. Numa primeira etapa, o antigénio presente na amostra reage com um 

anticorpo marcado com EA formando um complexo antigénio-anticorpo. Em seguida, é 

adicionada uma fase sólida que consiste em PPM´s revestidas com anticorpos específicos 

da amostra que, após incubação, vão-se ligar ao antigénio presente na amostra, que por 

sua vez já se encontrava ligado ao anticorpo marcado formando o complexo PPM-

anticorpo-antigénio-anticorpo-EA (Figura 7). Estes anticorpos reconhecem uma região do 

antigénio distinta daquela que se liga ao anticorpo primário. Num formato do tipo 
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sanduíche, a concentração do antigénio específico do analito na amostra e a emissão de 

luz em RLUs têm uma relação direta. 

 

B) Imunoensaio Competitivo 

 
Figura 8. Imunoensaio Competitivo. 
Fonte: http://www.cobas.com/content/dam/cobas_com/pdf/product/Elecsys%20Calcitonin/  

Elecsys%20Calcitinin%20Fact%20Sheet.pdf 

 

Neste tipo de ensaio, o antigénio presente na amostra do doente e um antigénio idêntico, 

mas marcado com EA, competem por locais de ligação no anticorpo que está ligado a 

PPM´s (Figura 8). 

Assim, quanto mais antigénios específicos estiverem presentes na amostra, menos 

antigénios marcados com EA são ligados. Neste sistema a partícula marcada também pode 

ser o anticorpo que vai competir com anticorpos presentes na amostra por locais de ligação 

ao antigénio ligado a PPM. No ensaio competitivo, a concentração de antigénio/anticorpo 

na amostra e a emissão de luz em RLUs têm uma relação inversa (4). 

De acordo com os ensaios anteriormente descritos são determinados os seguintes 

testes no laboratório Germano de Sousa: 

 

 Tabela 5. Parâmetros Analíticos realizados no ADVIA CENTAUR XPT 

GRUPO PARÂMETROS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO / TIPO DE 
IMUNOENSAIO AMOSTRA 

Anemia 
Ácido Fólico Electroquimioluminescência 

(Competição) Soro 

Ferritina Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Endocrinologia 
Reprodutiva 

AFP Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Estradiol (E2) Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 
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FSH Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

hCG Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

LH Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Progesterona Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Prolactina 
(PRL) 

Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Testosterona 
Total 

Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro 

Hepatites 

Ac Anti-HAV 
IgM 

Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Ac Anti-HAV 
Totais 

Electroquimioluminescência 
(Captura) Soro/Plasma 

Ac HBe Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Ac HBc IgM Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Ac HBc Total Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Ac HBs Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Ac Anti-HCV Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Ac Anti-HCV 
IgM 

Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Ag Hbe Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

AgHBs Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

HIV HIV 1 e 2 Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Monitorização 
Terapêutica de 

Fármacos 

Ácido Valpróico Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Carbamazepina Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Dogoxina Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Fenitoína Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Gentamicina Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Lítio Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Vancomicina Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Oncologia 
AFP Electroquimioluminescência 

(Competição) Soro/Plasma 

CA 19-9 Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 
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CA 125 Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

CA 15-3 Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Calcitonina Electroquimioluminescência 
(Sandwich)  Soro/Plasma 

CEA Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

PSA Livre Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

PSA Total Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

PSA 
Complexado 

Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Tiroide 

Ac Anti-
Peroxidase 
(Anti-TPO) 

Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Ac Anti-
Tiroglobulina 

(Anti-Tg) 

Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

FT3 Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

FT4 Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

T3 Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

T4 Electroquimioluminescência 
(Competição) Soro/Plasma 

Tiroglobulina 
(Tg) 

Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

TSH Electroquimioluminescência 
(Sandwich) Soro/Plasma 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 

7.1.2 IMMULITE 2000 XPi 

 
Figura 9. IMMULITE 2000 XPi. 
Fonte: www.healthcare.siemens.pt/immunoassay/systems/immulite-2000-xpi-immunoassay-system 
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7.1.2.1 Princípios de Funcionamento 

O IMMULITE 2000 XPi é um equipamento automático que efetua imunoensaio por 

quimioluminiscência, automatizando todo o procedimento de diagnóstico e permite a 

realização de teste de grandes quantidades (gerando até 200 resultados/hora). O sistema 

pode utilizar amostras de soro, plasma e urina. O reagente é constituído por uma fase 

sólida (pérola de poliestireno coberta por anticorpos) e uma fase líquida. A pérola funciona 

como reservatório para a reação imunológica, incubação, lavagem e desenvolvimento do 

sinal de leitura (5).  

Após incubação com a esfera, a amostra sofre uma segunda incubação com a fosfatase 

alcalina. Entre incubações, o tubo de reação passa por lavagens sucessivas num espaço 

de segundos que ocorrem por um sistema de centrifugação, que permite remover excessos 

de reagentes. No final deste processo, a esfera encontra-se totalmente desprovida de 

moléculas não ligadas. A camada ligada à esfera é quantificada usando um substrato 

quimioluminescente próprio. A reação quimioluminescente consiste assim na reação do 

fosfato de adamantil dioxetano (o substrato) com a enzima fosfatase alcalina. Esta enzima, 

que se encontra associada ao complexo formado na esfera, desfosforila o dioxetano num 

intermediário aniónico instável que emite um fotão aquando da sua decomposição. A 

quantidade de luz emitida será detetada pelo fotomultiplicador e quantificada. A quantidade 

de luz emitida será diretamente proporcional à quantidade de fosfatase alcalina ligada, nos 

imunoensaios do tipo sandwich, ou inversamente proporcional no caso dos ensaios 

competitivos (5). 

 

Tabela 6. Parâmetros Analíticos realizados no IMMULITE 2000 XPi 

GRUPO PARÂMETROS ANALÍTICOS TIPO DE AMOSTRA 

Anemia 
Eritropoetina (EPO) Soro ou Plasma 

Heparinizado 
Folato Soro 
Vitamina B12 Soro ou Plasma 

Diabetes Insulina Soro 

Endocrinologia 
Reprodutiva 

Delta 4 Androstenediona Soro 
DHEA-SO4 Soro 
SHBG Soro 

Alergias SPE com IgE Soro 

Crescimento 
Hormona de Crescimentos (hGH) Soro 

IGF-1 Soro ou Plasma 
Heparinizado 
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Metabólico ACTH Plasma com EDTA 
Oncologia PAP Soro 

Tiróide 

Anti-TG 
Soro ou Plasma 
(Heparinizado ou 

EDTA) 

Anti-TPO Soro ou Plasma com 
EDTA 

Tireoglobulina (TG) Soro ou Plasma 
Heparinizado 

Paratormona intacta (iPTH) Soro ou Plasma com 
EDTA 

Outros 
Beta-2 Microglobulina Soro e Urina 
Gastrina Soro 
H. pylori IgG Soro ou Plasma 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 

7.1.3 LIAISON XL 

      
Figura 10. LIAISON XL - Analisador de Quimioluminescência Automatizado. 
(Fonte: https://www.diasorin.com/en/immunodiagnostic-solutions/systems/clia-systems/liaisonr-xl) 
 
 

7.1.3.1 Tecnologia de Ensaio 

O LIAISON ® XL é um analisador de quimioluminescência totalmente automatizado, que 

executa o processamento completo de amostras (pré-diluições de amostras, dispensação 

de amostras e reagentes, incubações, processos de lavagem, etc.), bem como medição e 

avaliação. Adota uma tecnologia de quimioluminescência “flash” (CLIA) com fase sólida de 

micropartículas paramagnéticas (6).  

 
7.1.3.2 Integral de Reagentes, Calibrador e Controlo 

O reagente Integral contém todos os reagentes específicos do ensaio necessários para 

realizar o mesmo. Todos os reagentes estão prontos para uso e incluem o calibrador no 

Integral, no entanto, existem poucas exceções com calibradores fornecidos como 
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componente liofilizado (mas na caixa Integral) e que requer um reagente auxiliar, como é 

o caso do 1,25 VTD. Todos os reagentes são identificados e monitorados pelo sistema. 

Todas as informações relativas ao número de testes, número de lote, estabilidade na 

validade da placa e/ou calibração são automaticamente atualizadas no sistema. Devido ao 

controle de temperatura da área do reagente, a maioria dos reagentes integrais tem uma 

longa estabilidade a bordo (6). 

 

7.1.3.3 Área de Amostra 

As amostras são carregadas usando 10 racks, cada um permitindo espaço para 12 

amostras para um total de 120 amostras em carregamento contínuo. Tubos de amostra de 

tamanhos diferentes podem ser carregados de acordo com as indicações do software 

LIAISON ® XL. Todos os racks e amostras são identificados através de um leitor de código 

de barras e quaisquer problemas de identificação (leitura incorreta, etc) são relatados ao 

usuário (6). 

O recurso de "liberação rápida" permite que a amostra no rack de processo de 

amostragem seja liberada pelo sistema assim que for concluída. A qualidade de todas as 

amostras é monitorada, qualquer amostra contendo coágulos ou com volume insuficiente 

será sinalizada (6). 

Tabela 7. Parâmetros Analíticos realizados no LIAISON XL 

PARÂMETROS ANALÍTICOS TIPO DE 
AMOSTRA ABREVIATURA 

Ac. Anti-Epstein Barr Antigénio Nuclear (IgG)  Soro EBNA (IgG)  

Ac. Anti-Epstein Barr (IgM/IgG) Soro EBV (IgG/IgM)  

Ac. Anti- Citomegalovírus (IgM/IgG)  Soro CMV (IgG/IgM)  

Citomegalovírus – Avidez da IgG  Soro CMV Avidez 

Ac. Anti-Rubeola (IgM/IgG)  Soro Rub (IgG/IgM)  

Ac. Anti-Toxoplasma (IgM/IgG)  Soro Toxo (IgG/IgM)  

Toxoplasma – Avidez da IgG  Soro Toxo Avidez  

Ac. Anti-Herpes Zoster (IgM/IgG)  Soro Varicela (IgG/IgM)  

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 

Qualquer um desses parâmetros analíticos (EBV, CMV, TOXO e VZV) que derem IgM 

positivos, são confirmados no VIDAS, exceto a RUB, porque normalmente aqui em 

Portugal, as grávidas são vacinadas, salvo exceções. 
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7.1.4 VIDAS, BioMérieux 

         
Figura 11. VIDAS, BioMérieux. Fonte: http://www.biomerieux.pt/produto/solucao-vidasr 

 
7.1.4.1 Princípios de Funcionamento 

O VIDAS, é um sistema multiparamétrico de imunoensaio cujo princípio de doseamento 

associa o método imunoenzimático sandwich em duas etapas com uma deteção final em 

fluorescência (ELFA- Enzyme Linked Fluorescent Assay). Há a captura do antigénio em 

estudo por anticorpos específicos e a ligação posterior a este complexo de um outro 

anticorpo, ao qual está acoplado uma enzima. É adicionado o substrato da enzima, 

havendo formação de um produto fluorescente. A fluorescência é, então, detetada a um 

determinado comprimento de onda e associada a uma determinada concentração do 

antigénio. (7,8) 

 

Tabela 8. Parâmetros Analíticos realizados no VIDAS, BioMérieux -Testes de Diagnósticos  

PARÂMETROS ANALÍTICOS MÉTODO TIPO DE AMOSTRA 

Creatinaquinase MB (Massa)  

Fotoquimioluminescência 

(Sandwich) 

ELFA 

Soro ou Plasma 

Dímeros-D de Fibrina  

Mioglobina  

NT-ProBNP  

Troponina I  

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 
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Tabela 9. Parâmetros Analíticos realizados no VIDAS, BioMérieux -Testes Confirmatórios 

PARÂMETROS ANALÍTICOS MÉTODO TIPO DE AMOSTRA 

HBV 

Fotoquimioluminescência 

(Sandwich) 

ELFA 

Soro ou Plasma 

HCV 

HIV 1/2 

Rubéola (IgM/IgG)  

EBV-Epstein Barr (IgM/IgG) 

Toxoplasmose (IgM/IgG)  

Citomegalovírus (IgM/IgG)  

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 
7.1.5 THERMO SCIENTIFIC – PHADIA 250 

 
Figura 12. THERMO SCIENTIFIC – PHADIA 250.  
Fonte: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/12390001 
 

7.1.5.1 Princípios de Funcionamento 

O THERMO SCIENTIFIC – PHADIA 250 é um aparelho automatizado e flexível, 

concebido para a realização de testes de alergia e autoimunidade. Possui um painel de 

alergénios para a deteção de sensibilizações a 650 alergénios e 90 componentes 

alergénicos. O menu de autoimunidade abrangente que cobre os marcadores de 

autoimunidade clinicamente relevantes para a avaliação das doenças autoimunes mais 
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comuns, como é o caso da artrite reumatóide, da doença celíaca e das doenças do tecido 

conjuntivo. 

É possível medir todos os testes a partir de uma amostra. 

Tem uma capacidade de dar 60 resultados/hora, todos os reagentes são guardados 

internamente, permite guardar as curvas de calibrações por um período de 28 dias e as 

diluições (DIL) são feitas internamente e automáticas. Realizam-se os seguintes testes: 

• IgE Total (KU/L) e Específicas (KU/L); 

• IgG (mg/L);  

• IgG4 (µg/L). 

O equipamento sempre faz as diluições para o IgG e o IgG4, enquanto que para o IgE 

Total e Específicas, faz-se as diluições, só se os valores derem acima de 100 KU/L. 

 

7.13 TÉCNICAS MANUAIS UTILIZADAS EM IMUNOLOGIA 

Tabela 10. Parâmetros Analíticos com Determinação Manual 

PARÂMETROS 
ANALÍTICOS 

TIPO DE 
AMOSTRA MÉTODO RESULTADO                          

Reação de Widal Soro Aglutinação Qualitativo 

DIG (Diagnóstico 
Imunológico da Gravidez) Soro / Urina 

 
Imunocromatográfico 

 
Qualitativo 

RA Teste (Waaler-Rose) Soro Aglutinação Qualitativo 
RPR / VDRL (Reação de 
Wassermann) Soro Floculação Semi-

Quantitativo 
Células LE / LE Teste 
Omega Diagnostics Soro Aglutinação Qualitativo 

Rosa de Rosa de Bengala 
(Reação de Huddleson) Soro Aglutinação Qualitativo 

Mononucleose Infeciosa 
Reação de Paul-Bunnel 
(Monoteste) 

Soro ou Plasma Imunocromatográfico Qualitativo 

TPHA Soro Hemaglutinação Qualitativo e 
Quantitativo 

Sangue Oculto nas Fezes Fezes Imunocromatográfico Qualitativa 

Anti-DPN Soro Aglutinação 
Qualitativo e 

Semi-
Quantitativo 

HCV (Line Immunoblot 
Assay) Soro Imunocromatográfico Qualitativo 

HIV 1 (Line Immunoblot 
Assay) Soro Imunocromatográfico Qualitativo 

HIV 2 (Line Immunoblot 
Assay) Soro Imunocromatográfico Qualitativo 
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Anfetaminas Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
Barbitúricos Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
Benzodiazepinas Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
Canabinoides (THC) Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
Cocaína Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
Cotinina Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
Metamfetamina Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
Opiáceos Urina Imunocromatográfico Qualitativo 
17-Cetosteroides Urina 24h Espectrofotometria Quantitativo 
17-Hidroxicorticosteroides Urina 24h Espectrofotometria Quantitativo 
Ácido Vanilmandélico Urina 24h Espectrofotometria Quantitativo 
Ácido 5 Hidroxi-Indol-
Acético Urina 24h Espectrofotometria Quantitativo 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 
7. SETOR DE HEMATOLOGIA 

A Hematologia é uma área com extrema relevância para os clínicos, pois aborda o 

estudo de células sanguíneas e sua produção. Para além de estudar o estado de 

normalidade dos elementos sanguíneos e dos órgãos hematopoiéticos, estuda também as 

doenças com eles relacionados (9). 

Nesta área realizam-se testes usando tanto amostras de sangue total como de plasma. 

ü Teste determinados com Sangue Total: 
• Hemograma; 

• Pesquisa de Hemoglobina S (HbS) e F (HbF); 

• Hemoglobina Glicada (HbA1C ou A1C); 

• Reticulócitos; 

• Esfregaços Sanguíneos.  

ü Teste determinados com Plasma: 
• Testes de Coagulação (PT, INR, aPTT e Fator I) 

• VS ou VSG. 

A realização destes parâmetros analíticos é apoiada tanto por equipamentos 

hematológicos automáticos, semiautomáticos como também por técnicas manuais. 

Todos os equipamentos estão sujeitos a manutenções diárias (início e fim de dia) 

executadas pelo técnico do setor e que são registadas numa matriz própria. Também são 

realizadas manutenções preventivas pelos fornecedores dos aparelhos. Para além do 

controlo interno de cada equipamento é também realizado um controlo externo com a 
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entidade UK-NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Scheme), 

para onde os resultados obtidos são reportados. 

 

8.1 EQUIPAMENTOS E PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO  

• SYSMEX XN-9000 – utilizado para determinação de hemograma e reticulócitos; 

• VES-MATIC CUBE 200 –utilizado para determinar a velocidade de sedimentação; 

• SYSMEX CS-2100i – utilizado para a determinação de alguns testes de coagulação; 

• SYSMEX CS-5100i – também utilizado para a determinação de testes de 

Coagulação; 

• CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING – utilizado para a pesquisa da hemoglobina S e C 

e rastreio de talassemias; 

• HEMATEK 3000 (SIEMENS) - Utilizado para corar as lâminas dos esfregaços de 

sangue periférico e da medula óssea (Mielograma ou Medulograma). 

 

8.1.1 SYSMEX XN-9000 

 
Figura 13. SYSMEX XN-9000 – Contador Hematológico. 
Fonte: https://www.sysmex.com/la/pt/Products/Documents/XN-Especificações-Português.pdf 
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8.1.1.1 Princípios de Funcionamento 

O SYSMEX XN-9000, não é somente um analisador, é uma família de módulos XN-10 

e SP-10 integrados [nove no total: XN-9000 - 201 (2 XN-10s, 1 SP-10); XN-9000 - 301 (3 

XN-10s, 1 SP-10) e XN-9000 - 401 (4 XN-10s, 1 SP-10)] que fornece uma ampla gama de 

configurações de automatização, incluindo a linha completa de módulos de automatização, 

esteira de transporte, unidades de carregamento, módulos automáticos de preparação de 

diluente e equipamento que gerência os tubos (10). 

No aparelho realiza-se o exame de Hemograma Completo, que engloba a parte de 

Eritrograma, Leucograma e Plaquetograma, totalizando em 31 parâmetros analíticos. 

O Hemograma Completo é dos exames mais comuns e importantes realizados na 

prática clínica, em que consiste numa avaliação qualitativa e quantitativa dos elementos 

celulares do sangue e também no cálculo dos índices eritrocitários. Por refletir inúmeras 

patologias de diversas origens, é fundamental não só como exame de rotina, como também 

para diagnóstico e monitorização de múltiplas situações clínicas (11). 

O Eritrograma engloba a contagem de Eritrócitos (RBC x106 células/μL), o doseamento 

da Hemoglobina (Hb g/dL), o Hematócrito (HCT %), os Índices Eritrocitários (VCM fL, HCM 

Pg, CHCM g/dL), o RDW % e a contagem dos Reticulócitos cél/μL e %. 

O Leucograma engloba a contagem dos Leucócitos (Neutrófilos, Linfócitos, Monócitos, 

Eosinófilos e Basófilos) e o Diferencial Leucocitário (expressa em valores absolutos e 

relativos). 

Já na parte da Plaquetograma, engloba-se a Contagem das Plaquetas, o Volume 

Plaquetário Médio (VPM), o Coeficiente de Variação Plaquetar (PDW) e o Plaquetócrito 

(PCT). 

O SYSMEX XN-9000, também fornece histogramas de eritrócitos, leucócitos e 

plaquetas que relacionam o tamanho das células com a sua frequência, como mostra-se 

na figura abaixo. 

    
Figura 14. Histogramas representativos da distribuição dos volumes dos leucócitos, 
eritrócitos e plaquetas. 
Fonte: http://www.cenapro.com.br/noticias-detalhes.asp?codigo=332 
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8.1.1.2 Especificações do Analisador SYSMEX XN-9000 (10) 

ü Princípios e Tecnologias 
• Citometria de Fluxo Fluorescente: Diferencial leucocitária e IG, NRBC, RET, IRF, 

PLT-F e IPF; 

• Impedância e Foco Hidrodinâmico: PLT-I, RBC, HCT; 

• Método de Sulfato Lauril de Sódio, livre de cianeto: HGB. 

ü 31 Parâmetros Reportáveis em Sangue Total 
• WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT (PLT-I, PLT-F); NEUT#, %; IG#, 

%; LYMPH #, %; MONO#, %; EO#, %; BASO #, %; NRBC #; RDW-SD; RDW-CV; 

MPV; RET#, %; IRF, RET-He; IPF. 

ü Análise de Líquidos Biológicos 
• Líquidos serosos, sinovial e líquido cefalorraquidiano. Parâmetros Reportáveis: RBC-

BF, WBC-BF; MN#, %; PMN#, %; TC-BF#. 

ü Velocidade de Processamento 
• Modo Sangue Total: 100 amostras/hora (máx.) por módulo; 

• Modo Líquidos Biológicos: 40 amostras/hora (máx.) por módulo. 

ü Volume de Aspiração 
• Modo Sangue Total: 88 μL; 

• Modo Pré-Diluído: 70 μL; 

• Modo Líquidos Biológicos: 88 μL. 

 
ü Controlo de Qualidade 

• XN CHECK™: material de controle de qualidade com 3 níveis - alto, normal e baixo 

- para todos os parâmetros CBC, DIFF, PLT e RET. Estabilidade dos frascos 

fechados de 135 dias; 

• XN CHECK™ BF: material de controle de qualidade com 2 níveis para o canal de 

Líquidos Biológicos com estabilidade para os frascos fechados de 78 dias; 

• 99 arquivos de controle de qualidade para os lotes atuais e novos, incluindo 5 

arquivos XbarM. 
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8.1.1.3 Tecnologia e Parâmetros Clínicos Avançados 

Tabela 11. Novos Canais para Análise Celular (10) 

CANAIS DE 
MEDIÇÃO TECNOLOGIA PARÂMETROS 

REPORTÁVEIS 

XN - CBC            
(NRBC) 

Citometria de fluxo fluorescente 

com corante de polimetina 

específico para ácidos nucleicos 

e lise celular específica. 

WBC, BASO#, BASO%, 

NRBC#, NRBC% 

XN - DIFF                
(IG) 

Citometria de fluxo fluorescente 

e a metodologia SAFLAS 

NEUT%, NEUT#, LINFO%, 

LINFO#, MONO%, MONO#, 

EO%, EO# IG%, IG# 

XN - BF                   
(DIFF) 

Citometria de fluxo fluorescente 
WBC-BF, TC-BF, RBC-BF*, 

PMN%, PMN#, MN%, MN# 

PLT - F                    
(IPF) 

Citometria de fluxo fluorescente 

com corante específico para 

plaquetas 

PLT-F - Plaqueta 

FluorescenteIPF - Fração 

Imatura de Plaquetas 

RET                         
(RET-He) 

Luz dispersa frontal e 

fluorescência lateral 

RET#, RET%, IRF (Fração 

Imatura dos Reticulócitos) e 

RET-He (Conteúdo de 

Hemoglobina nos Reticulócitos) 

 
 
 

ü XN - CBC (NRBC) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• NRBC quantificado em todos os 

hemogramas; 

• Não requer: reagentes, procedimentos 

adicionais ou qualquer intervenção por 

parte do usuário; 

• Correção automática da contagem de 

leucócitos e linfócitos; 

• Minimiza a interferência de eritrócitos 

resistentes à lise e de lipídeos. 
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ü XN - DIFF (IG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü  XN - BF (DIFF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü  PLT – F (IPF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Análise de granulócitos imaturos (IG) 

em todas as 

• diferenciais leucocitárias; 

• Verdadeira diferencial de 6 partes - 

Granulócitos 

• imaturos completamente diferenciados 

para validação automática; 

• Melhoria e otimização do sistema de 

alarmes para deteção de células 

anormais, aumentando o número de 

resultados reportáveis; 

• Análise reflexiva com contagem 

estendida - fornece diferencial em 

amostras com contagem de leucócitos 

criticamente baixa. 

 

 

• Canal dedicado para análise de líquidos 

biológicos com diferencial de 2-partes; 

• Material de controle de qualidade 

exclusivo; 

• Contagem de fundo automática; 

• Não há necessidade de reagentes 

adicionais nem de preparação prévia das 

amostras. 

 

• Contagens de Plaquetas Fluorescentes e 

Fração Imatura de Plaquetas podem auxiliar 

na avaliação da trombopoiese quando 

analisadas em conjunto com outras 

informações clínicas disponíveis. 

• Método com corante fluorescente plaqueta-

específico; 

• Excelente correlação com o método de 

referência definido pelo ICSH; 

• Mínima interferência de: 

o Fragmentos de eritrócitos; 

o Eritrócitos microcíticos; 

o Fragmentos de leucócitos. 
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ü  XN - BF (DIFF) 
ü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8.1.2 VES-MATIC CUBE 200 

 
Figura 15. VES-MATIC CUBE 200 – Equipamento automático para determinação de VS. 
Fonte:https://www.sysmex.com/us/en/Brochures/Brochure_VesMaticCube%20Data%20Sheet_MK
T-10-1087.pdf 
 

• Método rápido e automático; 

• Informação com relevância clínica para 

avaliação de quadros de anemia quando 

analisada em conjunto com outras 

informações clínicas disponíveis. 

• Monitoramento celular da eritropoiese 

o IRF - avalia a produção de reticulócitos; 

o RET-He - avalia a incorporação de ferro 

na produção da hemoglobina. 

• Redução da interferência por: 

o Leucócitos;  

o Corpúsculos de Howell-Jolly; 

o Parasitas; 

o Eritrócitos falciformes. 
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8.1.2.1 Princípios de Funcionamento 

O VES-MATIC CUBE 200, é um instrumento utilizado para a determinação da 

velocidade de sedimentação eritrocitária (VS ou VSG). Esta determinação é realizada 

automaticamente (agitação e leitura) e os resultados, obtidos em cerca de 20 a 30 minutos, 

são baseados no método de Westergren modificado. As amostras são cuidadosamente 

misturadas pelo equipamento e posteriormente ficam em repouso, por um tempo 

predefinido, para se verificar a sedimentação. Através dos sensores de luz infravermelha, 

o instrumento determina automaticamente o nível de sedimentação e exprime os 

resultados em unidades Westergren citrato que posteriormente são convertidos em 

unidades Westergren EDTA(12). 

O teste mede a velocidade de sedimentação (VS ou VSG) dos eritrócitos durante um 

determinado período de tempo, que varia com a concentração de moléculas proteicas 

grandes, como as proteínas de fase aguda e as imunoglobulinas. Estas alteram as suas 

concentrações em infeções agudas, em fases ativas de inflamação crónica, na 

malignidade, em danos agudos a tecidos e em lesões físicas. Assim, a VS estará 

aumentada nestas situações e, apesar de não ser específico, este teste é útil como 

complemento ao diagnóstico de inúmeras doenças inflamatórias sistémicas e neoplásicas 

e, principalmente, para monitorizar a progressão da doença e a resposta ao tratamento. 

A VS é também influenciada pela formação de rouleaux pelos eritrócitos (aumenta) e 

pela razão eritrócitos-plasma (por exemplo, na anemia severa em que há baixa 

concentração de eritrócitos, a VS estará aumentada; pela razão oposta, há uma diminuição 

da VS na policitemia vera) (13, 14). 

 

8.1.2.2 Significado Clínico 

Os valores de referência no homem são entre 1–5 mm/h e na mulher 5–15 mm/h, mas 

existe um aumento progressivo na idade mais avançada. A VS está aumentada na gravidez 

e   nas doenças inflamatórias sistémicas e neoplásicas. É utilizada para diagnóstico   e 

monitorização   temporal   de   artrite   e   polimialgia   reumática   e para monitorização de 

doentes com doença de Hodgkin. Valores muito elevados têm 90% de valor preditivo 

positivo para infeções ou doença oncológica (particularmente no mieloma). Variações da 

VS podem ser usadas para monitorizar a resposta à terapêutica (15). 
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8.1.3 SYSMEX CS-2100i & SYSMEX CS-5100i 

  
Figura 16. SYSMEX CS-2100i & SYSMEX CS-5100i – Equipamentos automáticos de 
Coagulação Sanguínea. 
Fonte: https://www.healthcare.siemens.pt/hemostasis/systems/sysmex-cs-5100-system 

 

8.1.3.1 Princípios de Funcionamento 

Ambos os equipamentos (CS-2100i e CS-5100i) são analisadores de coagulação 

sanguínea totalmente automatizado e equipado com uma fibra ótica que fornece luz em 

cinco comprimentos de onda (340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm e 800 nm) e um detetor 

capaz de receber luz em múltiplos comprimentos de onda (16).  

 

8.1.3.2 Semelhanças entre ambos os SYSMEX, CS-2100i & CS-5100i 

São capazes de medir simultaneamente múltiplos parâmetros usando métodos de 

coagulação, cromogénicos, imunoensaios e agregação. Têm a capacidade de realizar uma 

verificação pré-analítica para substâncias interferentes em amostras hemolisadas, ictéricas 

ou lipémicas em 3 comprimentos de onda: 405 nm, 575 nm e 660 nm respetivamente. 

Também têm a capacidade de realizar automaticamente repetições automática, reanálise 

e re-diluição, para amostras que excederem os limites definidos, conforme programado, 

assegurando resultados confiáveis e precisos (16). 
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Tabela 12. Caraterísticas Técnicas entre ambos os SYSMEX, CS-2100i & CS-5100i (16) 

 
SYSMEX CS-2100i SYSMEX CS-5100i 

Capacidade de 
Amostra 

50 amostras 100 amostras 

Canais de 
Medição 

10 detetores de reação 20 detetores de reação 

Ensaios 
Realizados 

 

 

• Proteína S Total 

(funcional) 

• Fator V 

• Fator VIII 

• Fibrinogénio (Fator I) 

• PT/INR 

• aPTT 

• Tempo de Coagulação 

• Proteína C Total (funcional) 

• Anticoagulante Lúpico 

• Antitrombina III funcional 

Taxa de 
Transferência 

• 180 testes PT/hora 
• 180 PT/aPTT/hora 

• 180 PT/aPTT/hora 

• 95 PT/aPTT/AT/DD/hora 

• 400 PT/hora 

• 400 aPTT/hora 

• 400 PT/aPTT/hora 

• 282 PT/APTT/AT/DD/hora 

Armazenamento 
de Dados 

Aprox. 5.000 amostras com 

um máximo de 30 resultados 

por amostra 

Aprox. 10.000 amostras com 

um máximo de 60 resultados 

por amostra 

 
8.1.3.3 Calibração e Controlo de Qualidade  

Quanto a calibração, ambos apresentam uma calibração estendida em que fornecem 

no máximo 12 pontos de dados para cada calibração realizada, para um máximo de 250 

parâmetros de ensaio, utilizando 10 conjuntos de calibração por lote de reagente e até 10 

lotes de reagentes por parâmetro.  Em termos do controlo de qualidade, usam o controle 

K, Levey-Jennings ou Multi-regra (Westgard Rules), que é oferecido com um máximo de 

1.200 pontos de dados armazenados a qualquer momento (16).  

 

8.1.3.4 Estudo da Coagulação 

A hemóstase é o conjunto de processos fisiológicos que permitem a manutenção da 

integridade da vasculatura (17).  Esses mecanismos têm como objetivo manter o sangue 

num estado fluído, estancar lesões vasculares e limitar e finalizar esse mesmo processo. 
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Os principais componentes envolvidos são os vasos sanguíneos, as plaquetas, os 

fatores de coagulação, os inibidores dos fatores de coagulação e o sistema fibrinolítico. O 

sistema hemostático tem que manter o equilíbrio entre os fatores pró- e anticoagulantes; 

caso contrário ocorrerão eventos hemorrágicos ou trombóticos (13, 14). 

 

8.1.3.5 Vias da Cascata de Coagulação 

O processo de coagulação divide-se em duas vias principais: Via Intrínseca e a Via 
Extrínseca. Cada uma das vias leva à formação de um coágulo de fibrina, mas em 

circunstâncias diferentes, e as últimas fases da cascata de coagulação são comuns às 

duas vias. A via intrínseca inicia-se quando o sangue entra em contacto com superfícies 

com carga negativa e pela ativação do fator XII de coagulação com uma superfície exposta, 

como o colagénio da matriz subendotelial. Por esta razão, a via intrínseca também é 

conhecida por via de ativação por contacto (18).  

A ativação do fator XII requer vários cofatores. A via extrínseca requer a presença do 

fator tromboplastina tecidular (fator III ou fator tecidular), um componente que é libertado 

das lesões dos tecidos, mas que não existe no sangue (daí a via se chamar extrínseca). 

Para a ativação de ambas as vias de coagulação são ainda necessários fosfolípidos. Estas 

duas vias têm muitos pontos de interação entre elas e para o processo de hemostase ficar 

concluído não pode ser ativada apenas uma das vias. No entanto, apesar da forte ligação 

entre elas, as duas vias são estudadas em separado porque os testes analíticos sobre 

coagulação realizados em laboratório avaliam as duas vias separadamente: há o teste do 

tempo parcial de tromboplastina (TPP) para a via intrínseca e o tempo de protrombina (TP) 

para a via extrínseca (18). 

Na fase final do processo de coagulação, as duas vias juntam-se formando uma via 

comum, que começa a seguir à conversão do fator X (protrombinase), inativo, à sua forma 

ativa Xa. O fator X é ativado de forma diferente na via intrínseca e na via extrínseca. A 

ativação do fator X leva à conversão da protrombina em trombina, uma enzima que catalisa 

a transformação do fibrinogénio em fibrina. A trombina aumenta a atividade dos fatores V 

e VIII, acelerando as vias de coagulação, e é um forte estímulo para as plaquetas e células 

endoteliais, ajudando-as a formar coágulos temporários que antecedem na hemostase a 

formação do coágulo de fibrina definitivo (18). 

A interação dos fatores de coagulação ocorre principalmente à superfície das células 

endoteliais e plaquetas, e embora o sangue possa coagular sem haver contacto com estas 

superfícies, as interações entre os fatores aumentam bastante a extensão das reações de 

coagulação (18). 
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Figura 17. Fases da Coagulação do Sangue 
Fonte: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-0782fb72e86298b0f3c3c54104222e4e-c 
 

 
 
8.1.4 CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING 

     
Figura 18. CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING. 
Fonte: https://www.sebia.com/en-EN/produits/capillarys-2-flex-piercing 
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8.1.4.1 Princípios de Funcionamento 

O CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING é um equipamento automático que utiliza a 

eletroforese capilar desenvolvido para ser versátil, proporcionando uma separação precisa 

de proteínas com alto rendimento. É equipado com uma "Tecnologia de perfuração de 

tampas" para testes de sangue total (mas também pode utilizar amostras de soro, sangue 

do cordão umbilical e urina) maximizando o fluxo de trabalho do laboratório. O "sistema de 

mistura de inversão" proporciona maior homogeneidade da amostra, resultando em maior 

precisão e exatidão dos resultados. 

A Eletroforese capilar de zona (ECZ) baseia-se na diferença de mobilidade que as 

moléculas proteicas têm de acordo com as suas cargas elétricas próprias, assim como com 

a sua massa, forma e hidrofobicidade. A separação das hemoglobinas ocorre num meio 

líquido tamponado a pH alcalino, no interior de tubos capilares de sílica termostatizados.  

A velocidade da eletroendosmose leva a uma migração catódica das moléculas que, 

são detetadas e semiquantificadas (%) diretamente por espectrofotometria a 415 nm. 

 
Figura 19. Padrão Eletroforético das frações de Hb em amostra de sangue controlo. 
Fonte: https://www.sebia.com/en-EN/produits/capillarys-2-flex-piercing 
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Tabela 13. Parâmetros Analíticos realizados no CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING 

PARÂMETROS     
ANALÍTICOS TIPO DE AMOSTRA  MÉTODO 

Eletroforese das Hemoglobinas Sangue Total 

Eletroforese      
Capilar 

Hemoglobina A1 Sangue Total 

Hemoglobina A2 Sangue Total 

Hemoglobina Fetal 
Sangue do Cordão 
Umbilical e Total 

Hemoglobina S (Pesquisa) Sangue Total 

Hemoglobina S (Doseamento) Sangue Total 
Pesquisa de Células 
Falciformes Sangue Total 

Teste de Falciformação Sangue Total 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 
8.1.5 HEMATEK 3000 (SIEMENS) 

     
Figura 20. HEMATEK 3000 – Equipamento Semiautomático para Coloração de Lâminas. 
Fonte: https://www.healthcare.siemens.pt/hematology/systems/hematek-3000 
 

8.1.5.1 Princípios de Funcionamento 

O aparelho HEMATEK 3000, é um instrumento de coloração semiautomática, que fixa, 

cora e seca. O método de coloração utiliza o corante de Wright modificado em que os 

corantes são sensíveis à concentração de iões de hidrogénio, a um pH alcalino acentua as 

colorações pelo azul de metileno e um pH ácido acentua as colorações pela eosina. Ao 

observar o esfregaço ao microscópio, os núcleos e o citoplasma de linfócitos, neutrófilos, 

monócitos, eosinófilos e basófilos apresentaram caraterísticas de coloração azulada e 

avermelhada.  O aparelho é utilizado quando se efetuam os esfregaços de forma manual 

para as amostras pediátricas ou quando as amostras apresentam um volume reduzido. 

Possibilita ainda a coloração de citoesfregaços de líquidos concentrados (19). 
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8.2 TÉCNICAS MANUAIS UTILIZADAS EM HEMATOLOGIA  

• Esfregaços do Sangue periférico e da medula óssea - Estudo Morfológico; 

• Fenotipagem Sanguínea (Grupo Sanguíneo) – Sistema ABO e Rh (Técnica de Cards 

em gel); 

• Prova de Coombs Direto e Indireto (técnica de Cards em gel). 

 

8.2.1 Esfregaços do Sangue Periférico e da Medula Óssea - Estudo Morfológico 

O exame microscópico de um esfregaço sanguíneo é realizado quando: 

• A pedido do clínico; 

• Confirmação de resultados do hemograma (por exemplo, quando o hemograma 

mostra presença de células anormais ou agregados de plaquetas); 

• Pesquisa de hematozoários (para uma contagem de parasitémia e definição da 

espécie do parasita); 

• Pesquisa de eosinófilos no exsudado nasal. 

Os esfregaços sanguíneos são realizados manualmente e a respetiva coloração é 

realizada pelo equipamento semiautomático – HEMATEK 3000, que tem a capacidade de 

corar 60 lâminas por hora. A coloração utilizada é a May-Grünwald-Giemsa, que combina 

a ação de um corante ácido com a de um corante básico, permitindo assim uma coloração 

diferencial das estruturas celulares. O corante básico cora os ácidos nucleicos, proteínas 

nucleares e grânulos dos basófilos e neutrófilos de um tom azulado; o corante ácido 

confere um tom alaranjado à hemoglobina, aos grânulos dos eosinófilos e a proteínas 

nucleares catiónicas (20, 21).  

Um esfregaço sanguíneo tem uma zona inicial de eritrócitos sobrepostos, que se vão 

espaçando até à cauda. A zona ideal para observação de um esfregaço é onde há grande 

quantidade de células, mas sem se sobreporem. 

Os diferentes tipos de leucócitos não estão uniformemente distribuídos no esfregaço 

(Figura 21). Este problema deve-se tentar minimizar com uma leitura correta da lâmina. 

A observação microscópica deve ser iniciada com uma objetiva de pequena ampliação 

para escolha do campo a observar com maior pormenor, com a objetiva de imersão de 

50x.  



Relatório de Estágio – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 

Danielson Silva 
 

43 

 
Figura 21. Esquema da distribuição dos leucócitos num esfregaço sanguíneo (14).  
 
 
 

8.2.2 Fenotipagem Sanguínea – Sistema ABO e Rh 

Foram descritos aproximadamente 400 grupos de antigénios dos eritrócitos.  Os 

diferentes grupos de antigénios podem variar bastante, mas no significado clínico, os 

grupos ABO e Rhesus (Rh) são os mais importantes (22). 

 
8.2.2.1 Sistema ABO 

O sistema ABO consiste em 3 genes alélicos: A, B e O. Os genes A e B controlam a 

síntese de enzimas específicas responsáveis pela adição de um resíduo único de hidratos 

de carbono (N-acetil-galactosamina para o grupo A e D-galactose para o grupo B) ao 

antigénio básico, que é uma glicoproteína ou glicolípido, com um açúcar terminal L-fucose 

nos eritrócitos, conhecido como substância H.  

O gene O é amorfo e não transforma a substância H. Contudo, há 10 possíveis 

genótipos e 6 fenótipos. Os 2 maiores subgrupos de A são A1 e A2. Os anticorpos anti-A 

e anti-B ocorrem naturalmente no plasma de indivíduos cujos eritrócitos têm falta do 

correspondente antigénio (15). 

 

8.2.2.2 Sistema Rh 

O locus do grupo sanguíneo Rh é composto por 2 genes estruturais relaciona dos RhD 

e RhCE que codificam as proteínas da membrana que possuem o antigénio D, Cc e Ee. O 

gene RhD pode estar presente ou ausente dando o fenótipo RhD+ ou RhD- 

respetivamente. O splicing alternativo do RNA do gene RhCE gera 2 proteínas que 

codificam os antigénios C, c, E, ou e (15). 
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Os anticorpos Rh raramente ocorrem naturalmente, a maioria resulta de uma transfusão 

ou gravidez prévia. O anti-D é responsável pela maior parte dos problemas clínicos como 

a doença hemolítica do recém-nascido. A subdivisão simples dos indivíduos em RhD+ e 

RhD- usando o anti-D é suficiente para os propósitos clínicos de rotina. O anti-C, anti-c, 

anti-E e anti-e são ocasionalmente encontrados e podem causar reações de transfusão e 

doença hemolítica do recém-nascido (15). 

 

8.2.2.3 Utilização e Princípios - Sistema ABO e Rh 

Para a determinação de grupos sanguíneos ABO e Rh, o teste combina os princípios 

de aglutinação e filtração em gel. 

A reação é obtida e lida após centrifugação de microtubos especialmente concebidos, 

cheios com gel impregnado do reagente específico do antigénio eritrocitário a determinar 

(teste globular de grupo ABO e Rh), ou com gel neutro, para teste sérico de grupo ABO. 

A suspensão de glóbulos vermelhos e o plasma ou soro (para teste sérico de grupo 

ABO) são depositados no poço de cada microtubo e imediatamente centrifugados. Os 

glóbulos vermelhos não aglutinados concentram-se no fundo do microtubo, enquanto que 

os aglutinados ficam retidos à superfície do gel, consoante a sua dimensão. A posição no 

gel determina a intensidade da reação. 

 

8.2.2.4 Interpretação dos Resultados - Sistema ABO e Rh 
• Positivo: Os eritrócitos aglutinados formam uma linha vermelha à superfície do gel 

ou aglutinados dispersos no gel. 

• Negativo: Aglutinação/concentração de eritrócitos no fundo do microtubo. 

   

Figura 22. Possíveis Reações de Aglutinação.  
Fonte: http://hmny.blogspot.com/2006/07/posted-by-nora.html 
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As reações de aglutinação podem ser classificadas de 0 a 4+.  

Legenda: 

• A 4+ reação é indicada por uma faixa sólida de glóbulos vermelhos no topo do gel;  

• B 3+ a reação exibe eritrócitos aglutinados na metade superior da coluna de gel;  

• C 2+ reação é caracterizada pela aglutinação dos eritrócitos através do comprimento 

da coluna;  

• D 1+ reação é indicada pelos aglutinados de glóbulos vermelhos, principalmente na 

metade inferior da coluna de gel, com alguns eritrócitos não aglutinados 

sedimentados no fundo; 

• E - As recções negativas apresentam um sedimento no fundo e não aglutina na matriz 

da coluna de gel. Uma reação mista de campo pode ser observada. 

 
Tabela 14. Interpretação do Sistema ABO e Rh 

Grupos 

Sistema ABO Sistema 
Rhesus 

(Rh) Ctl 
Eritrócitos - Método 

Direta Soro - Método Reverso 

Anti-A Anti-B Anti-AB Células 
A 

Células 
B 

Células 
O Anti-D 

A + - + - + - + ou - - 
B - + + + - - + ou - - 

AB + + + - - - + ou - - 
O - - - + + - + ou - - 

Fonte: Autoria própria 

8.2.2.5 Controlos 

• Controlo Positivo: plasma ou soro conhecido contendo, pelo menos, um anticorpo 

específico; 

• Controlo Negativo: plasma ou soro conhecido não contendo anticorpos. Controlo 

serológico de grupo sanguíneo. 

OBS: Uma reação positiva em um dos microtubos teste, só pode ser validada se o 

microtubo de controlo (Ctl) for negativo. No caso de o microtubo Ctl apresentar uma reação 

positiva, deve-se proceder a Lavagem dos glóbulos vermelhos em solução salina isotónica 

(NaCl 0,9%) e repetir novamente o procedimento. 
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8.2.3 Prova de Coombs Direto e Indireto 

A prova de Coombs direto permite pôr em evidência os anticorpos fixados sobre 

glóbulos vermelhos de um indivíduo. O soro de Coombs consiste num soro que contem 

anticorpos anti-globulina humana, este é adicionado a uma preparação de eritrócitos após 

a sua lavagem, de forma a remover proteínas séricas inespecíficas (22). 

Já a prova de Coombs indireto permite pôr em evidência anticorpos num soro em 

estudo. O soro de Coombs   permite   revelar   indiretamente   por   aglutinação   dos   

glóbulos   vermelhos que os transportam, os anticorpos anti-glóbulos vermelhos presentes, 

mas não aglutinantes (22). 

 

8.2.3.1 Principais indicações para as provas de Coombs 

Coombs Direto: 
• Diagnóstico da doença hemolítica do recém-nascido; 

• Diagnóstico de anemia hemolítica em adultos (ex: anemia hemolítica autoimune 

adquirida idiopática ou secundária); 

• Pesquisa de reações transfusionais hemolíticas. 

 

Coombs Indireto: 
• Uma indicação para o uso da prova, é na gravidez, para evitar à doença hereditária 

do recém-nascido também designada por eritroblastose fetal.  

 

8.2.3.2 Princípio do Teste e Interpretação de Resultados 

A reação é obtida e lida após centrifugação de microtubos especialmente concebidos, 

cheios com gel impregnado do reagente antiglobulina (AHG). A suspensão de glóbulos 

vermelhos e, se necessário, o soro ou o plasma são depositados no poço de microtubos e 

centrifugados após, ou não (consoante o teste), um período de incubação. Os glóbulos 

vermelhos não aglutinados concentram-se no fundo do microtubo (resultado negativo), 

enquanto que os aglutinados são retidos à superfície do gel (resultado positivo), consoante 

a sua dimensão. A posição no gel determina a intensidade da reação.  

A capacidade do gel para separar os glóbulos vermelhos do soro ou do plasma permite 

suprimir a fase de lavagem obrigatória das técnicas convencionais. 
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Figura 23. Microtubos com diferentes intensidades de reações. 
Fonte: http://hmny.blogspot.com/2006/07/posted-by-nora.html 

 

8.2.3.3 Controlos 
Recomenda-se efetuar, em paralelo com cada teste, um autocontrolo (soro ou plasma 

e glóbulos vermelhos do doente). 

• Controlo Positivo: soro conhecido, contendo, pelo menos, um anticorpo detetável 

em teste indireto a antiglobulina; 

• Controlo Negativo: soro conhecido não contendo qualquer anticorpo. Controlo 

serológico de grupo sanguíneo. 

  
8.2.3.4 Controlo de Qualidade Interno  

Todos os reagentes, anticorpos e células, são testados diariamente antes do 

processamento das amostras pondo em evidência as suas reações numa placa de 

microtitulação. As cassetes para determinação dos testes de Coombs são também 

testadas com células O- e células sensibilizadas com IgG. 

 
 
9. SETOR DE MICROBIOLOGIA 

O papel da Microbiologia é identificar microrganismos presentes nos mais diversos 

produtos biológicos e testar a respetiva resposta a antimicrobianos, auxiliando no 

diagnóstico e tratamento de infeções causados pelos mesmo. 

O setor da Microbiologia divide-se nas áreas da Bacteriologia, Micobacteriologia, 

Parasitologia e Micologia e tem uma sala dotado de uma câmara de fluxo laminar.  



Relatório de Estágio – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 

Danielson Silva 
 

48 

Nesta seção, trata-se de uma grande diversidade de amostras, tendo cada tipo de 

amostra um tratamento distinto, tanto no seu processamento como na interpretação dos 

resultados obtidos (figura 24). 

 
Figura 24. Fluxograma de atividades a realizar após receção de uma amostra biológica, 
no setor de Microbiologia. 
Fonte: Autoria própria 
 

Da grande variedade de produtos biológicos que chegam na seção, exemplifique-se as 

seguintes: urina, fezes, sangue total e soro, exsudados (vaginais, uretrais, vaginal/anal, 

faríngeo, nasal, auricular, ocular, feridas/pus e cutâneos), expetoração ou secreções 

brônquicas, esperma, LCR e líquidos (pleural, ascítico, sinovial, peritoneal e pericárdico). 

O tratamento/procedimento de praticamente todos esses produtos biológicos, requerem 

uma parte do trabalho manual por parte dos técnicos. Assim sendo: 

• No estudo Bacteriológico são realizados manualmente as sementeiras nos meios de 

cultura, isolamento de estirpes, preparação de lâminas para exame direto, coloração 

de Gram e pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes (incluindo a coloração de 

Kinyoun-Gabett) e preparação de suspensões para identificação definitiva e 

antibiograma.  

• No caso do estudo Parasitológico, o trabalho manual é requerido para: executar o 

exame parasitológico das fezes pelo método de concentração de ovos, cistos e 

parasitas, exame direto e exame após coloração com lugol.  

• Finalmente, no estudo Micológico, os técnicos fazem a sementeira de fâneros e 

raspados de pele em meio Micoline e posterior identificação quando o resultado é 

positivo. 
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Este sector encontra-se subdividido em duas salas, uma onde faz-se as análises de 

urina tipo II no aparelho SediMAX (A. Manarini Diagnistics) e AutionMAX, as sementeiras 

em meios de cultura (urocultura e coprocultura) e exame das fezes (método de 

concentração para pesquisa de ovos, cistos e parasitas, pesquisa de sangue oculto e 

pesquisa de Campylobacter). Na outra sala é feita a pesquisa de microrganismos, a 

identificação dos mesmo e também o TSA (teste de sensibilidade à antibióticos). Para tais, 

utiliza-se certos equipamentos automáticos, algumas técnicas manuais como também o 

uso do microscópio ótico. 

 

9.1 EQUIPAMENTOS E PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 
 

• SEDIMAX e AUTIONMAX – utilizado para análise de urina tipo II (tiras teste e 

sedimento urinário); 

• VITEK 2 XL – utilizado para identificação de microrganismos e TSA (teste de 

suscetibilidade aos antimicrobianos); 

• VITEK MS - utilizado para identificação de bactérias e fungos; 

• ESTUFA regulada para 37ºC - para incubação das sementeiras de modo a permitir 

o crescimento de microrganismos; 

• CÂMARA DE FLUXO LAMINAR - para execução do trabalho em condições de 

assepsia; 

• PREVI COLOR GRAM – utilizada para a coloração automatizada de Gram 

 

9.1.1 SEDIMAX e AUTIONMAX 

 
Figura 25. SEDIMAX e AUTIONMAX – Equipamento automático para Análise Urinária. 
Fonte: http://www.menarinidiag.pt/Produtos/Sedimento-urinario/sediMAx-conTRUST 
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9.1.1.1 Princípios de Funcionamento 

É uma combinação dos dois equipamentos (SediMAX – faz a analise do sedimento 

urinário e AutionMAX – faz a análise das tiras teste), que fornecem um relatório completo 

de uma análise urinária tanto em termos químicos como microscópicos. O sistema ótico do 

sediMAX conTRUST consegue captar imagens em microscopia de campo claro e de 

contraste de fase de forma a obter mais informação sobre as partículas na amostra. 

 

Figura 26. Visualização de Imagens em Campo Claro e em Contraste de Fase.  
Fonte: http://www.menarinidiag.pt/Produtos/Sedimento-urinario/sediMAx-conTRUST 
 

O AutionMAX usa uma série de técnicas fotométricas, semelhantes à 

espectrofotometria. Na leitura de tiras teste e da cor da urina, mede a refletância, ou seja, 

mede, a determinados comprimentos de onda, a intensidade da luz que é refletida após a 

incisão de uma luz na amostra e que depois é comparada à intensidade da luz que é 

refletida numa superfície de referência. Na leitura da densidade, aplica uma técnica de 

refratometria que consiste na medição do ângulo do desvio que uma luz sofre ao incidir na 

amostra (ângulo de refração) para cálculo do respetivo índice de refração 16.  

Por último, na medição da turvação, usa uma técnica nefelométrica, em que uma luz, 

ao incidir sobre a amostra, irá sofrer dispersão. Depois, haverá um detetor que não se 

encontra na mesma direção da luz transmitida, encontrando-se normalmente num ângulo 

reto em relação à luz incidente, que detetará a luz dispersa (23). 
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9.1.2 VITEK 2 XL  

 
Figura 27. VITEK 2 XL – Equipamento automático para identificação e TSA de 
microrganismos. Fonte: http://www.biomerieux-usa.com/clinical/vitek-2-healthcare 
 

9.1.2.1 Princípios de Funcionamento 

Equipamento automatizado que possui uma unidade de leitura de códigos de barras das 

cartas de identificação (ID) e antibiogramas (TSA - teste de sensibilidade aos antibióticos). 

O aparelho inclui uma câmara de enchimento de cartas por vácuo, uma zona de 

selagem das cartas e uma zona de incubação e leitura automática de cartas (por 

turbidimetria e colorimetria) e um potente software e base de dados que analisa e interpreta 

os dados enviados pelo sistema de leitura do aparelho. Este software inclui o chamado 

AES (Advanced Expert System), o qual cruza a informação da identificação e do 

antibiograma. Esta identificação permite avaliar os valores de Concentrações mínimas 

Inibitórias (CMI) e identificar alguns fenótipos de acordo com os resultados obtidos. Esta 

avaliação final indica se o resultado do antibiograma é consistente com a bactéria 

identificada (24). 

Deste modo, a maioria dos microrganismos são identificados e em seguida são 

realizados os seus antibiogramas por este sistema, permitindo uma maior segurança nos 

resultados obtidos. Uma vez que as cartas são seladas, a possibilidade de contaminação 

é menor (24). Por esta razão, as contaminações colocam-se muitas vezes do lado do 

utilizador no momento da manipulação das caixas ao fazer as suspensões que encherão 

as cartas. 
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9.1.2.2 Cartas de Identificação - ID 

Cada carta possui poços que contém substratos bioquímicos desidratados. Não são 

necessários reagentes adicionais, pelo que se elimina deste modo o risco de omissão ou 

de erro. 

• VITEK 2 GN – identificação de enterobactérias e um grupo seletivo de Gram 

negativos não fermentadores; 

• VITEK 2 GP – identificação de enterococos, estreptococos, estafilococos e um grupo 

seletivo de Gram positivos; 

• VITEK 2 NHI – identificação de Neisserias e Haemophilus 

• VITEK 2 YST – identificação de leveduras e microrganismos similares 

 

9.1.2.3 Cartas de Antibiograma - TSA 

A carta teste de Suscetibilidade aos Antibióticos contém poços contendo substratos 

de antibióticos. 

• VITEK 2 N355 – teste de sensibilidade para bacilos aeróbicos gram negativos de 

relevância clínica contra antibióticos específicos; 

• VITEK 2 TSA-STO3 - teste de sensibilidade para Estreptococos pneumoniae, 

Estreptococos beta-hemolíticos e Estreptococos viridans contra antibióticos 

específicos; 

• VITEK 2 AST-YSO8 - teste de sensibilidade para Leveduras de relevância clínica 

contra antibióticos específicos; 

• VITEK 2 AST-P586 - teste de sensibilidade usado mais para Enterococos spp, mas 

pode ser utilizado também para Estafilococos spp e Estafilococos agalatiae contra 

antibióticos específicos; 

• VITEK 2 AST-P648 - teste de sensibilidade usado mais para Estafilococos spp, mas 

pode ser utilizado também para Enterococos spp e Estafilococos agalatiae contra 

antibióticos específicos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 

Danielson Silva 
 

53 

9.1.3 VITEK MS 

 
Figura 28. VITEK MS – Equipamento automático para Identificação de Bactérias e Fungos. 
Fonte: http://www.biomerieux-usa.com/clinical/vitek-ms-healthcare 
 
9.1.3.1 Princípios de Funcionamento 

Equipamento automatizado para identificação de bactérias e fungos através do sistema 

de espectrometria de massa MALDI TOF (Matrix Associated Laser Desorption Ionization - 

Time of Flight). Consiste num sistema no qual material biológico (uma colônia ou um 

concentrado de hemocultura) é colocado em uma placa em que há a matriz polimérica (25).   

Isso é irradiado com um laser que vaporiza a amostra e há ionização de várias 

moléculas, que são aspiradas num tubo de vácuo e levadas a um detetor: conforme a 

molécula, o tempo de chegada ao detetor (time of flight) é diferente (25).    

Esta informação é convertida num espetro, que é específico para cada espécie de 

bactéria. O espetro obtido é comparado com uma enorme base de dados que o sistema 

de identificação possui (25).   

O resultado é dado associado a um valor de confiança baseado na precisão da 

correspondência dos espetros obtidos com os da base de dados. Quando este valor é 

baixo, o procedimento é repetido (25).   

Isso é colocado em gráfico, dando vários picos e, para cada espécie bacteriana ou 

fúngica, obtém-se um gráfico específico. Uma base de dados computadorizada interpreta 

e fornece o resultado - tudo com muita rapidez (25). Trata-se, portanto, de uma aplicação da 

espectrometria de massa. 
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9.1.4 PREVI COLOR GRAM 

 
Figura 29. PREVI COLOR GRAM – Equipamento para Coloração de GRAM. 
Fonte: http://www.biomerieux-usa.com/clinical/previ-color-gram 
 
9.1.4.1 Princípios de Funcionamento 

É um sistema automatizado de coloração de Gram que proporciona resultados 
precisos e padronizados para todos os tipos de amostras. Na coloração padronizada, 

utiliza-se bicos inovadores que pulverizam e dispensam sempre o mesmo volume de 

reagente, ou seja, utiliza apenas o volume de reagente necessário. É um aparelho que 

permite que não haja uma contaminação cruzada, uma vez que, cada lâmina é separada 

e é utilizado sempre um reagente de coloração fresco. Apresenta uma melhor diferenciação 

de microrganismos em comparação com resultados manuais e coloração automática 

(Figura 30) 

 

 
Figura 30. Diferenciação de Microrganismos em comparação com coloração manuais e 
automática. Fonte: http://www.biomerieux.pt/produto/previr-color-gram 
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9.2 TÉCNICAS MANUAIS UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS 
 

• Teste da oxidase 

• Pesquisa de catálase 

• Teste de Coagulase 

• Clearview Exact Strep A Cassette (Pha-Direto) 

• Slidex Strepto A, B e D 

• Micoplasma 

• Teste do Tubo Germinal (Prova de Filamentação para Candida albicans) 

• Teste de Suscetibilidade a Antimicrobinos (manual) 

• Coloração de Gram 

• Coloração de “ZIEHL - NEELSEN”  

 

9.2.1 TESTE DA OXIDASE  

O teste permite a deteção da enzima citocromo oxidase das bactérias.Esta enzima é 

caraterística do género Neisseria e da maioria das espécias de Pseudomonas. Permite a 

diferenciação dos bacilos Gram postivos e negativos (26).  

 

9.2.1.1 Princípio do Teste 
O teste da oxidase baseia-se na produção bacteriana de uma enzima oxidase intracelular. 

Na preseça de oxigénio na atmosfera e de citocromo C, esta enzima oxida o reagente 

Fenilenodiamina, para formar um composto colorido violeta, o Indofenol. O ácido ascórbico, 

incorporado no reagente, age enquanto agente redutor para limitar a auto-oxidação e 

melhorar a estabilidade do reagente. Esta fórmula baseia-se na fóruma doreagente oxidase 

de Kovacs (26). 
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Figura 31. Amostras, Procedimento (abertura da ampola e realização do teste), Leitura e 
Interpretação do Teste. 
Fonte: Autoria própria. 
 
9.2.1.2 Limitação 

Não devem ser usadas ansas de metal pois os produtos de oxidação do metal, que se 

formam aquando do aquecimento da ansa, podem provocar falsa reação positiva. 

 

 



Relatório de Estágio – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 

Danielson Silva 
 

57 

9.2.2 PESQUISA DE CATALASE 

É um teste que faz a pesquisa da enzima catalase em colónias bacterianas isoladas em 

meio de cultura. É utilizada na identificação de cocos Gram (+), nomeadamente para fazer 

a distinção entre estafilococos (catálase +) e estreptococos (catálase -). 

9.2.2.1. Princípio e Fundamento 

A enzima catalase desdobra o peróxido de hidrogénio (3%) em água e oxigénio. As 

bactérias que possuem a enzima catalase no seu sistema enzimático têm a capacidade de 

destruir peróxidos formados no decurso de reações de oxidação, através da reação: 

 
9.2.2.2. Procedimento 

Se   após   contacto   da   colónia   em   estudo   com   o   peróxido   de   hidrogénio 

(3%), ocorrer: 

• Efervescência (libertação de O2 ou formação de bolhas de ar) – a pesquisa de 

catalase é POSITIVA;  

• Não ocorrer Efervescência (não há libertação de O2 ou não houver formação de 

bolhas de ar) – a pesquisa de catalase é NEGATIVA. 

 

9.2.2.3 Limites e Precauções  
• Culturas com mais de 24 horas podem dar falsos negativos; 

• Devido à existência de catalase nos eritrócitos, a prova deve ser interpretada com 

muito cuidado quando efetuada a partir de colónias retiradas de meios contendo 

sangue (possibilidade de falso positivo). 

 

9.2.3 TESTE DE COAGULASE 

A coagulase é uma enzima termoestável produzida principalmente pelas estirpes de S. 

aureus, servindo a prova para identificar esta espécie. A prova é positiva no caso de se 

observar a existência de coagulação. 

 

9.2.3.1 Limites e precauções: 
• Pode ocorrer lise do coágulo antes da sua observação por produção de enzimas 

fibrinolíticos pela estirpe em estudo (obtendo um falso negativo). 
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9.2.4 CLEARVIEW EXACT STREP A CASSETTE - PHA-DIRETO 

O Clearview Exact Strep A Cassette é um teste rápido para a deteção visual qualitativa 

de antigénio de estreptococos do grupo A diretamente a partir de zaragatoas faríngeas. 

Este teste destina-se à utilização como auxiliar de diagnóstico de infeção por estreptococos 

do grupo A (27).  

 
Figura 32. Princípio do Teste, Procedimento do Teste e Interpretação dos Resultados. 
Fonte: Autoria própria. 
 

9.2.5 SLIDEX STREPTO A, B e D 

O Slidex Strepto é um teste rápido de aglutinação de partículas de látex para o 

agrupamento dos estreptococos dos grupos de Lancefield. Este teste permite uma 

identificação rápida e fácil das colónias de estreptococos a partir de meios de isolamento.  

9.2.5.1 Fundamento 

Os estreptococos contêm frequentemente antigénios específicos de grupo que podem 

ser extraídos e identificados com anti-soros. Assim, os reagentes constituídos por 

partículas de látex sensibilizadas   com   anticorpos   dirigidos   contra   os   antigénios   

fixam-se   aos   antigénios correspondentes, produzindo uma aglutinação visível das 

partículas de látex. Após cultura em gelose de sangue, as colónias isoladas de 

estreptococos são colocadas num tubo que contem o reagente de extração.  

O antigénio específico do grupo contido na parede é extraído, de forma enzimática, 

através de uma técnica simples e rápida. O antigénio extraído é identificado pelas 

partículas de látex sensibilizadas com um anticorpo anti-antigénio de grupo dos 
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estreptococos. Se o antigénio estiver presente, o reagente látex correspondente é 

aglutinado. Se o antigénio estiver ausente, o reagente látex permanece em suspensão 

homogénea. 

 

9.2.6 MYCOPLASMA IST 2 

O teste de Mycoplasma ITS 2 é um dispositivo completo designado ao diagnóstico dos 

micoplasmas urogenitais. Permite a cultura, a identificação, a contagem indicativa e a 

determinação de sensibilidade aos antibióticos de Ureaplasma spp. e de Mycoplasma 

hominis (28). 

 

9.2.6.1 Procedimento 
• Após a colheita com a zaragatora, coloca-o imediatamente dentro do frasco 

Mycoplasma R1; 

• Após a homogeneização, transferir o conteúdo do frasco R1 para o frasco 

Mycoplasma R2 e agitar em vortex até à diluição completa do liofilizado; 

• Distribuir o caldo (R1+R2) nas 22 cúpulas da galeria Mycoplasma IST 2 na proporção 

de 55 µl/cúpula; 

• Adicionar 2 gotas de óleo de parafina em cada cúpula; 

• Colocar a tampa da galeria e incubar durante 24 a 48h a 36ºC. 

 

 
Figura 33. Leitura e Interpretação dos Resultados (Teste de Mycoplasma ITS 2). 
Fonte: Autoria própria. 
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9.2.7 TESTE DO TUBO GERMINAL - PROVA FILAMENTAÇÃO PARA C. ALBICANS 

É uma prova que permite fazer uma identificação presuntiva de C. Albicans.  Incuba-se 

em soro humano uma colónia de leveduras durante 2 horas na estufa a 37ºC, e caso for 

C. Albicans, vai formar tubos germinativos que é o início de uma verdadeira hifa e que não 

apresenta contrição no seu ponto de origem. 

 

9.2.8 TESTE DE SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBINOS – TÉCNICA MANUAL 

O antibiograma é executado manualmente para algumas bactérias para as quais não 

está definido antibiograma automático ou quando o resultado deste é inconsistente, através 

do método de difusão em disco ou em tiras E-test. 

 

9.2.8.1 Discos de Antibióticos 

Uma suspensão da bactéria em estudo (0,5 McFarland) é inoculada em meio MH ou 

MHF (MH suplementado com sangue, para bactérias mais fastidiosas) pela técnica de 

Kirby Bauer modificada. O meio fica completamente inoculado, uniformemente e com três 

camadas em diferentes direções. Após colocação dos discos impregnados com 

concentrações conhecidas de antibióticos, as placas são incubadas a 37ºC e no dia 

seguinte o halo de inibição é medido em milímetros, dando o resultado de suscetível ou 

resistente aos antibióticos utilizados. 

 
Figura 34. Placa com discos de antibióticos e halo de inibição.  
Fonte: Autoria própria. 
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9.2.8.2 Tiras E-test 

As tiras de E-test possuem um gradiente de concentração do antibiótico, possibilitando 

a leitura da CMI, ou seja, é uma técnica quantitativa. Por isso, para além de serem 

utilizadas para as bactérias para as quais está definido, podem ser utilizadas quando a CMI 

proveniente do antibiograma automático precisa de ser confirmada. 

 
Figura 35. Placa com tira E-test. Fonte: Autoria própria. 

 

OBS: Para controlo dos testes de suscetibilidades manuais, é inoculado o meio TSS (PVX 

para Haemophilus sp.), para garantir a pureza da suspensão. 

 

 

9.2.9 COLORAÇÃO DE GRAM 

De acordo com as diferenças estruturais da parede celular, existem bactérias que retêm 

o complexo cristal de violeta - Iodo, após descoloração com uma mistura de Álcool - Éter, 

ficando com uma cor púrpura (Gram Positivas), enquanto que outras não o retêm ficando 

com a coloração dada pelo corante de contraste utilizado, vermelho (Gram Negativas). 
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Figura 36. Procedimento para realizar uma coloração GRAM. 
Fonte: https://www.engquimicasantossp.com.br/2013/09/metodo-de-gram.html 
 
 
9.2.10 COLORAÇÃO DE ZIEHL - NEELSEN 

O método baseia-se na capacidade de alguns microrganismos, designadamente o 

género Mycobacterium e algumas espécies do género Nocardia (N. asteroides, N. 

brasiliensis e N. caviae), em virtude da composição da sua parede celular em ácidos 

micólicos, em reterem a Fucsina básica fenicada. Esta não é removida pela ação de uma 

mistura descorante, constituída por Etanol e um Ácido mineral forte. Assim, os bacilos 

álcool-ácido-resistentes coram de vermelho sobre um fundo azul, dado pelo corante de 

contraste (solução aquosa de azul de metileno). 

 
Figura 37. A: Procedimento da Coloração de Ziehl-Neelsen. B: Mycobacterium 
tuberculosis corada com a coloração de Ziehl-Neelsen. 
Fonte: https://edutec.unesp.br/publicador/index.php/conteudo/visualizarInteiro?pid=291 
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9.3 EXAMES CULTURAIS 

É onde amostras de materiais biológicos permanecem em cultura em meios específicos 

para crescimento de microrganismos presentes no material coletado. 

Tabela 15. Meios de Cultura utilizados na seção de Microbiologia 

Meios de Cultura Descrição/Finalidade 

Gelose Chocolate + 
PoliViteX (VCA3) 

É um meio de isolamento seletivo que se destina mais 
particularmente ao crescimento das estirpes exigentes, como: 
Neisseria, Haemophilus e Streptococcus pneumoniae. 

Gelose Chocolate 
Haemophilus (HAE2) 

Meio seletivo para o isolamento das diferentes espécies de 
Haemophilus em colheitas polimicrobianas de origem humana. 

Gelose COS Meio de isolamento que se destina a facilitar o crescimento de 
microrganismos exigentes. Deteção das hemólises. 

Gelose Cromogénico 
Chrom ID (CAPSE) 

Meio cromogénico para a contagem dos microrganismos urinários. A 
contagem microbiana da colheita é feita mediante um método de 
sementeira padronizada. 

Gelose Hektoen 
(HEKT) 

A gelose Hektoen é um meio de isolamento seletivo e de 
diferenciação que se destina à deteção das Salmonella e Shigella a 
partir de amostras clínicas (fezes). 

Gelose Mueller 
Hinton 2 (MHS) 

Meio não seletivo usado principalmente para o estudo da 
suscetibilidade aos antimicrobianos. 

Gelose Sabouraud 
Gentamicina 

Cloranfenicol 2 
(SGC2) 

Isolamento seletivo das leveduras e bolores a partir de amostras 
polimicrobianas. 

Gelose Granada 
(GRAN) 

Meio seletivo para o rastreio e a identificação dos estreptococos do 
grupo B (S. agalactiae). 

Gelose Mac Conkey 
(MCK) 

Meio seletivo para o isolamento das bactérias Gram (-); tendo cristal 
de violeta, permite evidenciar a fermentação de lactose pela 
viragem do vermelho neutro; os microorganismos que fermentam a 
lactose originam colónias rosas ou vermelhas; os outros originam 
colónias incolores ou ligeiramente bege. 

Gelose Campylosel 
(CAM) 

Isolamento seletivo dos Campylobacter intestinais (C. jejuni e C. 
Coli) principalmente a partir de fezes. 

Columbia ANC + 5% 
de Sangue (CNA) 

Crescimento seletivo para bactérias Gram (+). Inibe o crescimento 
de Gram (-). 

Meio líquido BHI-T Meio adequado para a cultura de uma grande variedade de tipos de 
organismos, incluindo bactérias, leveduras e fungos filamentosos. 

Meio líquido TODD H-
T 

Caldo de enriquecimento seletivo destinado à deteção dos 
estreptococos do grupo B. Pode também ser utilizado para o 
enriquecimento de S. aureus, no rastreio de S. Aureus resistentes à 
meticilina. Os antibióticos presentes inibem a maioria dos 
microrganismos Gram (-). 

Meio líquido Selenite 
Meio líquido de enriquecimento para Salmonella spp. Inibe a maioria 
das Enterobacteriaceae, incluindo algumas estirpes 
de Shigella spp. 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 



Relatório de Estágio – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 

Danielson Silva 
 

64 

9.3.1 TÉCNICAS DE SEMENTEIRAS 

9.3.1.1 Meios Sólidos em Placa 

    Podem ser inoculados das seguintes formas: 

• Por quadrantes ou em roseta - técnica de esgotamento do produto (Figura 37), que 

possibilita a obtenção de colónias isoladas; 

• Para quantificação de colónias - a urina (utilizar ansa calibrada de 10 µl) por exemplo 

é inoculada com essa técnica que possibilita um crescimento que pode ser semi-

quantificado (Figura 38);  

• Por inundação com pipeta - método não recomendado devido a produção de 

aerossóis, quando utilizado deve ser realizado em câmara de segurança biológica. 

Como exemplo tem-se o líquido cefalorraquídiano (LCR) é inoculado por esta técnica, 

uma vez que os microrganismos estão sempre presentes em baixas concentrações 

e o espalhamento dificulta a deteção nessas condições;  

• Por espalhamento com zaragatoa - utilizado para execução de TSA por difusão em 

placa. 

 
Figura 38. Técnica de sementeira por esgotamento do produto.  
Fonte: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/36845/1/Relat%C3%B3rio.pdf 
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Figura 39. Técnica de sementeira quantitativa.  
Fonte: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/36845/1/Relat%C3%B3rio.pdf 
 
 
9.3.1.2 Meios Sólidos em Tubo 

    Pode-se inocular só em superfície ou em superfície e em profundidade. 

 
Figura 40. Técnica para inoculação em superfície e em profundidade  
em tubo com rampa de gelose (A®B). 
 
 
9.3.1.3 Meio Líquido 

• Produto líquido - semeado com auxílio de seringa ou pipeta; 

• Produto sólido - é mergulhado diretamente no meio. 
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9.3.2 CONDIÇÕES DE INCUBAÇÃO DAS SEMENTEIRAS 

9.3.2.1 Atmosfera 

Ø Estão disponíveis comercialmente geradores que permitem obter as diferentes 

atmosferas necessárias para a cultura de microrganismos patogénicos em laboratório:  

• CO2 (Jarra);  

• Microaerofília - condições de baixíssimas concentrações de oxigénio que 

determinados organismos exigem para o seu desenvolvimento, ex: 

Campylobacter e Helicobacter pylori; 

• Anaerobiose – condições com ausência de oxigénio. 

Ø Existem geradores para jarras ou para sacos (de 2 placas de Petri); 

Ø Se não houver este tipo de geradores pode-se obter atmosfera de CO2 colocando uma 

vela acesa dentro de uma jarra de vidro fechada, juntamente com as placas. 

 
9.3.2.2 Temperatura 

Ø Existe uma temperatura ótima para o desenvolvimento da maioria dos 

microrganismos ronda os 35-37ºC;  

Ø Alguns, contudo, podem desenvolver-se a temperaturas mais baixas, como a 

Listeria spp. (4ºC), e outros a temperaturas mais elevadas, como o Campylobacter 

spp. (42ºC); 

 

9.3.2.3 Humidade 

Ø A maioria dos microrganismos tem desenvolvimento otimizado com uma humidade 

igual ou superior a 70%; 

Ø Os meios de cultura têm de se manter hidratados durante o período de incubação; 

Ø Para manter a humidade numa estufa normal, pode colocar-se um recipiente com 

água no seu interior que permita a sua evaporação. 
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9.4 PRODUTOS BIOLÓGICOS ANALISADOS EM MICROBIOLOGIA 

Tabela 16. Procedimento Geral dos Produtos Biológicos Analisados em Microbiologia 

Produtos Exame 
Fresco 

Meio Cultura Coloração Condições de Incubação  
(35-37ºC) 

Sólidos Líquidos Gram Ziehl-
Neelsen 

CO2 
(Jarra) 

Micro-
aerofília 

Anaerobios
e (Jarra) 

Exsudado Nasal  COS       

Exsudado Faríngeo  CNA    CNA   

Exsudado Auricular  
CNA + 
PVX + 
MCK 

BHI               
(pus) 

  PVX + 
CNA 

  

Exsudado Ocular  PVX + 
COS 

 x  PVX + 
CNA 

 COS 

Exs. Ferida/Pus 
zaragatoa 

 CNA + 
MCK 

      

Exsudado Cutâneo  CNA + 
MCK 

 x     

Exsudado Vaginal x COS + 
SGC 2 

 x     

Exsudado 
Vaginal/Anal 

 GRAN TODD H-T   GRAN   

Exsudado Uretral x PVX + 
VCA 

 x  PVX VCA  

Cateter  COS       

Pus 

Seringa  
PVX + 
CNA + 
MCK 

BHI-T x x PVX  CNA Tubo  

Frasco  

Líquidos 

Pleural  

PVX + 
COS + 
MCK 

BHI-T x x PVX  COS 

Ascítico  

Sinovial  

Peritoneal  

Pericárdico  

LCR  PVX + 
COS BHI-T x x PVX  COS 

Expetoração/Sec. 
Brônquicas 

 
COS + 

HAEM + 
MCK 

 x x COS + 
HAEM 

  

Urinas x CAPS       

Fezes x 
MCK + 
HEKT + 

CAM 
Selenito    CAM  

Esperma  PVX + 
VCA 

 x  PVX + 
VCA 

  

Biópsia  COS BHI-T x x BHI-T + 
COS 

  

Hemoculturas  COS  x  COS   

 Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 
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9.5 PROCESSAMENTO LABORATORIAL DE PRODUTOS BIOLÓGICOS 

9.5.1 URINA 

As infeções do aparelho urinário são uma das infeções mais frequentes no Homem. A 

infeção urinária aguda é geralmente causada por bactérias da flora intestinal saprófita que 

invadem o aparelho urinário por via ascendente através da uretra, após contaminação 

através da flora fecal e perineal. No entanto, a via de contaminação também poderá ser 

descendente ou hematogénea (secundária a uma septicemia), iatrogénea (flora comensal) 

ou exógenas (introduzidas por cateter ou sondas vesicais). Os agentes etiológicos mais 

frequentes nas crianças e adultos são as Enterobacteriacea com grande destaque para a 

Escherichia coli. Em doentes com fatores de risco como algaliação permanente, cálculos 

urinários e outras patologias do aparelho urinário, o leque de agentes etiológicos alarga-se 

a outros microrganismos, como Pseudomonas spp, Staphylococcus spp, Enterococcus spp 

e fungos (29). 

 

9.5.1.1 Exame Direto à Fresco 

No exame direto a fresco, irá observar a presença ou ausência de elementos celulares 

como células epiteliais, leucócitos, eritrócitos, fungos ou parasitas no sedimento da urina 

centrifugada. 

Nota: A avaliação do sedimento urinário a fresco reveste-se de extrema importância na 

abordagem inicial ao pedido de um exame cultural à urina, a quantificação de elementos 

presentes pode ser estratificada e uma primeira interpretação pode ser realizada. 

 

9.5.1.2 Exame Cultural (Urocultura) 
1) Homogeneizar a urina; 

2) Semear com ansa calibrada de 10 μl nos meios apropriados (ver procedimento 

geral dos produtos biológicos); 

3) Incubar em atmosfera de aerobiose na estufa a 37ºC durante 18 a 24h; 

4) Após a incubação, procede-se a leitura do n.º de colónias: 

• 1 colónia - 103 UFC/ml 

• 10 colónias - 104 UFC/ml 

• 100 colónias - 105 UFC/ml 

 

9.5.2 HEMOCULTURA 

A hemocultura é um meio de diagnóstico de urgência quando se suspeita de um processo 

de septicémia (febre de ordem indeterminada, estado de choque, infeção localizada 
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profunda). Numa tentativa de isolar os agentes patogénicos, cultiva-se uma amostra de 

sangue venoso num meio de enriquecimento para o desenvolvimento de bactérias 

responsáveis por septicémias, permitindo o crescimento rápido e identificação desses 

microrganismos (30). 

 

9.5.2.1 Processamento Laboratorial 
O meio utilizado é Hemoline performance diphasique. Todos os dias é observada a 

turvação, a hemólise, a formação de película ou colónias visíveis na transição entre o 

sedimento eritrocitário e o meio de cultura ou a presença de colónias no meio gelosado. 

Caso a amostra seja suspeita faz-se uma Coloração de Gram, sementeira em meio de 

gelose de sangue ou outros sugeridos pelo Gram. Passadas o tempo de incubação, fazer 

a leitura da placa após o tempo de incubação, observando o crescimento das colónias. 

No caso de haver suspeita de Brucelose, prolongar a incubação até 28 dias. Toda a 

manipulação para a Brucella spp tem que ser obrigatoriamente feita em câmara de fluxo 

Laminar (30).  

 

9.5.2.2 Critérios de Interpretação de Resultados 
Devido às rigorosas condições de assepsia durante a colheita e manipulação alguns 

resultados poderão não ser valorizados, tais como: 

• Crescimento na gelose de sangue de mais de dois tipos de colónias (possível 

• contaminação de colheita); 

• Crescimento de flora saprófita da pele; 

• Crescimento de um potencial contaminante numa só hemocultura sugere 

contaminação. 

No entanto, Staphylococcus coagulase negativa podem estar associados a 

contaminações. Mas, nos pacientes hemodialisados, ter em atenção que podem ser o 

agente causal. Nesse caso, convém fazer um exame bacteriológico do cateter. Além disso, 

confrontar o resultado das diversas hemoculturas (30). 

 

9.5.3 FEZES 

As infeções do aparelho gastrointestinal têm elevada incidência na população em geral, 

com grande morbilidade em alguns grupos de etários, como é o caso das crianças e idosos. 

Os antecedentes epidemiológicos, a existência de fatores predisponentes, a presença 

de sinais e sintomas clínicos e o tipo de diarreia devem orientar na pesquisa do agente 

etiológico. As enterocolites agudas são infeções do intestino delgado ou do cólon devidas 
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a bactérias entero-invasivas, bactérias toxinogénicas não invasivas e a exotoxinas 

bacterianas produzidas nos alimentos (31).  

• As bactérias com características invasivas, capazes de destruir a mucosa, aderem 

às células epiteliais, penetram e multiplicam-se, originando a síndroma desintérico 

(Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinea enterocolitic e Escherichia coli) 
(31-33); 

• As bactérias produtoras de exotoxinas ou enterotoxinas fixam-se à superfície da 

mucosa, mas não penetram no epitélio e produzem uma exotoxina (Vibrio cholerae, 

Escherichia coli, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Bacillus cereus 

produtor de enterotoxina termolábil e Campylobacter jejuni) (31-33).  

Nas enterocolites necrosantes, a necrose é provocada por uma isquemia intestinal que 

favorece a proliferação bacteriana: enterocolites do recém-nascido por Escherichia coli 

enteropatogénica, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium 

butyricum, e enterocolites do adulto por Clostridium perfringens (30). 

Além disto, também poderá ser feita a pesquisa de parasitas e fungos nas fezes.   

Após recolha, as amostras de fezes devem ser avaliadas quanto a:  

• Aspeto das fezes; 

• Consistência; 

• Cor; 

• Aspeto macroscópico para pesquisa de vermes adultos (Oxiúros, Ténias, Ascaris, 

etc). 

Deve-se efetuar um exame microscópico direto (para observar se existe formas 

vegetativas de amibas e flagelados) e um exame microscópico após concentração 

(procurando essencialmente ovos, cistos e larvas).  

O método utilizado no exame parasitológico de fezes é o método de Ritchie modificado 

(método de concentração de ovos, cistos e larvas), disponível comercialmente e que utiliza 

a mesma base técnica do original (com centrifugação, formalina 10% e lugol) mas que 

torna todo o processo mais cómodo e resolutivo, originando o mesmo grau de eficácia que 

o original. 
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9.5.3.1 Exame Parasitológico das Fezes  

 
Figura 41. Princípio de Funcionamento do Método de Concentração de Ovos, Cistos e 
Parasitas Fecais (34). 
 
 

 
Figura 42. Procedimento do Método de Concentração de Ovos, Cistos e Parasitas 
Fecais(34). 
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9.5.3.2 Exame Bacteriológico das Fezes  

ü Exame Cultural 
Ø Por rotina devem ser pesquisados Salmonella spp, Shigella spp, e Campylobacter 

spp; 

Ø Escolher os meios que se pretende e devem ser utilizados (ver procedimento geral 

dos produtos biológicos); 

Ø Inocular os meios (MacConkey, os meios seletivos para Salmonella spp e Shigella 

spp e os meios de enriquecimento) e incubar em atmosfera de aerobiose, a 35º C, 

durante 18 a 24 horas; 

Ø Inocular o meio seletivo para Campylobacter spp. e incubar em atmosfera de 

microaerofilia (5% de O2, 10% de CO2, e 85% de N2), a 42ºC, durante 48 a 72 horas; 

Ø Após 12 horas de incubação dos meios de enriquecimento, efetuar subculturas para 

meio de MacConkey e eventualmente para outros meios seletivos. 

Nota: Para além das bactérias acima mencionadas, cada laboratório deve determinar as 

bactérias que pesquisa por rotina de acordo com a situação geográfica e epidemiológica 

 

 
Figura 43. Pesquisa de Campylobacter jejuni e Campylobacter coli nas Fezes e Cultura (35). 
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9.5.4 ESPERMA 

O exame a fresco e cultural (espermocultura) do esperma, servem para auxiliar no 

diagnóstico das infeções do trato genital masculino. Os microrganismos mais 

frequentemente valorizados são Neisseria gonorrhoeae, Enterococcus spp, 

Staphylococcus aureus e Enterobacteriaceae (29).  

9.5.4.1 Processamento Laboratorial 

ü Exame Direto 
• Deve realizar-se o exame a fresco e pesquisar no microscópio ótico a presença de 

células, leucócitos, eritrócitos, formas leveduriformes e filamentosas de fungos. 

ü Exame Cultural 
• Faz-se a cultura nos meios PVX e VCA  

 

9.5.5 EXPETORAÇÃO 

Nas vias aéreas inferiores, as infeções pulmonares crónicas podem resultar de 

numerosas bactérias no parênquima pulmonar. Manifestam-se por sinais pulmonares 

discretos e variáveis consoante o agente infecioso (por exemplo, Mycobacterium 

tuberculosis). A pleurisia resulta de infeções da cavidade pleural acompanhada de um 

exsudado inflamatório, as quais podem ser devidas a Streptococcus pneumoniae ou 

Staphylococcus aureus (29). 
 O diagnóstico das infeções respiratórias inferiores é frequentemente dificultado pela 

contaminação das amostras por flora comensal da orofaringe durante a colheita. O 

laboratório deve processar apenas amostras de boa qualidade. Uma amostra de boa 

qualidade é definida pelo exame direto. Proceder à coloração de Gram num dos esfregaços 

e no outro à coloração de Ziehl-Neelsen, se pedida a pesquisa de micobactérias, 

nomeadamente Bacilo de Koch (B.K.) (29). 

9.5.5.1 Processamento Laboratorial 

ü Exame Direto 
• Selecionar uma porção purulenta da amostra, efetuar um esfregaço por estiramento 

e corar pelo método de Gram; 

• Observar ao microscópio ótico com objetiva 10 x (cerca de 10 campos) para avaliar 

a qualidade da amostra tendo em conta a presença de células epiteliais 

pavimentosas (da orofaringe) e leucócitos; 
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ü Exame Cultural 
• Da porção purulenta selecionada, semea-se com uma ansa esterilizada segundo o 

método dos quatro quadrantes, nos seguintes meios de cultura adequados (ver 

procedimento geral dos produtos biológicos); 

• Incubar em atmosfera de 5 % de CO2 a 35ºC durante 18 a 24 horas; 

• Valorizar as culturas de acordo com a observação do Gram e informação clínica; 

• Reisolar e identificar a estirpe valorizada. 

 

9.5.6 EXSUDADO VAGINAL, URETRAL E VAGINAL/ANAL 

A determinação de amostras apropriadas para o diagnóstico de infeções do aparelho 

genital depende do local de infeção e dos microrganismos. Algumas infeções do aparelho 

genital feminino são devidas a microrganismos endógenos cuja patogenicidade é ativada 

por fatores do hospedeiro ou por desequilíbrio da flora saprófita (29). 

A flora vaginal é constituída por diversas espécies, predominantemente Lactobacillus 

ou bacilos de Döderlein (Gram variáveis, finos e compridos). Na infância e após a 

menopausa, dada a ausência de estrogénios, o pH vaginal torna-se neutro e a flora vaginal 

é substituída por outras espécies microbianas. Nas cervicites, infeções do epitélio do 

endocolo marcadas por uma leucorreia purulenta, os principais microrganismos associados 

são Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae (30).   

As uretrites são infeções da uretra com sintomatologia mais marcada no homem que na 

mulher, a qual podem apresentar infeções assintomáticas (Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae). As vaginites e bartolinites, infeções do epitélio vaginal e das 

glândulas de Bartholin, estão associadas à flora comensal (Gardnerella vaginalis) (30). 

Habitualmente pesquisa-se a presença de fungos (nomeadamente Candida spp), 

parasitas (Trichomonas vaginalis) e bactérias (Gardnerella vaginalis). A possível pesquisa 

de outros agentes, nomeadamente Streptococcus ß-hemolíticos do grupo B de Lancefield 

(Streptococcus agalactiae), Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 

hominis e Ureaplasma urealyticum, só serão efectuadas mediante prescrição orientada. A 

presença de substratos específicos (ureia para U. urealyticum e arginina para M. hominis) 

e de um indicador (vermelho de fenol) permite, em caso de cultura positiva, visualizar uma 

mudança de cor do caldo associada a um aumento de pH (30).  

Em grávidas, fazer sempre sementeira em gelose de sangue para pesquisa de 

Streptococcus agalactiae. Em crianças, mulheres no pós-parto e sempre que seja prescrito 

pelo clínico fazer sementeira em gelose de sangue para pesquisa de Streptoccocus grupo 

B. 
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ü Exame Direto 
• A fresco - observar a presença ou não de Trichomonas vaginalis e de elementos 

leveduriformes; 

• Após coloração - corar o esfregaço pelo método de Gram e pelo Giemsa (opcional) 

e descrever a flora existente. 

ü Exame Cultural 
• Após fazer as sementeiras em meios adequados (Exs. Vaginal - COS + SGC 2 e Exs. 

Uretral - PVX + VCA), deve-se proceder a incubação dos mesmos, em que: 

o COS - incubar em aerobiose a 35ºC - 37ºC, durante 48 horas, com observação 

às 24 e 48 horas; 

o SGC 2 - Incubar em aerobiose a 30ºC, durante 5 dias, com observação às 24 e 

48 horas; 

o PVX - incubar em atmosfera de 5 a 7 % de CO2 a 35ºC - 37ºC, durante 48 horas, 

com observação às 24 e 48 horas; 

o VCA - incubar em atmosfera de microaerofilia (5% de O2, 10% de CO2, e 85% 

de N2), a 37ºC, durante 48 a 72 horas; 

 

9.5.7 EXSUDADO OCULAR 

A nível do saco conjuntival existe uma flora saprófita constituída principalmente por 

Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp, Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus aureus. Mais raramente podem ser encontrados o Haemophilus 

influenzae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Moraxella catarrhalis e fungos (30). 

9.5.7.1 Processamento Laboratorial 

Devido à constante ação de lavagem dos olhos pelas lágrimas, o número de bactérias 

isoladas de algumas infeções oculares é geralmente baixo, pelo que se recomenda a 

utilização de um grande inóculo e a sementeira em vários meios de cultura. Habitualmente, 

semeia-se um meio líquido (TSB ou BHI) e meios sólidos (gelose-sangue, gelose-

chocolate). Aos meios referidos poder-se-ão associar outros, de acordo com a suspeita 

clínica. 

 
9.5.8 LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO - LCR 

A Meningite Bacteriana é uma Emergência Médica pois a infeção das meninges é uma 

situação clínica grave e potencialmente mortal se não tratada atempadamente. O 

diagnóstico laboratorial é uma urgência que requer processamento imediato do produto 
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para determinar o agente etiológico. Geralmente são as bactérias aeróbias que causam 

esta infeção, mas na presença de abcesso cerebral o agente etiológico pode ser uma 

bactéria anaeróbia (36). 

Tabela 17. Agentes Etiológicos das Meningites Agudas (36). 

 

9.5.8.1 Processamento Laboratorial 

• Avaliar o volume da amostra de LCR e descrever a sua aparência microscópica; 

• Se o volume for superior a 1 ml centrifugar durante 20 minutos (1.500 a 3.000 g), se 

for inferior utilizar só o agitador para homogeneizar a amostra; 

• Aspirar o sobrenadante com uma pipeta esterilizada, deixando aproximadamente 0,5 

a 1 ml de sedimento e guardar aquele para estudos adicionais, durante uma semana; 

• Ressuspender o sedimento agitando vigorosamente durante 30 segundos; 

• Preparar o esfregaço colocando uma ou duas gotas sem espalhar do sedimento 

numa lâmina de vidro nova limpa com álcool e seca. Fixar com metanol e corar pelo 

método de GRAM e AZUL de METILENO. A citocentrífuga é um método alternativo 

para a preparação do esfregaço; 

• Com uma pipeta esterilizada, inocular os meios a partir do sedimento incubar a 35ºC 

em atmosfera de 5 % CO2 até às 72 horas, observando as placas diariamente; 

• Fazer a passagem dos meios líquidos de enriquecimento às 24 e/ou 48 horas; 

• Antigénios capsulares bacterianos - Pode ser feita pesquisa de antigénios 

bacterianos (Haemophilus influenzae tipo B, Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus agalactiae) sempre que clinicamente se justifique, nunca 

dispensando a sua correlação com o exame bacteriológico direto e cultural. Seguir 

as instruções do fabricante. Um resultado positivo depende do nível de antigénios 

detetáveis e não substitui a cultura. 
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9.5.9 LÍQUIDOS SEROSOS 

Os líquidos orgânicos são normalmente estéreis e qualquer microrganismo encontrado 

deve ser investigado. A interpretação final deve ter em conta o estado clínico do doente e 

o microrganismo isolado. 

9.5.9.1 Processamento Laboratorial 
• Deve-se 0bservar / Descrever o aspeto macroscópico da amostra; 

• Os líquidos límpidos devem ser concentrados por centrifugação, enquanto as 

amostras purulentas podem ser inoculadas diretamente nos meios de cultura: 

o Centrifugar durante 15 a 30 minutos a 1500 g; 

o Aspirar o sobrenadante com uma pipeta esterilizada, deixando cerca de 1 ml de 

líquido no qual se ressuspende o sedimento. 

• Os líquidos que apresentem coágulos devem ser homogeneizados. 

ü Exame Direto 
• Preparar um esfregaço do sedimento e corar pelo Gram. 

ü Exame Cultural 
• Com uma pipeta esterilizada transferir 2 gotas do sedimento para cada placa dos 

meios de cultura e semear com ansa esterilizada; 

• Incubar as placas de gelose sangue e gelose chocolate em atmosfera de 5% de CO2 

a 35ºC, durante 18 a 24 horas; 

• Incubar o meio seletivo para Gram negativo e os meios líquidos a 35ºC, em 

aerobiose; 

• Fazer a passagem dos meios líquidos de acordo com o diagnóstico, exame direto e 

a cultura primária.  



Relatório de Estágio – Mestrado em Análises Clínicas 2017/20128 

Danielson Silva 
 

78 

10. FASE PÓS-ANALÍTICA 

O objetivo principal desta fase é fornecer diretrizes para os procedimentos que 

englobem a emissão e entrega dos resultados, assim como a validação biopatológica, no 

âmbito do processo Pós-Analítico.  

 
Figura 44. Matriz do Processo da Fase Pós- Analítica. 

Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 

 

 
10.1 Validação Biopatológica 

Os resultados dos exames realizados em laboratórios subcontratados são transcritos 

para o Sistema Informático Apollo. 

Após a validação técnica dos resultados determinados e da introdução dos resultados 

realizados em laboratórios subcontratados, o sistema informático propõe a validação 

biopatológica “on-line” de todos os exames laboratoriais completos ou, excecionalmente, 

parciais quando solicitado pelo Utente. Neste último caso é impresso no Boletim “Relatório 

Parcial”. 

A validação biopatológica só pode ser efetuada pelos Médicos Especialistas. 

Compete, por isso: 

• Assegurar a compatibilidade dos resultados do conjunto das análises realizadas para 

o mesmo utente, considerando fatores demográficos (idade, sexo e raça), informação 

clínica (diagnóstico, terapêutica e estado fisiológico) e histórico do utente; 
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• Certificar-se que a execução das análises prescritas foram conforme as 

recomendações do manual de boas práticas laboratoriais; 

• Verificar se a informação dos Resultados é feita em prazos compatíveis com a sua 

boa utilização clínica e em condições de confidencialidade. 

A validação é evidenciada através da rubrica do especialista em cada página do Boletim 

de Resultados. Se verificar falta de coerência dos resultados de um ou mais parâmetros o 

Médico Especialista impede a saída do Boletim respetivo, não efetuando a validação 

biopatológica no SI. 

 

 

11. CONTROLO DE QUALIDADE 

O processo de controlo da qualidade tem por objetivo prever os problemas que possam 

alterar a estabilidade das amostras e dos reagentes e verificar o estado de bom 

funcionamento dos sistemas analíticos, de forma a assegurar que os resultados obtidos 

cumprem os requisitos de qualidade exigidos, para que tenham utilidade clínica (38). 

O controlo da qualidade dos resultados inicia-se na fase pré-analítica com a correta 

preparação do doente, colheita das amostras biológicas, seu transporte e conservação. 

Passa pela fase analítica através dos procedimentos de manutenção dos equipamentos, 

controlo e calibração dos sistemas analíticos, avaliação dos métodos utilizados, correlação 

entre dados clínicos e laboratoriais e ensaios inter-laboratoriais. Engloba também a fase 

pós-analítica com uma adequada validação dos resultados (37). 

 

11.1 Controlo de Qualidade Interno - CQI 

O objetivo do controlo de qualidade interno é garantir a fiabilidade e reprodutibilidade 

dos resultados diários do laboratório e indicar a possível necessidade de efetuar ações 

corretivas em situações de não conformidade, de forma a permitir que os resultados obtidos 

cumpram os requisitos de qualidade exigidos. 

O Grupo Germano de Sousa tem uma grande preocupação com a qualidade dos 

resultados laboratoriais que faculta aos seus doentes/clientes. Exatidão e Precisão são 

uma necessidade constante e uma preocupação eminente e como tal faz-se sempre vários 

níveis de amostras de Controlo de Qualidade Interno diário, para todos os parâmetros que 

se executam. As cartas de Controlo de Qualidade Interno são diariamente monitorizadas 

pelos responsáveis de cada setor, seguindo estritamente as regras implementadas pela 

direção. A avaliação das mesmas é também sujeita ao parecer do responsável da seção 

assim como ao parecer do Responsável da Qualidade, veiculado na forma de avaliação 

mensal. 
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11.2 Avaliação Externa da Qualidade - AEQ 

A Avaliação Externa de Qualidade é efetuada mediante a realização de ensaios inter-

laboratoriais, permitindo a cada laboratório avaliar a exatidão dos seus resultados. 

O Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa participa em ensaios inter-

laboratorias a nível nacional com a INSA (Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge) 

e a nível internacional participa com: 

 

Figura 45. Programas de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) que o laboratório 
Germano de Sousa participa. 
Fonte: Documentos do Laboratório Germano de Sousa. 
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12. CONCLUSÃO 

Ø Embora já desempenhe a minha atividade profissional na área das análises clínicas 

desde o término da licenciatura em Ciências Biológicas em 2010, a realização deste 

estágio permitiu uma consolidação da informação teórica adquirida tanto neste 

mestrado em Análises Clínicas que agora termina, como também na licenciatura 

anterior.   

Ø A realização deste relatório de estágio teve um aspeto muito positivo, ao nível da 

consolidação de conhecimentos. Contudo, haveria muito mais para evidenciar.  Além 

disso, permitiu um conhecimento mais acentuado da realidade vivida nos dias de hoje 

nos laboratórios de Análises Clínicas. 

Ø A automatização é uma clara evidência nos laboratórios e imposta pelo incremento do 

número de parâmetros e do número de amostras a analisar. Esta situação é ainda mais 

evidente, quando ocorrem fusões e aquisições de laboratórios.  

Ø O laboratório Germano de Sousa, onde realizou-se o estágio é dotado dos 

equipamentos mais sofisticados do mercado, ou seja, possui a tecnologia de ponta. A 

tecnologia e a automatização permitiram, claramente, uma maior eficiência, uma maior 

produtividade, uma menor variabilidade humana, uma menor exposição a fluídos 

biológicos associada a um menor risco de contaminação e também uma maior 

rentabilização destes laboratórios, pois verifica-se uma redução dos custos, através da 

redução dos custos com salários que têm um peso significativo, ao nível financeiro das 

instituições. 

Ø No entanto, a formação dos profissionais não poderá deixar de ser menosprezada, pois 

considero de extrema importância a aprendizagem, pois, só através desta poderemos 

perceber determinadas evidências, logo, um aspeto que pensa-se ser muito positivo, foi 

tudo o que aprendeu-se no estágio, bem como em todo o curso. 

Ø Embora tenha terminado o estágio em análises clínicas, sinto que a minha formação 

não terminou, antes pelo contrário. Assim, é meu desejo melhorar e, por isso, 

permanecer em constante aprendizagem durante o percurso profissional, regendo-me 

na minha prática diária por elevados padrões morais, éticos e deontológicos de modo a 

dignificar e a exercer cada vez melhor o meu papel de Biólogo e Téc. Lab. de Analises 

Clínicas.  
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