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Introdução  

No âmbito do mestrado em análises clínicas foi realizado um estágio profissional no Serviço 

de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga E.P.E., cuja direção 

do serviço está a cargo da Dra. Ana Cristina Silva.   

Este relatório de estágio tem como objetivo a descrição da minha atividade no laboratório, 

destacando os parâmetros efetuados, o tipo de amostra, os equipamentos e metodologias 

utilizados, o controlo de qualidade, a interpretação de resultados e os aspetos que dizem 

respeito à experiência adquirida tecnicamente e clinicamente.  

Este projeto encontra-se dividido em duas partes, em que na primeira, é descrita a minha 

atividade no laboratório nos diferentes setores, nomeadamente microbiologia, hematologia, 

bioquímica e imunologia. E, a segunda parte corresponde a uma monografia, intitulada de 

“A Grávida e a Infeção por Citomegalovírus”, que constitui uma revisão bibliográfica. 
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Resumo 

Para a conclusão do Mestrado em Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, foi-me proposta a realização de um relatório de estágio, onde 

descrevo todas as atividades que realizei durante o período de estágio curricular no Serviço 

de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E..   

O estágio decorreu nas áreas de microbiologia, hematologia, bioquímica e imunologia e 

descrevo parâmetros analisados e controlo de qualidade.  

A par da formação teórica é imprescindível uma aprendizagem prática, a qual deve ser 

desenvolvida em ambiente de contexto real de laboratório que assume um papel primordial. 

Assim, desde logo se tornou percetível a responsabilidade imposta pela profissão, exigindo 

do profissional uma entrega consciente em todas as tarefas realizadas.  

 

Palavras-chave: microbiologia, hematologia, bioquímica, imunologia, controlo de 

qualidade 

 

Abstract 

To conclude the master's degree in Clinical Analysis of the Pharmacy College from the 

University of O’Porto, I was asked to realize an internship report, where I describe all the 

activities that I performed during the period of the curricular internship in the clinical 

pathology service of the Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, EPE. 

 

The internship took place in the areas of microbiology, hematology, biochemistry and 

immunology and I describe all analyzed parameters and quality control. 

In addition to theoretical training, practical learning is also essential, which must be 

developed in a real laboratory environment context that assumes a primordial role.  

Thus, from the outset, the responsibility imposed by the profession became perceptible, 

demanding from the professional a conscious dedication in all tasks performed. 

 

Key words: microbiology, hematology, biochemistry, immunology, quality control. 
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Parte I – Relatório Final de Estágio Profissional 

 

1. Serviço de patologia clínica do CHEDV 

O Serviço de Patologia Clínica (SPC) está distribuído pelas três unidades do Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CHEDV). A unidade sede em Santa Maria 

da Feira (Hospital de São Sebastião - HSS), a unidade de São João da Madeira (Hospital 

distrital de São João da Madeira - HSJM) e a unidade de Oliveira de Azeméis (Hospital de 

São Miguel - HSM). O laboratório central localiza-se no HSS e funciona 24/24h dando 

resposta aos vários serviços clínicos do CHEDV.  

O estágio nas valências de microbiologia, hematologia, bioquímica e imunologia decorreu 

no laboratório de patologia clínica do HSS e foi complementado no setor de hematologia 

do HSM. 

Mensalmente, no SPC, são processadas cerca de 1,721,761,67 análises, correspondentes 

a cerca de 1,676,231,67 pedidos nas áreas de microbiologia, hematologia, bioquímica e 

imunologia. 

Este laboratório possui um corpo técnico qualificado para executar estas valências, tendo 

médicos especialistas em patologia clínica, farmacêuticos especialistas em análises 

clínicas, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e 

operacionais. 

Os serviços hospitalares encontram-se informatizados, possuindo uma rede 

computorizada com terminais ligados diretamente aos equipamentos, o que permite a 

informatização dos serviços desde as requisições até à emissão dos boletins analíticos.  

O laboratório possui equipamentos modernos automatizados. As metodologias aplicadas 

são escolhidas em função do desempenho pretendido, de forma apropriada às condições 

do laboratório, e de acordo com o equipamento e reagentes. 

A colheita dos produtos biológicos é feita segundo as condições exigidas para o efeito e de 

acordo com o tipo de análises solicitadas, segundo as normas em vigor. 

A organização do trabalho e equipamentos é realizada diariamente, no que respeita a 

reagentes, calibradores e controlos, segundo as recomendações dos fabricantes. A maioria 

das técnicas analíticas é realizada em equipamentos automatizados, sendo os seus 

resultados validados “biopatologicamente” pelos especialistas médicos e/ou farmacêuticos. 
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O laboratório adotou um Sistema de Gestão da Qualidade, em que são aplicados e 

cumpridos os requisitos da Norma NP EN ISO 9001 e do Manual de Boas Práticas 

Laboratoriais. 

 

2. Fase pré-analítica 

Uma boa análise depende fundamentalmente de uma colheita, transporte e processamento 

apropriados das amostras. A qualidade destes passos é crítica para a redução de erros no 

diagnóstico. 

Assim, nas análises clínicas a fase pré-analítica assume um papel preponderante por ser 

a etapa onde ocorre grande parte dos erros. Os erros podem ter origem na solicitação das 

análises, na colheita, no transporte e no processamento da amostra biológica no 

laboratório. 

Quando uma colheita de amostras é mal executada pelo profissional de saúde são afetadas 

a qualidade e a segurança dos resultados analíticos mas também a satisfação do utente. 

Contudo, na colheita, os resultados analíticos também podem sofrer alterações devido a 

fatores fisiológicos relacionados com o utente, tais como idade, género, variação diurna do 

nível de alguns analitos, a ingestão recente de alimentos, álcool, medicamentos, hábitos 

tabágicos, atividade física, stress, sono e postura durante a colheita da amostra, entre 

outras variáveis. Assim sendo, a preparação do utente é essencial para a obtenção de 

resultados fidedignos. Neste contexto, é de importância vital que o doente, na convocatória 

para análise, seja informado dos cuidados a ter na preparação da colheita, devendo-se 

facultar instruções escritas, especificas para cada caso e, de fácil compreensão, de forma 

a sensibilizá-los para a importância dessa preparação no resultado laboratorial final. 

No HSS está implementada uma plataforma integrada, denominada de “Medtrix EPR”, que 

constitui o processo clínico eletrónico, fornecendo toda a informação clínica do doente, 

desde a admissão hospitalar até ao momento da alta do doente. Assim, a requisição de 

análises na consulta externa é realizada por esta via. No SPC, o agendamento da colheita 

é programado segundo a urgência dos resultados e/ou a consulta seguinte do doente. 

No dia da colheita, o assistente técnico, após identificação do doente, realiza a sua 

inscrição, e no sistema informático do laboratório é efetuada a captação, a partir do 

processo clínico eletrónico (Medtrix EPR), de todos os dados da requisição e emitidas as 

etiquetas de código de barras para identificação da requisição, tubos e contentores de 

amostras biológicas.  
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No posto de colheita um técnico superior de diagnóstico e terapêutica procede à 

identificação dos tubos e contentores. O elemento de enfermagem certifica-se da 

identificação do doente (nome e data de nascimento) e realiza a colheita. A partir desta 

fase cada tubo tem uma identificação única, com uma etiqueta autocolante onde consta o 

número de ordem, nome, processo, sexo, idade, data de colheita, produto e origem. 

Após cada colheita, os tubos passam por um leitor de código de barras e, são colocados 

em suportes ligados em rede pelo sistema “INDEXOR”. O sistema “INDEXOR” permite 

organizar e registar com rapidez e eficiência o rastreio e a localização do tubo devidamente 

identificado. Todos os suportes do sistema “INDEXOR” são transportados para o SPC, 

conforme as instruções descritas no procedimento de transporte de amostras biológicas do 

HSS. 

Já no SPC, é realizada: i) a verificação técnica; ii) a receção da amostra biológica; iii) a 

avaliação segundo os critérios de rejeição e aceitação; iv) a distribuição da amostra pelas 

respetivas áreas para a análise.  

De entre os critérios gerais de rejeição podemos destacar: 

 Amostras não identificadas 

 Amostras colhidas em tubo/material inadequado 

 Amostras coaguladas 

 Amostras hemolisadas 

 Amostras com volume incorreto 

O SPC dispõe também de um sistema automático de tratamento de amostras “Acelerator 

P540” da Abbott® que efetua a centrifugação das amostras e a sua aliquotagem, consoante 

as necessidades do laboratório, separando os tubos pelos grupos de trabalho definidos e 

de acordo com os volumes necessários à execução dos testes. 

Quando os doentes provêm do internamento o percurso das amostras é diferente. Aí, após 

a requisição das análises, o elemento de enfermagem efetua a colheita nos vários serviços 

e, assim as amostras são enviadas ao SPC, devidamente acondicionadas e 

acompanhadas da respetiva requisição. Chegado ao SPC é efetuado o registo informático 

do pedido e o percurso passa a ser semelhante ao anteriormente referido para amostras 

da consulta externa. Já para amostras provenientes do serviço de urgência, após a 

requisição médica, o elemento de enfermagem efetua a colheita e a amostra é 

devidamente acondicionada num saco plástico com dois compartimentos separados, um 

para a requisição e outro para as amostras biológicas e a amostra é transportada ao SPC 

por um sistema de transporte por vácuo. 
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As amostras biológicas colhidas e analisadas no CHEDV, regularmente, incluem sangue 

total, soro, plasma, hemoculturas, urina, fezes, saliva, esputo, LCR, líquido sinovial, pleural 

e ascítico, suco gástrico, pus, exsudados vaginal cervical e uretral, exsudados de feridas, 

esperma e tecidos. 

No posto de colheitas do CHEDV, o sangue é o produto mais requisitado, o que me permitiu 

durante o estágio realizar colheitas de sangue a utentes provenientes da consulta externa, 

bem como acompanhar o transporte das amostras biológicas colhidas e/ou rececionadas 

no posto de colheitas (como exemplo, sangue, urina do tipo II, ocasional ou de 24 horas e 

fezes) e processamento das mesmas. Estes processos são considerados fundamentais 

para o conhecimento prévio quer do que poderá correr mal durante a fase analítica quer 

da qualidade final da análise, fase pós-analítica.  

 

3. Fase Analítica 

 

3.1. Microbiologia 

A microbiologia consiste no estudo dos microrganismos, como bactérias, vírus ou fungos. 

No laboratório, este estudo está relacionado com o impacto destes microrganismos na 

saúde. 

No SPC, o setor da microbiologia encontra-se dividido em três áreas, a microbiologia I, a 

microbiologia II e a sala reservada ao BK (bacilo de Koch), conforme o produto para exame 

bacteriológico. Na microbiologia I são tratadas as amostras de urina, de fezes, zaragatoas 

para a pesquisa de bactérias produtoras de carbapenemases e exsudados vaginais/ 

cervicais e uretrais; na microbiologia II são tratadas as amostras provenientes do aparelho 

respiratório, hemoculturas, líquido cefalorraquidiano (LCR), líquidos orgânicos, exsudados 

purulentos (com pesquisa de anaeróbios) e zaragatoas para pesquisa de MRSA; por fim, 

na sala reservada ao BK são tratadas as amostras para exame cultural de Micobactérias. 

A identificação bacteriana é realizada segundo os esquemas presentes na figura 1 e 2, que 

servem de apoio a todos os setores da microbiologia, segundo o resultado do Gram e 

respetivas provas identificativas. 
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Figura 1: Identificação de microrganismos Gram positivo 
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Figura 2: Identificação de microrganismos Gram negativo  

Embora a serologia infeciosa não esteja incluída nos setores da microbiologia do SPC, ela 

faz o diagnóstico e monitorização das doenças infeciosas com origem em vírus ou 

bactérias, logo está abrangida pela grande área da microbiologia, por isso será 

desenvolvida neste capítulo 

 

3.1.1. Setor da microbiologia I  

 

3.1.1.1. Urina 

As infeções do trato urinário são as infeções que ocorrem mais frequentemente na 

população e os grupos de maior risco são as mulheres, os diabéticos, os idosos e os 

indivíduos imunocomprometidos.  

A infeção urinária aguda é, geralmente, causada por bactérias da flora saprófita, que 

invadem o trato urinário por via ascendente, através da uretra, isto é, começam no trato 

urinário inferior (bexiga e uretra) e poderão evoluir para infeções no trato urinário superior 
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(rins e ureteres). Considerando que o trato urinário é estéril, à exceção da uretra, alguns 

dos fatores que podem facilitar a sua colonização por bactérias patogénicas são a 

algaliação, micções pouco frequentes, alterações a nível hormonal, cálculos urinários, 

esvaziamento incompleto da bexiga devido, por exemplo, a hipertrofia prostática e 

peristaltismo dos ureteres.  

Os agentes etiológicos mais frequentes nas crianças e adultos, sem outras doenças 

associadas, são Enterobacteriáceas, principalmente Escherichia coli (E. coli). Mas, 

doentes em internamento hospitalar e com fatores de risco associados como as algaliações 

permanentes, a lista de agentes etiológicos alarga-se a outros microrganismos, tais como 

Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Proteus spp, Staphylococcus spp, Enterococcus spp e 

fungos.  

 

 Colheita da amostra 

A urina é um líquido biológico estéril, mas na sua passagem pela uretra, durante a micção, 

são arrastados microrganismos que a colonizam, podendo conduzir a erros de 

interpretação do resultado da urocultura. 

Para realizar o diagnóstico de infeção do trato urinário podem ser usadas as seguintes 

amostras:  

 Urina colhida por micção “jato médio” 

 Urina colhida por punção de cateter urinário 

 Urina colhida por punção supra-púbica 

 Urina colhida por drenagem de nefrostomia/ureterostomia 

 Urina colhida em saco coletor – crianças 

 

 Processamento laboratorial 

 

 Exame direto 

 Exame direto a fresco do sedimento urinário 

O exame a fresco do sedimento urinário tem por objetivo a observação de células epiteliais 

do trato urinário inferior ou superior, leucócitos, eritrócitos, cilindros, cristais, bactérias e 

fungos no sedimento de urina centrifugada.  
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Assim, tive a oportunidade de manipular as amostras de urina para exame bioquímico e 

citológico do sedimento urinário com os equipamentos “AUTION MAXTM” (análise sumária 

da urina) e “SEDIMAXTM” (sedimento urinário), da Menarini®, totalmente automatizado, e 

destinado à determinação qualitativa e semi-quantitativa in vitro de analitos da urina. 

 

 Exame cultural 

O exame cultural serve para isolar o agente bacteriano responsável pela infeção. No exame 

cultural de urinas executei a urocultura e a sua avaliação.  

As urinas são semeadas em meio “UriSelectTM4” da Bio-Rad® e sempre que necessário 

repicadas para gelose de sangue (GS). O meio de cultura “UriSelectTM4” utilizado, é um 

meio agar cromogénico não seletivo para o isolamento, diferenciação e enumeração de 

agentes patogénicos do trato urinário. Permite a diferenciação e a identificação de E. coli, 

Enterococcus spp e Proteus mirabilis através da atividade enzimática e a presumível 

identificação de outros agentes patogénicos urinários (Figura 1), nomeadamente Klebsiella 

spp, Enterobacter spp, Serratia spp, Citrobacter spp, Morganella spp e Providencia spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Isolamento de microrganismos em meio “UriSelect TM 4” – BioRad® (Adaptado 

da bula BioRad®) 

Após a incubação, faz-se a observação das placas para identificação dos microrganismos 

com base no histórico do doente, na origem das amostras, nas manifestações clínicas, na 

contagem de leucócitos urinários, na cor e forma das colónias manifestadas e nas 

contagens de colónias, dando-se continuidade ao exame apenas quando os resultados 

têm significado clínico. 
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A leitura do número de colónias na placa é feita da seguinte forma:  

1 colónia 103 UFC/ml 

10 colónias 104 UFC/ml 

100 colónias 105 UFC/ml 

 

E, é interpretada segundo os critérios de Kass: 

 

 Nº de UFC/ml >105 - infeção urinária 

 Nº de UFC/ml <104 - contaminação uretral ou vaginal  

 Nº de UFC/ml entre 104
 – 105 deve ser avaliada segundo os critérios clínicos  

Uma urina contaminada apresenta, geralmente, duas ou mais estirpes bacterianas 

enquanto que uma urina infetada tem geralmente um só tipo bacteriano. Com a exceção 

dos doentes algaliados, em que se valorizam até 3 microrganismos diferentes, e de uma 

urina colhida por punção supra-púbica em que se valorizam quaisquer espécies de 

bactérias isoladas, independentemente da sua quantificação, excluindo apenas bactérias 

comensais da pele; considera-se critério de infeção uma contagem de UFC/ml >105. 

Após análise de todos os critérios, a partir das placas com significado clínico, executam-se 

os painéis de identificação microbiana e antibiograma no auto-analisador “MicroScan 

Walkaway” da SIEMENS®, de acordo com as características macroscópicas e 

microscópicas da bactéria isolada.  

É importante referir que o meio de cultura através da cor dá uma identificação presuntiva 

da bactéria. A partir de colónias bem isoladas e após a realização de provas 

complementares de diagnóstico (prova da catalase, prova da coagulase, prova da oxidase), 

procede-se à realização automática da identificação microbiana e antibiograma; para isso, 

escolhem-se os painéis adequados para bactérias de Gram negativo (enterobacteriáceas 

e não enterobacteriáceas) e bactérias de Gram positivo (estafilococos, estreptococos e 

enterococos). Paralelamente é feito um controlo da suspensão utilizada para comprovar se 

está pura ou não. Sempre que necessário, repica-se uma colónia isolada para GS de modo 

a ter a cultura fresca para eventuais estudos de confirmação.   

Todas as identificações microbianas e antibiogramas são, por fim, analisadas e validadas. 

O antibiograma fica disponível para o clínico após restrição seletiva dos diferentes 

antibióticos, de acordo com o seu espectro de ação e com o local de infeção (Figura 2).  
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Figura 4: Boletim analítico com resultado finalizado de doente com infeção urinária por E. 

coli e respetivo antibiograma (foto do próprio) 

Sendo um problema global emergente, é de referir o aumento de bactérias multirresistentes 

(Figura 3) com que contactei no estágio. Sempre que isoladas, são notificadas à comissão 

de controlo de infeção e de resistência aos antimicrobianos (PPCIRA) para que sejam 

implementadas as medidas mais adequadas para diminuir ou erradicar a sua propagação. 

Algumas têm que ser notificadas e enviadas ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge (INSA) para posteriores estudos de mecanismos de resistências. As bactérias 

notificadas à PPCIRA são bactérias multirresistentes, bactérias produtoras de ESBL e/ou 

de carbapenemases, estafilococos meticilino resistentes (MRSA) e enterococos com 
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suscetibilidade diminuída à vancomicina. As bactérias notificadas à PPCIRA e 

notificadas/enviadas ao INSA são: S. aureus resistente à vancomicina ou linezolide ou 

daptomicina, E. faecium resistente ao linezolide, Enterobacteriaceae presumíveis 

produtoras de carbapenemases, P. aeruginosa e A. Baumanii resistentes à colistina.  

Sempre que necessário é confirmada a presença de ESBL com painel que deteta β-

lactamases de espectro alargado (ceftazidima e cefotaxima com e sem ácido clavulânico) 

ou E-teste de cefepime com ou sem ácido clavulânico para Enterobacteriaceae com 

eventual produção de AMPc indutíveis. 

Nas bactérias intermédias ou resistentes aos carbapenemos, realiza-se um teste de 

deteção da presença de carbapenemases com disco de faropenem e o D73C-Carba Plus 

(painel) para a sua identificação. Estas bactérias são também enviadas ao INSA para 

estudo de prevalência e identificação das carbapenemases existentes em Portugal. 
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Figura 5: Boletim analítico com resultado finalizado de doente com infeção urinária por P. 

aeruginosa - estirpe multirresistente (foto do próprio) 

Também na urina, e quando requisitado, realiza-se a pesquisa de antigénios por métodos 

imunocromatográficos, de Streptococcus pneumoniae e Legionella pneumophila, através 

do qual se obtém um resultado qualitativo da presença ou não do antigénio correspondente 

à bactéria em pesquisa na amostra de urina. 
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3.1.1.2. Fezes 

 

 Exame bacteriológico de fezes 

As infeções do trato gastrointestinal têm uma incidência elevada na população em geral, 

essencialmente nas crianças e nos idosos. São muitos os microrganismos responsáveis 

por esta infeção mas têm vindo a sofrer alterações ao longo do tempo, não só com o 

desenvolvimento de métodos de diagnóstico mais sensíveis mas também pelo aumento 

dos movimentos migracionais, pelo aumento da frequência de viajantes intercontinentais e 

pelo aumento de doentes imunocomprometidos.  

Assim, antecedentes epidemiológicos, a existência de fatores predisponentes, a presença 

de sinais e sintomas clínicos como diarreia e o tipo de diarreia devem orientar a pesquisa 

do agente etiológico. Sendo que qualquer tentativa no sentido de isolar bactérias 

patogénicas das fezes requer a sua separação dos microrganismos que pertencem à flora 

comensal do intestino, geralmente através do uso de meios seletivos diferenciais e de 

culturas de enriquecimento.  

De entre os microrganismos mais comuns nas infeções do trato gastrointestinal encontram-

se Salmonella spp, Shigella spp, E.coli O157:H7, Campylobacter jejuni e Yersinia spp.   

Infeções causadas por Salmonella não-typhi causam doenças moderadas e autolimitadas, 

mas infeções por Salmonella typhi, são responsáveis pela febre tifoide que se caracteriza 

pela presença de febre, dor de cabeça, diarreia, dor abdominal e pode resultar em danos 

graves para o sistema respiratório, hepático e nervoso. Esta infeção pode ser resultado do 

consumo de alimentos crus, mal cozidos ou processados indevidamente, contaminados 

com Salmonella spp.  

A infeção por Shigella spp provoca doença intestinal caracterizada por dor abdominal, febre 

e diarreia aquosa. É, normalmente transmitida através de alimentos e/ou água 

contaminados e está associada a surtos. 

A E. coli enterohemorrágica (EHEC) O157:H7 foi reconhecida pela primeira vez como um 

agente patogénico para o homem em 1982 e até aos dias de hoje, o serótipo O157:H7 é o 

serótipo mais frequentemente responsável por esta doença, embora possam estar 

envolvidos outros serótipos de E. coli neste tipo de infeção. Este serótipo O157:H7 da E. 

coli está envolvido em casos de diarreia, colite enterohemorrágica grave e de Síndrome 

Hemolítico-Urémico. Esta doença é transmitida por alimentos, muitas vezes associada ao 
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consumo de carne de vaca mal cozinhada ou de outros alimentos derivados de fontes 

animais como, por exemplo, leite não pasteurizado. 

O género Campylobacter inclui agentes patogénicos importantes responsáveis por 

algumas infeções intestinais resultando em diarreia. A sua prevalência tem vindo a 

aumentar nos últimos anos. A espécie mais frequentemente isolada é Campylobacter jejuni 

subespécie jejuni, sendo as outras espécies mais raras.  

No CHEDV, apesar de não existir nenhum estudo epidemiológico, são muitos os doentes 

com diarreia provocada por Campylobacter jejuni jejuni, o que nos pode fazer ponderar 

sobre a existência de um foco localizado no concelho de Santa Maria da Feira ou arredores. 

Yersinia spp enterocolítica é responsável por várias doenças no Homem, desde diarreias 

até pseudoapendicite e os veículos de transmissão das doenças provocadas por Yersinia 

spp enterocolítica são a água e os alimentos contaminados, nomeadamente o leite não 

pasteurizado. A infeção por Yersinia spp é frequentemente caracterizada por diarreia e/ou 

vómito, febre e dor abdominal. Estas infeções são similares a apendicites e linfadenites 

mesentéricas. 

 

 Colheita da amostra 

A recolha das fezes deve ser feita para frasco esterilizado de boca larga, até um total de 

três amostras, em cerca de metade da capacidade do frasco e colhidas em dias diferentes. 

Se possível deve ser colhida a porção que apresenta muco, pus ou sangue e deve ser 

entregue no laboratório. 

 

 Processamento laboratorial 

 

 Exame direto 

 Exame direto por coloração de Gram 

No exame bacteriológico das fezes são realizadas 2 lâminas, a partir da amostra, para 

coloração de Gram, com a finalidade de se detetar algum desequilíbrio a nível da flora 

intestinal considerada normal, como exemplo algum predomínio bacteriano franco na 

amostra, assim como a presença de leucócitos polimorfonucleares (PMP). 
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 Exame cultural 

O exame cultural das fezes (coprocultura) é realizado em meio SMAC (meio de MacConkey 

com sorbitol – seletivo para E.coli O157:H7), em meio SS, meio Hektoen e caldo de selenito 

(meios seletivos e de enriquecimento para Salmonella spp e Shigella spp), meio 

campylosel (meio seletivo para Campylobacter spp) e meio Yersinia (meio seletivo para 

Yersinia spp). 

Para a pesquisa de E. coli O157:H7, E. coli entero-hemorrágica, é utilizado o agar de 

sorbitol MacConkey, o meio de SMAC. Normalmente, as estirpes O157 são diferentes das 

estirpes normais de E. coli, uma vez que são negativas ao sorbitol e à beta-glucuronidase. 

Por essa razão, é possível diferenciar E. coli considerada normal, por métodos bioquímicos 

quando são incluídos os substratos apropriados nos meios de cultura. Este meio utiliza D-

sorbitol em vez de lactose para o isolamento e diferenciação dos serótipos de E. coli que 

têm tendência para serem negativos ao sorbitol. Os microrganismos fermentadores de 

sorbitol produzem colónias cor-de-rosa ou vermelhas e os microrganismos que não 

fermentam o sorbitol, como é o caso de E. coli O157:H7, são incolores com o centro 

castanho.  

Para a pesquisa de Salmonella spp e Shigella spp é utilizado o meio de SS, que é um meio 

seletivo, que utiliza a fermentação da lactose e a redução do tiossulfato (H2S). Assim, os 

organismos entéricos são diferenciados de acordo com a fermentação da lactose. 

Salmonella spp e Shigella spp não fermentam a lactose e formam colónias incolores no 

meio SS. Quando Salmonella spp é positiva para a presença de H2S, produzem-se colónias 

com centros negros. Todos os microrganismos Gram positivos são inibidos pelos sais 

biliares. A partir destes meios, todas as colónias lactose negativa e com centro negro são 

isoladas em meio de “UriSelect TM 4” para confirmação/orientação da presença de 

Salmonella spp ou Shigella spp.   

Já o meio de Hektoen, é um meio de diferenciação moderadamente seletivo para o mesmo 

fim e é, particularmente útil no isolamento de espécies de Shigella spp. Contém lactose, 

sacarose e salicina que foram incluídas para a obtenção de uma diferenciação ótima entre 

a cor das colónias e a do meio adjacente às colónias (meio com cor verde). As espécies 

de Salmonella spp e Shigella spp não fermentam estes compostos de carbono e, 

consequentemente, não provocam uma alteração da cor do sistema de indicação do pH. 

Por outro lado, os microrganismos que fermentam um ou vários compostos deste tipo em 

ácidos, por exemplo E. coli, fazem com que a cor mude de amarelo para cor-de-laranja. O 
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citrato de amónio férrico e tiosulfato de sódio presentes no meio permitem a deteção da 

produção de H2S por Salmonella spp.  

O Caldo Selenito é utilizado para enriquecimento e isolamento de Salmonella spp e 

Shigella spp. A turvação do meio indica crescimento de microrganismos. Não havendo 

crescimento de microrganismos considera-se negativo, contudo o resultado depende do 

crescimento nas placas anteriormente referidas.  

Na presença de Salmonella spp ou E.coli O157:H7, isoladas destes meios, são realizadas 

reações de aglutinação com anti-soros para confirmação do serótipo.  

O meio de campylosel é um meio seletivo utilizado para o isolamento de espécies de 

Campylobacter spp e necessita de um período de incubação de 48h numa atmosfera de 

microaerofilia. Nas placas detetam-se as colónias típicas de Campylobacter spp, colónias 

pequenas de cor cinza, que geralmente crescem nos traços da inoculação. Uma placa com 

colónias típicas, teste positivo para a oxidase e uma coloração Gram exibindo bastonetes 

gram-negativos curvos em forma de asa de gaivota ou em forma de saca-rolhas, são 

indicativos de uma infeção por este microrganismo. Realiza-se um teste de API campy para 

confirmação da espécie. 

O meio de yersinia é um meio seletivo, utilizado para o isolamento Yersinia spp 

enterocolítica. Neste meio as colónias típicas de Yersinia spp enterocolítica apresentam 

centros vermelhos escuros com um rebordo transparente e pálido, fazendo lembrar um 

"olho-de-boi" (Figura 4). Na presença de colónias típicas faz-se um isolamento para 

“UriSelectTM 4” e posterior identificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Isolamento de Yersinia spp no SPC do CHEDV (foto do próprio) 
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 Exame parasitológico de fezes 

O exame parasitológico das fezes tem como objetivo diagnosticar os parasitas intestinais 

através da pesquisa de diferentes formas parasitárias que são eliminadas pelas fezes. 

Assim, é realizado um exame macroscópico que permite a verificação da consistência das 

fezes, do odor, da presença de elementos anormais, como sangue ou muco e de vermes 

adultos ou partes deles. E, um exame microscópico que permite a visualização dos ovos 

ou larvas dos helmintas e quistos, trofozoítos ou oocistos de protozoários. 

Para o exame microscópico, é realizado o método de concentração de fezes denominado 

de método de Ritchie. Após concentração, os elementos parasitários são observados ao 

microscópio através de uma preparação a fresco entre lâmina e lamela.  

O resultado é dado qualitativamente, referindo ausência ou presença de elementos 

parasitários e sua identificação.   

 

 Pesquisa de vírus nas fezes 

O adenovírus e o rotavírus são uma das principais causas de gastroenterite pediátrica e 

diarreia, causando desidratação e distúrbios do equilíbrio eletrolítico corporal. 

Quando requisitado, é realizada a pesquisa de adenovírus e rotavírus, pela deteção de 

partículas virais nas fezes do doente, geralmente lactentes e crianças jovens, através do 

teste imunocromatográfico. 

Este teste é um teste qualitativo resultando em teste positivo para rotavírus ou adenovírus 

com o aparecimento de uma ou duas linhas de reação marcadas com cores definidas e 

uma linha controlo que serve para validação do teste. O teste é negativo se existir apenas 

a linha controlo.  

   

 Clostridium difficile 

O Clostridium difficile é um bacilo de Gram positivo, anaeróbio estrito, formador de esporos, 

abundante no solo e nas águas estagnadas e é responsável pela maioria das diarreias 

infeciosas. Os principais fatores de virulência são duas citotoxinas (enterotoxina A e 

citotoxina B) e a sua capacidade em formar esporos que se acumulam no ambiente. 
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A infeção por Clostridium difficile está associada a unidades de cuidados de saúde, em 

doentes com exposição prévia a antibióticos. 

A pesquisa de Clostridium difficile é efetuada apenas em amostras diarreicas, através do 

teste imunocromatográfico pela pesquisa de glutamato desidrogenase (GDH) e toxina A e 

B.  

Se GHD negativa, não é Clostridium difficile toxigénico, se GHD positiva, o teste continua 

com a pesquisa de toxina A e B. Se teste de toxina A e B positivo por imunocromatografia 

faz-se diagnóstico de infeção por Clostridium difficile, se toxinas A e B negativas, as fezes 

são enviadas ao exterior para confirmação por PCR. 

 

3.1.1.3. Exsudado vaginal/cervical e exsudado uretral 

A colheita de exsudados vaginais e uretrais para exame bacteriológico pressupõe a procura 

de agentes causadores de infeção.  

Algumas infeções do trato genital feminino são devidas a microrganismos endógenos cuja 

patogenicidade é ativada por fatores do hospedeiro ou pelo desequilíbrio da flora saprófita. 

Assim, torna-se fundamental a informação sobre o tipo de amostra, data da colheita, idade 

e história clínica. Nos exsudados vaginais fazem-se as pesquisas de Streptococcus β-

hemolíticos do grupo B, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas 

vaginalis e fungos leveduriformes.  

Por rotina é feita a pesquisa de Streptococcus β-hemolítico do grupo B nas mulheres 

grávidas em pré-termo. 

No homem com prostatite, os principais agentes de infeção são Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae, Enterobacteriaceae e Pseudomonas spp. 

 

 Colheita da amostra 

Na mulher é colhido o exsudado vaginal com zaragatoa e o exsudado cervical com recurso 

a um espéculo pelo qual se insere a zaragatoa alguns milímetros passando o canal cervical, 

é rodada firmemente para obter o exsudado e células cervicais.  

No homem a colheita do exsudado uretral deve ser feita antes da primeira urina da manhã, 

e insere-se o cotonete no orifício uretral, e roda-se 360 graus para colher algumas células 

epiteliais. 
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 Processamento laboratorial 

 

 Exame direto 

 Exame direto por coloração de Gram 

Realizam-se 2 lâminas para coloração por Gram, a partir do produto inicial, uma das 

lâminas é corada para observação e a outra é guardada para que se necessário, por algum 

motivo, voltar a corar. 

 Exame direto a fresco  

Trichomonas vaginalis é um parasita flagelado que infeta o trato urogenital. É uma doença 

sexualmente transmitida (DST) e causa vaginite, cervicite e uretrite.     

No laboratório não se realiza pesquisa por rotina de Trichomonas vaginalis, apenas quando 

existe forte suspeita médica da presença deste protozoário devido a secreção purulenta, 

eritema da mucosa e odor fétido.  

Para confirmação da presença de Trichomonas vaginalis, é realizado um exame a fresco 

microscópico. Faz-se uma suspensão entre lâmina e lamela, a partir da zaragatoa que 

contém a amostra avaliando-se a mobilidade dos flagelos. Estes flagelos são uma 

característica de Trichomonas vaginalis. 

 

 Exame cultural 

As amostras são semeadas nos seguintes meios sólidos: gelose de chocolate (GC), ANC, 

VCAT 3, granada e Sabouraud (Tabela 1), sendo a sementeira realizada pelo método dos 

quatro quadrantes.  
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Tabela 1: Relação de escolha de meios de cultura para sementeira com a sua função 

Meio Função Microorganismo 

Gelose de Chocolate Isolamento de bactérias 
fastidiosas 

Neisseria spp 
Haemophilus spp 
Streptococcus 
pneumoniae 
 

ANC Seletivo para bactérias 
Gram positivo 

Staphylococcus spp 
Streptococcus spp 
Enterococcus spp 

VCAT 3 Seletivo  Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 

Granada Seletivo, 
rastreio e identificação 
direta 

Streptococcus agalactiae 

Sabouraud Seletivo Fungos  
 

Na flora vaginal, em mulheres assintomáticas, é considerado normal o aparecimento de 

fungos, como Candida spp. Mas em 80-90% das mulheres é isolado Candida albicans 

quando apresentam candidíase vulvovaginal, 10% Candida glabrata e 1-5% está 

associado a Candida tropicalis ocorrendo recorrências com uma elevada percentagem e 

consequente tratamento.  

Candida albicans assume então um importante papel nestas infeções, que são muito 

frequentes nas mulheres, e originam prurido de grau variável e um corrimento 

esbranquiçado floculoso e abundante. Na grávida é fundamental realizar o despiste desta 

infeção, uma vez que pode existir contaminação do feto por via uterina ou do bebé durante 

o parto.  

Estas infeções podem decorrer da toma de algum antibiótico, flora comensal reduzida, 

gravidez, toma de alguns anticoncecionais orais e no caso de diabetes.  

A amostra é semeada em meio de Sabouraud, que é um meio de cultura seletivo para 

fungos, possui peptona e dextrose que favorece o crescimento de fungos e dois antibióticos 

que inibem o crescimento bacteriano, a gentamicina e cloranfenicol. Na presença de 

colónias suspeitas neste meio, que são colónias grandes e de cor branca, é realizada, para 

confirmação, uma prova de filamentação e um RYID (painel). 

A prova da filamentação é realizada em tubo de ensaio e consiste na suspensão de uma 

colónia em soro humano; incuba a 37ºC durante 2-3h, no máximo. O resultado é observado 

em preparação a fresco no microscópio. Quando se observam tubos germinativos 
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assumimos estar na presença de Candida albicans por ser a causa mais comum das 

infeções, mas tubos germinativos também ocorrem no caso de Candida dubliniensis mas 

é menos comum. 

A fim de identificar a espécie, também é realizado um painel identificativo com várias provas 

bioquímicas, o RYID, que é colocado no equipamento “MicroScan Walkaway”.  

No que concerne a Gardenerella vaginalis é uma bactéria que assume particular 

importância nas vaginoses bacterianas; causa em mulheres grávidas: partos pré-termo e 

rutura prematura das membranas. Pode ser isolada também em hemoculturas de utentes 

pós-parto ou em casos de febre pós-aborto ou até mesmo infeções em recém-nascidos.  

Na suspeita de vaginose bacteriana é feita a colheita de exsudado vaginal que nalguns 

casos apresenta um típico odor a “peixe”. Quando a amostra chega ao laboratório é 

realizado o exame direto e o exame cultural nos meios referidos. O meio de ANC permite 

visualizar colónias sugestivas de Gardenerella vaginalis (colónias pequenas brilhantes). 

Quando aparecem estas pequenas colónias, elas são isoladas para meio de Gardenerella 

que é um meio seletivo, mas que apresenta a particularidade de ter na sua composição 

sangue humano que irá favorecer o seu crescimento e produzir β-hemólise, estas 

características levam à identificação de Gardenerella vaginalis.  

Gardenerella vaginalis é cocobacilo Gram variável, e teste catalase negativo. Para a sua 

identificação utiliza-se a galeria API 20 STREP, uma vez que Gardenerella vaginalis é 

consistentemente, α-glucosidase, hidrolisa o amido e o hipurato. Na infeção por esta 

bactéria, observa-se microscopicamente no exame direto, “clue cells” (posicionamento de 

aglomerados bacterianos nas margens das células epiteliais ou até mesmo por cima 

destas). 

No CHEDV não é realizado o antibiograma porque é difícil de fazer crescer Gardenerella 

vaginalis em meio de cultura mas é dispensada ao clínico a informação dos antibióticos de 

eleição (metronidazole). 

Neisseria gonorrhoeae causa infeção afetando as membranas das mucosas da uretra e 

cérvix e é transmitida exclusivamente por via sexual.  

Após sementeira no laboratório do exsudado vaginal, observa-se o crescimento no meio 

de VCAT 3; que é um meio seletivo para isolamento de Neisseria spp e é enriquecido com 

fatores X (hemin) e V (NAD) que provêm da hemoglobina. A sua seletividade é obtida pela 

presença de antimicrobianos e antifúngicos. Os antimicrobianos presentes são: a 

vancomicina e colistina que inibem bactérias Gram positivo e negativo, como exemplo, as 
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Neisserias saprofíticas; o trimetoprim que inibe o “swarming” do Proteus spp; e a 

anfotericina B que inibe o crescimento fúngico.  

Neisseria gonorrhoeae é um diplococo de Gram negativo. Quando observado 

microscopicamente através de um Gram realizado diretamente do meio de cultura fica 

identificado presuntivamente. Para confirmação faz-se o teste da oxidase – Oxidase 

positiva e API NH (N de Neisseria spp e H de Haemophilus spp). 

Apenas a identificação do microrganismo é dada ao clínico, geralmente são administradas 

cefalosporinas de largo espectro ou fluorquinolonas de nova geração. Neisseria 

gonorrhoeae é resistente à penicilina, produz β-lactamases e é resistente à tetraciclina. 

No exsudado vaginal é também realizado o exame bacteriológico de Streptococcus β-

hemolítico do grupo B de Lancefield - Streptococcus agalactiae. O Streptococcus 

agalactiae causa sérias infeções neonatais como sepsis e meningite. Então, por protocolo, 

é realizado a todas as grávidas entre as 35 e 37 semanas de gestação a sua pesquisa. Em 

adultos pode causar bacteriemia, endocardite, infeções da pele e tecidos, pneumonia e 

osteomielite. 

Streptococcus agalactiae cresce em meio de ANC (seletivo para bactérias Gram positivo), 

e em meio de Granada que é um meio seletivo para rastreio e identificação direta de 

Streptococcus agalactiae. Em meio de Granada as colónias são cor-de-laranja e 

identificam a presença de Streptococcus agalactiae. 

Para confirmação é passada 1 colónia laranja isolada para GS e é verificada a β-hemólise. 

A partir de GS é feito o teste de catalase (catalase negativa) e o teste de aglutinação com 

o anti-soro B – esta técnica passa por utilizar um kit que contém solução enzimática e os 

anti-soros de cada grupo de Lancefield. É positivo com o anti-soro em que ocorre a 

formação de pequenos flocos. Se teste de aglutinação com o grupo B positivo é realizado 

o D teste. O D teste é executado porque os Streptococcus beta-hemolíticos resistentes aos 

macrólidos podem apresentar resistência constitutiva ou induzida à clindamicina (metilação 

do 23s rRNA codificado pelo gene erm) e para a testar, coloca-se um disco de eritromicina 

(15 mg) distante 12-16 mm de um disco de clindamicina (2 mg). A indução caracteriza-se 

pela deformação do halo da clindamicina em “D”. O tratamento com clindamicina só se 

utiliza quando este teste é negativo. Justificasse a realização deste teste porque durante o 

parto em mulher com infeção por Streptococcus agalactiae e com história de alergia grave 

à penicilina é indicada a administração de clindamicina, mas só pode ser utilizada se houver 

sensibilidade documentada pelo antibiograma à clindamicina e à eritromicina (os 
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Streptococcus agalactiae resistentes à eritromicina têm elevada probabilidade de 

desenvolverem resistência à clindamicina in vivo).  

Por fim, também é realizada a pesquisa de Chlamydia trachomatis. O género Chlamydiae 

é intracelular obrigatório, Gram negativo e cocoide. Chlamydia trachomatis é a espécie 

mais estudada porque afeta um grande número da população mundial com tracoma ocular. 

Chlamydia trachomatis é reconhecida como uma das primeiras causas de DST. Infeções 

do trato genital por Chlamydia trachomatis levam a complicações como doença inflamatória 

pélvica, gravidez ectópica, infertilidade, infeção perinatal, pneumonia infantil e 

linfogranuloma venéreo. No Homem causa uretrite e epididimite, mas a maioria dos 

indivíduos são, infelizmente, assintomáticos o que permite que o microrganismo passe 

despercebido e se propague facilmente. O diagnóstico precoce de infeção pode permitir 

tratar a doença, o que reduz o risco de complicações e de transmissões futuras.  

No CHEDV o método utilizado para a pesquisa de Chlamydia trachomatis é a deteção do 

antigénio presente neste microrganismo pela utilização de um anticorpo monoclonal 

conjugado com fluoresceína para identificar as inclusões de Chlamydia trachomatis em 

amostras clínicas diretas. 

Em Chlamydia trachomatis distinguem-se 15 serótipos diferentes, e o anticorpo reage com 

a principal proteína da membrana externa dos corpos de inclusão e dos corpos reticulados, 

o que permite detetar a totalidade dos serótipos de Chlamydia trachomatis. Quando 

depositado sobre uma lâmina contendo a amostra, o anticorpo monoclonal reage com o 

antigénio Chlamydia trachomatis contra o qual é dirigido, quando este se encontra na 

amostra, uma fase de lavagem permite eliminar o anticorpo não ligado. Esta preparação é 

observada ao microscópio de fluorescência e as amostras infetadas apresentam uma 

fluorescência de cor verde maçã característica dos corpos de inclusão sobre o fundo 

contra-colorido a vermelho.  

    

3.1.2. Setor da microbiologia II  

 

3.1.2.1. Hemoculturas 

O sangue é um líquido estéril que na presença de microrganismos pode iniciar um processo 

de bacteriemia. A grande maioria das doenças infeciosas podem decorrer com bacteriemia 

transitória, intermitente ou persistente. O isolamento de um microrganismo a partir de uma 

hemocultura é, geralmente, o agente etiológico da infeção. 
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As hemoculturas são colhidas na suspeita médica de sepsis, meningite, pneumonia, 

endocardite, pielonefrite, osteomielite, artrite, entre outras infeções.  

A deteção do agente patogénico é realizado através de um procedimento qualitativo que 

recorre à execução de culturas de sangue, designadas de hemoculturas. A hemocultura é 

um teste analítico, no qual o sangue colhido no doente é introduzido e incubado em frascos 

contendo meio de cultura, que nos permite verificar a presença de microrganismos.  

No CHEDV é o sistema automatizado “BACTECTM 9000 MB” que é utilizado, quer em 

hemoculturas de anaeróbios, quer de aeróbios, fungos e pediátricas. 

 

 Colheita da amostra 

A colheita de sangue para hemocultura é realizada por punção venosa de qualquer veia 

periférica. Contudo, ao serem realizadas mais do que uma hemocultura sequencialmente, 

as colheitas devem ser efetuadas em diferentes veias periféricas. 

O volume de sangue colhido por frasco depende da proporção recomendada pelo 

fabricante das garrafas de meio de cultura. 

No CHEDV, é recomendado que sempre que possível, a colheita deve ser efetuada antes 

de iniciar a antibioterapia ou imediatamente antes da toma seguinte, caso o doente já esteja 

medicado. Na suspeita de infeção, não esperar pelo “pico febril” para a realizar a colheita. 

Na suspeita de N. meningitidis ou S. pneumoniae, as amostras devem ser enviadas o mais 

rápido possível ao SPC, porque estas bactérias são extremamente sensíveis a variações 

de temperaturas. 

 

 Processamento laboratorial 

Os frascos de hemoculturas são colocados no sistema automatizado onde ficam 120h se 

forem negativas. Se positivas são processadas para identificação do microrganismo 

presente e realização de antibiograma. 
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 Exame direto 

 Exame direto por coloração de Gram 

O exame direto, após o equipamento “BACTECTM 9000 MB” ter dado uma hemocultura 

como positiva, é realizado através do Gram. O Gram das hemoculturas é sempre 

observado em primeiro lugar, dando uma orientação do microrganismo presente, pois pode 

ser Gram positivo ou negativo, coco ou bacilo. 

 

 Exame cultural 

As amostras de hemoculturas positivas, são semeadas em meios de cultura segundo o seu 

tipo como podemos observar na tabela 2: 

 

Tabela 2: Tipo de placas para sementeira de hemoculturas 

Hemocultura aeróbios Meio de gelose de sangue 
Meio de gelose de chocolate 

Hemocultura anaeróbios Meio de gelose de sangue 
Meio de gelose de chocolate 
Meio de Brucella em anaerobiose 

Hemocultura pediátrica Meio de gelose de sangue 
Meio de gelose de chocolate 

Hemocultura fungos Meio de gelose de sangue 
Meio de gelose de chocolate 
Meio de Sabouraud 

 

A observação do crescimento microbiano nos meios de cultura sólidos permite identificar 

a hemólise, o tipo de colónia, o crescimento, entre outras características que nos 

encaminham, com o conhecimento do Gram, para uma identificação presuntiva e escolha 

de testes confirmatórios. Na ficha laboratorial de trabalho (lista de hemoculturas), vão-se 

anotando todas as pesquisas e testes realizados, como observado na figura 5: 
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Figura 7: Lista de hemoculturas - Pesquisa de microrganismo em hemocultura de aeróbios 

positiva (foto do próprio) 

Na situação de exemplo da figura 5 foram realizadas as provas descritas na lista, em que 

após a observação do Gram e pelo crescimento das colónias em placa se prosseguiu para 

os testes seguintes (Figura 6): 
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 Prova da catalase: diferencia o género Staphylococcus spp (catalase positiva) 

do género Streptococcus spp (catalase negativa) 

 Prova da sensibilidade à optoquina: indicada para a diferenciação de S. 

pneumoniae dentro do grupo de Streptococcus alfa- hemolíticos. S. 

pneumoniae é sensível à optoquina 

 E-teste: Teste da suscetibilidade do S. pneumoniae à penicilina 

 Prova de suscetibilidade à clindamicina e eritromicina – nestas provas é 

importante referir, que os halos obtidos são medidos com recurso a craveiras e 

seguem-se as regras “EUCAST”, comité europeu dos testes de suscetibilidade 

a antimicrobianos. Os discos devem ser colocados à distância de 12-16 mm 

entre periferia para que se possa detetar a resistência à clindamicina induzida 

(D-teste). 

Figura 8: Provas Streptococcus pneumoniae (foto do próprio) 

A partir de uma colónia pura é feito o API 20 Strep para identificação bacteriana e o painel 

MSTREP 6 para o respetivo antibiograma no equipamento “MicroScan Walkaway”.  

A bactéria isolada e estudada nesta hemocultura positiva foi Streptococcus pneumoniae. 

O CHEDV participa nos estudos nacionais “Projeto Viriato” e “Estudo de infeções 

Estreptocócicas”, liderados pelo Exmo. Prof. Dr. José Melo Cristino, contribuindo com o 
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envio de Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae e 

Moraxella catarrhalis, segundo critérios de infeções definidos. O Estudo Viriato é um estudo 

nacional, prospetivo e multicêntrico, de vigilância da suscetibilidade aos antimicrobianos 

de bactérias frequentemente responsáveis por infeções do aparelho respiratório adquiridas 

na comunidade. 

 

3.1.2.2. Trato respiratório inferior 

O trato respiratório inferior é composto por um epitélio ciliado e produtor de muco.  

As infeções do trato respiratório inferior podem envolver a traqueia e a árvore bronquial 

(traqueítes, bronquites e bronquiolites) e/ou o tecido pulmonar (alveolite e pneumonia). 

Entre os sintomas mais comuns estão a tosse e a produção de expetoração. 

As bactérias mais frequentes nestas infeções são:  

 Moraxella catharralis  

 Haemophilus influenzae 

 Streptococcus pneumoniae 

No caso de bronquites crónicas, a predominância dos isolados é de Haemophilus 

influenzae e Streptococcus pnemoniae. Nos doentes imunocomprometidos, os agentes 

mais comuns são K. pneumoniae, E. coli e Pseudomonas spp. 

 O diagnóstico destas infeções é frequentemente dificultado pela contaminação das 

amostras, durante a colheita, pela flora polimorfa abundante da orofaringe. Assim, só são 

processadas amostras com boa qualidade. 

 

 Colheita da amostra 

São várias as amostras do trato respiratório inferior que se podem obter e que chegam ao 

SPC, nomeadamente, expetoração, secreções brônquicas, lavado brônquico, lavado 

bronco-alveolar, aspirado pulmonar, entre outras.  

A colheita destas amostras obedece a vários critérios de higiene para diminuir a sua 

contaminação e na sua maioria é realizada por enfermeiros ou médicos segundo o “Manual 

de Colheitas” definido pelo SPC do CHEDV.  
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 Processamento laboratorial 

 

 Exame direto 

 Exame direto por coloração de Gram 

Para realizar o Gram deve ser selecionada a porção purulenta da amostra. O Gram é 

observado em 1º lugar de forma a avaliar a qualidade da amostra tendo por conta a relação 

da presença/quantidade de células epiteliais e leucócitos.  

Boa amostra: menos de 10 células epiteliais e mais de 25 leucócitos por campo do 

microscópio com objetiva de 10x. 

Amostra a rejeitar: mais de 25 células epiteliais por campo do microscópio com objetiva 

de 10x. 

Contudo, é tido em atenção que, estes critérios, não devem ser aplicados a doentes 

neutropénicos e na pesquisa de outros agentes específicos como Mycobacterium spp, 

Legionella spp, Mycoplasma spp, entre outros que não fazem parte da flora comensal da 

orofaringe nem a colonizam.   

 

 Exame cultural 

As culturas devem ser valorizadas em função do exame direto e da informação clínica.  

As amostras são semeadas: i) em meio de MacConkey (Mac) que é um meio seletivo e 

diferencial para Gram negativo e que indica a fermentação da lactose; Enterobacteriaceae 

fermentam a lactose e o meio vira para cor-de-rosa e Pseudomonas spp não fermentam a 

lactose e o meio vira para amarelo; ii) em meio de ANC que é um meio seletivo e diferencial 

para Gram positivo; em especial para Streptococcus spp e Staphylococcus spp, e tem por 

base a adição de agentes antimicrobianos, a colistina, o ácido nalidíxico e o aztreonam, e 

permite a deteção de hemólise que é particularmente interessante para o diagnóstico 

presuntivo de Streptococcus spp; iii) em GS e GC; nestes meios crescem todos os tipos de 

bactérias, contudo a gelose de chocolate que é uma variante da gelose de sangue, contém 

glóbulos vermelhos lisados que permitem a libertação da hemina (fator X) e de NAD (fator 

V) que tornam o meio seletivo para o crescimento de Haemophilus spp e facilitam o 

crescimento de Neisseria spp que são bactérias fastidiosas.  
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Na figura 7 é observada a folha de trabalho de um exame bacteriológico de amostra de 

esputo, no qual a amostra, segundo o Gram, é de boa qualidade com uma relação de 

menos de 10 células epiteliais e mais de 25 leucócitos (AF/PMP) por campo e com 

predomínio de cocobacilos de Gram negativo. Foi obtido crescimento em meio de GC 

(necessidade de fatores X e V) e não cresceu no meio de Mac e de GS; diagnóstico 

presuntivo de Haemophilus spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Folha de trabalho – Exame bacteriológico de esputo (foto do próprio) 
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Na figura 8, 9 e 10 são observados os testes complementares realizados. Através da GC 

(figura 8) realizou-se o teste de satelitismo que avalia a necessidade dos fatores de 

crescimento de Haemophilus spp e assim se verificou o crescimento em torno do fator X e 

V e na zona central entre o fator X e entre o fator V, logo Haemophilus influenzae que 

necessita de ambos os fatores para crescer. 

 

 

Figura 10: Teste do satelitismo - necessidade de crescimento dos fatores X e V (foto do 

próprio) 

É importante realizar a pesquisa de β-lactamases que quando positiva implica resistência 

à ampicilina, amoxicilina e piperacilina. 

Para identificação, realiza-se API NH. Neste caso após leitura das reações bioquímicas, foi 

obtida a seguinte chave, que corresponde à identificação de Haemophilus influenzae do 

biótipo IV.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultado da leitura de API NH para identificação da espécie (foto do próprio) 
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Para o teste de suscetibilidade é utilizado o painel Mstrep 3 de leitura manual (Figura 10).  

Para a sua interpretação temos de ter em conta os antibióticos validados pela “EUCAST” 

e que não há evidência de eficácia clínica no tratamento de H. influenzae com macrólidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Painel de suscetibilidade aos antimicrobianos Haemophilus influenzae (foto do 

próprio) 

 

3.1.2.3. Exsudados purulentos 

As secreções (pus) são provenientes de várias situações clínicas e são muitos os 

microrganismos responsáveis pela fisiopatologia da infeção. Assim, na metodologia para o 

estudo microbiológico de qualquer exsudado purulento tem de se ter em consideração o 

local da infeção, a história clínica, o tipo de infeção e o modo de colheita. 

Devido à variedade das situações clínicas e dos agentes microbianos envolvidos, a 

metodologia e os procedimentos aplicam-se à maioria das situações. Contudo, é 

importante referir que não se podem excluir métodos mais específicos como para a 

pesquisa de anaeróbios. 
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 Colheita da amostra 

As técnicas de colheita dependem do tipo e local da infeção, e devem ser realizadas 

segundo o “Manual de Colheitas” de amostras biológicas para exame microbiológico do 

CHEDV. Devem ser colocadas em contentor esterilizado. 

 

 Processamento laboratorial 

 

 Exame direto 

 Exame direto por coloração de Gram 

 

 Exame cultural 

O exame cultural é realizado segundo o tipo de amostra colhido como se demonstra na 

tabela 3: 

Tabela 3: Onde semear exsudados purulentos segundo o tipo de amostra 

Tipo de amostra (Produto) Meios de cultura 

Pus em zaragatoa GS; GC; ANC; Mac; MSA (Manitol sal) 
Zaragatoa da orofaringe ANC 
Zaragatoa ocular GS; GC; ANC; VCAT; Mac; 
Pus articular/sinovial GS; GC; ANC; VCAT; Mac; hemocultura 

aeróbio 
Pus em seringa GC; ANC; Mac; caldo de carne 
Líquido purulento GS; GC; Mac; caldo de carne 

 

O meio de cultura Manitol Salt Agar é um meio utilizado para o isolamento seletivo de 

Staphylococcus spp e para a deteção de Staphylococcus aureus. 

O meio de caldo de carne é um meio para cultura de anaeróbios. O crescimento de 

microrganismos é caracterizado pelo escurecimento e dissolução das partículas de carne. 

A partir do que se obtém nos meios de cultura procede-se à realização das provas 

complementares segundo o esquema de identificação bacteriana (figura 1 e 2), seguidas 

do respetivo antibiograma no equipamento “MicroScan Walkaway”. 
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 Pontas de cateter 

Avaliar microbiologicamente as pontas de um cateter tem como objetivo verificar a 

possibilidade da responsabilidade de um cateter estar na origem de uma bacteriémia. 

 

 Colheita da amostra 

Antes da retirada do cateter deve-se colher da veia periférica não cateterizada amostras 

de sangue para hemocultura, imediatamente antes da retirada do cateter. Depois cortar os 

5 cm distais do cateter e colocar em recipiente estéril.  

 

 Processamento laboratorial 

 

 Exame cultural 

O exame cultural é realizado em GS, segundo o método de Maki, rodando cinco vezes a 

superfície do cateter sobre o meio de cultura.  

Para o cateter ser valorizado numa bacteriémia, é necessário que cresçam mais de 15 

colónias no meio de cultura e que o microrganismo identificado seja o mesmo na ponta de 

cateter e na hemocultura colhida imediatamente antes. 

Agentes provavelmente pertencentes à flora comensal da pele não são, geralmente 

responsáveis pela infeção.  

É realizada identificação e teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. 

 

3.1.2.4. Líquidos Orgânicos 

Os líquidos orgânicos, líquido pleural, peritoneal, pericárdico e sinovial, são normalmente 

estéreis e qualquer microrganismo presente deve ser isolado. O resultado final deve ter em 

conta a situação clínica do doente e o microrganismo presente. 
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 Colheita da amostra 

A colheita depende do local anatómico, mas deve seguir-se sempre uma técnica assética. 

 

 Processamento laboratorial 

É necessário fazer o registo do aspeto macroscópico da amostra.  

 

 Exame direto 

 Exame direto por coloração de Gram 

 

 

 Exame cultural 

Para exame cultural os líquidos orgânicos são semeados em meio de GS, de GC, de Mac 

e em hemocultura de aeróbios. Dependendo do crescimento bacteriano nos meios de 

cultura (figuras 1 e 2), são realizados os testes bioquímicos e provas correspondentes com 

posterior identificação e antibiograma no equipamento “MicroScan Walkaway”. 

 

3.1.2.5. Líquido cefalorraquidiano (LCR) 

A meningite bacteriana é uma infeção das meninges e é uma situação clínica grave e 

potencialmente mortal se não for tratada atempadamente. 

O seu diagnóstico, a nível laboratorial, é uma urgência que requer o processamento 

imediato do produto para determinação do agente etiológico. Regra geral são bactérias 

aeróbias que causam a infeção, mas na ocorrência de abcesso cerebral a infeção pode ser 

por uma bactéria anaeróbia (Tabela 4). 
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 Tabela 4: Agentes etiológicos das meningites agudas 

Idade/Condição de saúde Agentes etiológicos 

Recém-nascido E. coli; S. agalactiae; Listeria 
monocytogenes; Herpes simplex 2 

Menos de 2 meses S. agalactiae; L. monocytogenes; E. coli 
Menos de 10 anos H. influenzae; S. pneumoniae; N. 

meningitidis; Vírus 
Adultos jovens N. meningitidis; Vírus 
Adultos S. pneumoniae; N. meningitidis 
Idosos S. pneumoniae; Bacilos Gram negativo; L. 

monocytogenes 
Doentes imunocomprometidos Cryptococcus neoformans 

 

 Colheita da amostra 

A colheita é realizada por punção lombar e o LCR é colhido para tubos transparentes com 

fundo cónico para concentração do produto, uma vez que pode conter poucas bactérias.  

A amostra deve ser colhida antes do início de terapêutica antimicrobiana. 

Para cultura bacteriana é necessário um volume mínimo de 1 ml de amostra. 

 

 Processamento laboratorial 

 

 Exame direto 

 Exame direto por coloração de Gram 

A observação do esfregaço por coloração de Gram é fundamental, e qualquer resultado 

positivo deve ser comunicado de imediato ao médico assistente. 

 

 Exame cultural 

O LCR é semeado em meio de cultura de GS e GC e dependendo do crescimento 

bacteriano (figuras 1 e 2), são realizados os testes bioquímicos e provas correspondentes 

com posterior identificação e antibiograma no equipamento “MicroScan Walkaway”. 
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3.1.2.6. Pesquisa de MRSA 

A pesquisa de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) é realizada para 

rastreio de doentes portadores de MRSA. A pesquisa ativa (rastreio) de portadores de 

MRSA deve ser realizada em todos os serviços e unidades de internamento de hospitais, 

em doentes com risco acrescido de colonização ou infeção por MRSA, ou seja, em todos 

os doentes transferidos de outras unidades hospitalares com internamento nessa unidade 

de saúde superior a 48 horas e em todos os que se verifique um uso de antibióticos nos 

seis meses anteriores, internamento nos seis meses anteriores, hemodiálise, internamento 

em unidades de cuidados continuados ou lar/residência de idosos, presença de 

dispositivos invasivos, presença de feridas crónicas e colonização prévia por MRSA.  

Assim, na admissão do doente deve ser realizada uma colheita de amostra (esfregaço 

nasal, por exemplo), através de zaragatoa nasal e/ou amostra de ferida cutânea para 

auxiliar na prevenção e controlo de infeções por MRSA nos hospitais. 

No SPC, a amostra é semeada em meio cromogénico “MRSASelectTM II” que é um meio 

seletivo e diferencial para isolamento e identificação direta de Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina. 

O resultado é observado após um período de incubação entre 18-28h e um resultado 

positivo (qualitativo) para portador de MRSA surge com o crescimento de colónias cor-de-

rosa. A partir de colónias suspeitas se isoladas, fazem-se as provas de catalase e 

coagulase e o disco de cefoxitina em meio de Muller-Hinton. Se não houver colónias 

isoladas suficientes para estas provas faz-se a repicagem para GS e no dia seguinte segue-

se o estudo. Na presença de MRSA, as provas de catalase e coagulase são positivas e o 

disco de cefoxitina tem que ter um halo < 22 mm. 

 

3.1.3. BK (bacilo de Koch) 

O género Mycobacterium são bactérias aeróbias, imóveis e não formadoras de esporos. 

Têm a forma de bacilos ou cocobacilos. 

A parede celular contém na sua estrutura ácido N-glicolilmuramico em vez de ácido N-

acetilmuramico (ácidos micólicos com cadeias longas e ramificadas) e contém um alto teor 

em lípidos (superfície hidrofóbica) o que dificulta a sua coloração com corantes, 

normalmente usados, como a anilina básica na coloração por Gram. Por outro lado, quando 

coradas resistem à descoloração por soluções ácido-alcoólicas o que lhe atribui a 

designação de bacilos álcool-ácido resistentes. 
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As micobactérias podem ser divididas em dois grandes grupos que diferem na 

epidemiologia e na associação com doença; o complexo Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti e M. africanum) e micobactérias não-

tuberculosas.    

O complexo Mycobacterium tuberculosis são as bactérias capazes de causarem 

tuberculose em humanos. O Homem é o único reservatório. 

O sistema imunitário de um individuo imunocompetente consegue impedir que a 

multiplicação dos bacilos atinja os níveis necessários ao aparecimento das lesões graves 

que são a principal característica da doença. O estado de infeção depende do número de 

micobactérias presentes no inóculo e a sua capacidade de multiplicação. Cerca de 15 a 

20% dos indivíduos infetados desenvolvem a doença. Na maioria dos pacientes, a doença 

localiza-se nos pulmões formando granulomas, necrose caseosa e, finalmente, 

enfermidade cavitária. Numa pequena percentagem, a doença dissemina-se afetando 

órgãos como os rins, baço, medula óssea, sistema nervoso central e trato intestinal. É 

responsável por uma grande mortalidade e morbilidade em todo o Mundo. 

O contágio é feito da inalação de gotículas de secreções respiratórias suspensas no ar, 

contendo micobactérias expulsas pelos pacientes, durante a tosse e a fala.  

O aparecimento de um grande número de estirpes de M. tuberculosis resistentes aos 

antibióticos tornou-se, nos últimos anos, um grave problema de saúde pública. Tal facto 

deve-se ao aumento dos movimentos migratórios de populações provenientes de países 

com tuberculose endémica e ao aumento da infeção em toxicodependentes, alcoólicos e 

indivíduos infetados com o vírus da SIDA. 

 

 Colheita da amostra 

A colheita da amostra deve ser realizada antes de se iniciar a antibioterapia, deve ser 

recolhida em recipiente estéril e em ambiente asséptico, minimizando a contaminação com 

a flora endógena e identificar devidamente o recipiente com os dados do doente. 

As amostras para processar podem ser: 

•  Aspirado brônquico – 5 ml 

• Lavado bronco-alveolar – 20 a 50 ml 

• LCR – 2 ml 
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• Suco gástrico - 5 a 10 ml 

• Fezes - 1gr 

• Urina – toda a 1ª urina da manhã 

• Líquidos - mínimo de 15 ml (maior quantidade possível) 

 

 Processamento laboratorial 

 

 Exame direto 

 Exame direto para pesquisa de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes 

É realizado o esfregaço (baciloscopia) diretamente da amostra com coloração kinyoun 

tendo o cuidado de selecionar a parte mais purulenta. 

São realizados 2 esfregaços a partir do concentrado (após descontaminação) em lâminas 

com albumina para posterior coloração de auramina. 

E, a partir de culturas positivas, são realizados 2 esfregaços em lâminas com albumina; um 

para corar por kinyoun e outra para coloração de Gram. 

 

 Exame cultural 

 Descontaminação da amostra pelo método de N-acetil-L-cisteína hidróxido de 

sódio; 

 Inoculação dos meios de cultura: 

MGIT Growth Supplement 

MGIT PANTA 

MGIT medium 

Tubos de Lowenstein-Jensen 

 Deteção do crescimento bacteriano utilizando o sistema “BACTECTM” 

Os resultados da observação direta por microscopia ótica são apresentados em função do 

número de bacilos álcool-ácido resistentes observados por 100 campos (objetiva de 100) 

com ampliação de 1000 vezes, e também por fluorescência com ampliação de 400 vezes. 
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Tabela 5: Interpretação de resultados da observação microscópica 

 
Resultados 
 

 
Microscópio ótico 
(1000x) 

 
Fluorescência 
(400x) 

 
Não se observaram BAAR 

 
0 BAAR/esfregaço (100 
campos) 

 
0 BAAR/esfregaço (100 
campos) 

 
1-9 BAAR/100 campos 

 
1-9 BAAR/esfregaço (100 
campos) 

 
1-19 BAAR/esfregaço (100 
campos) 

 
10-99 BAAR/100 campos 

 
10-99 BAAR/esfregaço (100 
campos) 

 
20-199 BAAR/esfregaço 
(100 campos) 

 
1-10 BAAR/campo 

 
1-10 BAAR/campo 

 
5-50 BAAR/campo 

 

 

 

 

 Algoritmo de cultura positiva em meio líquido  

 

 

 

 

Contaminação

Descontaminar 
MGIT

Nova cultura 
em tubo 
MGIT/LJ

Tubo MGIT

positivo

Gram + 

ZN  –

GC +

Gram –

ZN +

GC –

Gram –

ZN –

GC –

Falso 
positivo?

Reincubar

Repetir ZN e 
Gram

Positivo

ID + TSA 
(H.GAIA)
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 Algoritmo de cultura positiva em meio sólido 

 

 

Legenda: 

ZN Zhiel Neelsen a frio (Kinyoun) 

GC Gelose Chocolate 

ID Identificação 

TSA Teste de sensibilidade aos antibióticos 

LJ Loweinstein Jensen 

 

 

3.1.4. Serologia infeciosa 

Os testes serológicos ou seja, aqueles que detetam as reações antigénio-anticorpo são, 

por vezes o único meio de diagnóstico de algumas doenças infeciosas, quando não 

dispomos de outros exames complementares, nomeadamente microbiológicos. Assim, os 

estudos serológicos são usados para a identificação de vírus difíceis de isolar e cultivar em 

culturas de células, bem como de vírus que causam doenças de longa duração. A serologia 

pode determinar o vírus, diferenciar se é uma doença aguda ou crónica e distinguir uma 

infeção primária de uma reinfeção ou reativação.  

A imunoglobulina M (IgM) aparece em geral antes ou pouco depois do início da infeção, 

atinge o título máximo e diminui para níveis normais em poucas semanas (habitualmente 

em menos de seis meses). Dentro de uma semana após a deteção dos anticorpos IgM, 

aparece a imunoglobulina G (IgG). Os anticorpos IgG atingem um pico dentro de uma a 

Tubo de LJ 
positivo

Gram +

ZN -

Contaminação 
(rejeitar)

Gram -

ZN +

Positivo

(ID + TSA)
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três semanas (por vezes mais) após o pico do anticorpo IgM. Tipicamente, os anticorpos 

IgG persistem por muito mais tempo que os anticorpos IgM (vários anos ou até mesmo 

durante toda a vida). 

A deteção de anticorpos IgM específicos do vírus indica, geralmente, uma infeção primária 

recente. Enquanto que, a seroconversão é indicada por um aumento de no mínimo quatro 

vezes do título de anticorpos IgG entre o soro obtido na fase aguda da doença e aquele 

que é obtido pelo menos 2 ou 3 semanas depois, durante a fase de convalescença. 

 

 Equipamento e metodologia 

A serologia infeciosa é realizada no equipamento “ARCHITECT ci8200” que é uma 

combinação do “ARCHITECT c8000” (química) e do “ARCHITECT i2000SR” 

(imunoquímica) que oferece exames químicos clínicos e imunoensaios num único sistema 

integrado. Ao entregar resultados rápidos e de alta qualidade, o “ARCHITECT ci8200” 

permite que os laboratórios controlem cargas de trabalho complexas.  

Neste equipamento, para serologia infeciosa, a metodologia usada é a 

quimioluminescência (CMIA).  

 

 Parâmetros serológicos avaliados por CMIA 

 

 HIV 

O vírus da imunodeficiência humana (human immunodeficiency virus) - HIV é um vírus de 

genoma RNA pertencente à família dos retrovírus. Existem dois tipos, HIV-1 e HIV-2, 

ambos agentes causais da SIDA. A sua transmissão é principalmente por via sexual, por 

contato com sangue contaminado, perinatal e transplacentário. A infeção por este vírus é 

uma infeção crónica uma vez que o hospedeiro é incapaz de eliminar o vírus. 

Quando a transmissão do HIV ocorre, o sistema imunitário desenvolve anticorpos contra o 

vírus, que podem ser detetados por testes de rastreio cerca de 2 a 8 semanas após a 

exposição ao vírus. Contudo, se a exposição ao vírus é mais recente, o nível de anticorpos 

pode ser demasiado baixo e terá de se repetir a pesquisa de anticorpos. Assim, de modo 

a ultrapassar este problema, surgiram os testes de rastreio de 4ª geração que permitem a 

determinação simultânea do antigénio p24, e dos anticorpos para o HIV I e HIV II.  

No CHEDV realiza-se a determinação dos anticorpos anti-HIV I, anti-HIV II e Ag p24.  
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Os níveis de antigénio p24 são tipicamente elevados no início da infeção (período entre a 

contaminação e o aparecimento de anticorpos) e assim, a combinação da deteção do 

antigénio e dos anticorpos aumenta a probabilidade de deteção da infeção pelo HIV, 

diminuindo o intervalo de tempo entre a contaminação e o diagnóstico.  

Caso o resultado do teste seja positivo é feita, em primeiro lugar, a repetição do teste de 

imunoensaio. E, se após repetição, o resultado se mantiver positivo é confirmado 

recorrendo a um teste mais específico como o Western-Blot ou a biologia molecular (carga 

viral) em laboratório externo.   

 

 Hepatites 

As hepatites podem ser provocadas por bactérias, por vírus, mecanismos autoimunes e 

também pelo consumo de produtos tóxicos como o álcool, medicamentos e algumas 

plantas.  

Existem cinco tipos diferentes de vírus da hepatite (Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C, 

Hepatite D, Hepatite E). 

Os vírus da hepatite podem ser transmitidos por contaminação fecal-oral (A e E), pelo 

contacto com sangue contaminado e via sexual (B, C e D). Os vírus têm períodos de 

incubação diferentes e, em muitos casos, os doentes não apresentam sintomas. As 

hepatites A e E não se tornam crónicas, mas a cronicidade é bastante elevada na hepatite 

C e comum nas hepatites B e D, embora nesta não apresente muita gravidade. 

Na grande maioria dos casos, as pessoas que têm infeções crónicas pelos vírus da hepatite 

B (HBV) ou vírus da hepatite C (HCV) estão assintomáticas pelo que o diagnóstico assenta 

nas análises sanguíneas. Estas análises, que se designam por testes de rastreio, podem 

ser efetuadas no decurso de uma avaliação de rotina em indivíduos que tenham estado 

expostos a qualquer situação considerada de risco, são realizadas em doentes com 

manifestações clínicas de doença do fígado, cuja causa não é ainda conhecida e, 

habitualmente, estão incluídas no estudo laboratorial na grávida. 

 

o HAV 

Os testes usados detetam os dois tipos de anticorpos IgM e IgG. Os anticorpos IgM estão 

presentes numa infeção recente. Detetam-se logo no início da infeção com os primeiros 

sintomas e persistem 2 a 4 meses (Figura 13). 
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Figura 13: Perfil serológico da infeção aguda pelo HAV 

 

o HBV 

A infeção por este vírus pode apresentar-se clinicamente de duas formas: infeção aguda 

(com ou sem sintomatologia) e infeção crónica (com ou sem sintomatologia). Uma infeção 

aguda pode ou não evoluir para uma infeção crónica, dependendo do tipo de vírus e, 

principalmente da resposta imunológica do hospedeiro. O diagnóstico e monitorização da 

evolução da infeção, isto é, se evolui para cronicidade ou não, é feita pela quantificação 

dos vários anticorpos e antigénios. 

Os marcadores serológicos que permitem diagnosticar a hepatite B surgem no sangue em 

tempos diferentes. Normalmente, o primeiro a ser detetado é o antigénio HBs, que persiste 

um a três meses e que demonstra a presença do vírus, no organismo. Um pouco mais 

tarde (mas às vezes ao mesmo tempo) surge o antigénio HBe, sinónimo de que o agente 

infecioso está a multiplicar-se. É nesta fase que é mais elevado o perigo de contágio. 

Só depois surgem os anticorpos e o primeiro a aparecer, em geral, é o anti-HBc. 

De seguida surge o anticorpo anti-HBe, como resposta ao antigénio HBe. Isto significa que 

houve uma seroconversão, a multiplicação do vírus diminuiu e, se nada alterar o curso 

normal, desaparece o antigénio HBs e surge o anticorpo anti-HBs, que permanece no 

organismo para o resto da vida e confere imunidade. 
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A presença do antigénio HBe, além das oito semanas, indica que a hepatite está a passar 

a uma fase crónica. A permanência do antigénio HBs, por mais de seis meses confirma a 

passagem a doença crónica. 

O anticorpo anti- HBs, na presença de anti-HBc, indica recuperação da infeção e confere 

imunidade.  

O título de anticorpo anti-HBs varia ao longo do tempo e pode tornar-se indetetável muitos 

anos após a infeção aguda.  

Após vacinação, a presença isolada de anticorpos anti-HBs num título >10,000/ml confere 

proteção eficaz contra a infeção. 

Na presença de resultados compatíveis com ausência de infeção, infeção passada ou 

vacinação, não são efetuados mais estudos serológicos. Na presença de resultados 

compatíveis com suspeita de infeção aguda ou infeção crónica, são efetuados os restantes 

marcadores, agHBe, anti-Hbe e anti-HBc IgM. 

A interpretação dos principais perfis serológicos está representada na figura 14 e 15. 

 

Figura 14: Perfil serológico de uma infeção aguda por HBV 
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Figura 15: Perfil serológico de uma infeção crónica por HBV 

 

Tabela 6: Interpretação dos marcadores serológicos no HBV 

Interpretação AgHBs Anti-HBc 
total 

Anti-HBs AgHBe Anti-HBe Anti-HBc 
IgM 

Fase de 
incubação 

+ - - + - - 

Fase aguda + + - + - + 
Fase de 
convalescença 

+/- + -/+ - + +/- 

Cura - + + - +/- - 
Portador 
crónico 

+ + - +/- +/- +/- 

Imunização - - + - - - 
 

 

o HCV 

Realiza-se a pesquisa de anticorpos anti-HCV. 

Os anticorpos anti-HCV surgem entre 15 dias e 6 meses após a infeção e são indicativos 

de uma infeção recente ou passada. Em caso de positividade, de modo a confirmar a 
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infeção com o vírus, é necessário fazer-se a pesquisa de RNA viral (único marcador direto 

da infeção pelo HCV). Os anticorpos podem permanecer positivos “por tempo 

indeterminado” após um tratamento bem-sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Perfil serológico da infeção pelo HCV 

 

 EBV 

O Vírus de Epstein-Barr (EBV) pertence à família Herpesviridae e é o agente etiológico da 

mononucleose infeciosa. As infeções por EBV são diagnosticadas testando o soro do 

doente para anticorpos heterófilos. Geralmente, estes anticorpos aparecem nas primeiras 

3 semanas de doença mas desaparecem rapidamente. O anticorpo heterófilo, no entanto, 

não consegue desenvolver em cerca de 10% dos adultos (reação de Paul Bunnel), é mais 

frequente em crianças, em infeções primárias por EBV. 

Nos casos em que se suspeita de EBV é realizada uma avaliação do perfil de anticorpos 

específicos de EBV, por exemplo, antigénio da cápside viral EBV EA/VCA IgM, EBV VCA 

IgG e antigénio nuclear EBV EBNA como ocorre no CHEDV. 

A infeção por EBV geralmente ocorre no início da vida mas é muito frequente nos 

adolescentes. Ao longo de várias semanas e até meses após o início agudo da infeção, o 

vírus vai-se espalhando através das secreções respiratórias superiores.  

Entre as manifestações clínicas devidas à infeção por EBV, a mononucleose infeciosa é a 

mais comum. Contudo, devido aos distúrbios provocados pela infeção por EBV foi 
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reconhecido, há vários anos, que este pode estar na causa de linfoma de Burkitt de tipo 

africano e carcinoma nasofaríngeo.  

A infeção por EBV também pode causar síndromes linfoproliferativas, especialmente em 

pacientes submetidos a transplante de medula óssea ou renal e doentes com HIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Perfil serológico de infeção por EBV 

 

Tabela 7: Interpretação dos marcadores serológicos no EBV 

Interpretação EBV-VCA 
IgG 

EBV-VCA 
IgM 

EBNA EBV-EA Anticorpos 
heterófilos 

Suscetível - - - - - 
Infeção 
primária 

+/- + - +/- + 

Infeção 
recente 

+ +/- - + + 

Infeção 
passada 

+ - + + - 

Reativação + - + + - 
 

 TORCH 

 

o Toxoplasmose 

Toxoplasma gondii é um parasita protozoário intracelular obrigatório que é capaz de 

provocar uma infeção, a toxoplasmose, numa variedade de hospedeiros intermediários, 
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incluindo os seres humanos. O hospedeiro definitivo deste parasita é o gato, a infeção é 

adquirida por ingestão de alimentos ou de água que está contaminada por oócitos maduros 

transmitidos pelos gatos através das fezes que rapidamente amadurecem no solo e se 

tornam infeciosos ou então pela ingestão de carne mal cozinhada contendo oócitos viáveis.  

A infeção aguda primária, que é principalmente ligeira ou assintomática nos indivíduos 

saudáveis, é seguida de uma infeção latente que normalmente persiste durante toda a vida. 

No entanto, pode ocorrer reativação de uma infeção por Toxoplasma gondii latente em 

resultado de imunossupressão e está frequentemente associada a meningoencefalite. 

A infeção primária materna por Toxoplasma gondii durante a gravidez pode dar origem a 

lesões graves no feto, uma vez que o parasita pode ser transmitido através da placenta. A 

maioria dos bebés com infeção congénita não apresentam sintomas clínicos ao nascer, 

mas podem desenvolver sequelas graves mais tarde na vida, como, por exemplo, atraso 

mental e psicomotor, coriorretinite e perda de audição. A taxa de infeção fetal aumenta com 

a idade gestacional. No entanto, o risco de manifestações clínicas graves é mais elevado 

em caso de infeção materna precoce. 

O diagnóstico da infeção por Toxoplasma gondii é feito através da deteção dos anticorpos 

IgM e IgG específicos anti-Toxoplasma gondii. A deteção de anticorpos IgM anti-

Toxoplasma gondii permite presumir a existência de uma infeção aguda, recente ou 

reativada, contudo deve-se manter a atenção para possível persistência da IgM. 

O diagnóstico da infeção aguda adquirida durante a gravidez é estabelecido através de 

uma seroconversão ou de um aumento de três a quatro vezes dos títulos de anticorpos IgG 

em amostras sequenciais ou através do índice de avidez das IgG.  

 

o Sífilis 

A sífilis é uma doença causada por uma infeção crónica sistémica pelo agente etiológico 

Treponema pallidum. A doença é caracterizada por períodos de latência. O Treponema 

pallidum é uma espiroqueta com mobilidade por ação de filamentos axiais em torno da 

bactéria, é frágil sendo inativada facilmente em ambientes secos, com desinfetantes ou 

temperaturas elevadas e não é isolado em meio de cultura. O Homem é o seu único 

hospedeiro. 

A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível mas também é transmitida por via vertical 

(sífilis congénita). Podem-se considerar vários estádios clínicos da doença ao longo da 

infeção. Esta induz a produção de pelo menos dois tipos de Anticorpos: Anticorpos 

treponémicos e Anticorpos não treponémicos (reaginas) – Teste VDRL-RPR. 
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O teste de CMIA corresponde ao primeiro passo (teste de rastreio) para o diagnóstico da 

Sífilis. É uma determinação quantitativa in vitro de anticorpos IgM/IgG anti-Treponema 

pallidum em soro ou plasma. 

Quando o teste de rastreio tem resultado positivo, é realizado um teste complementar (teste 

treponémico diferente como o TPHA, FTA-abs ou imunoensaio enzimático (EIA) – em 

laboratório externo, ou um teste não treponémico, como o teste VDRL-RPR para a 

avaliação do estado de infeção e para a monitorização do tratamento (técnica manual no 

CHEDV). 

 

o Rubéola 

O vírus da rubéola é um membro da família paramyxoviridae e é o agente etiológico da 

rubéola ou sarampo alemão, é uma doença da infância frequente e regra geral ligeira. 

Caracteriza-se por exantema, uma fase de febre alta, tosse, conjuntivite, mal-estar e 

manchas de Koplik na mucosa bucal.  

O vírus do sarampo é altamente contagioso. É disseminado por pequenas gotas através 

das vias respiratórias. A infeção adquirida após o nascimento raramente está associada a 

complicações. No entanto, a rubéola pode ser uma doença grave quando uma mulher 

grávida é infetada, especialmente durante o primeiro trimestre da gravidez.  

O vírus da rubéola pode ser transmitido através da placenta e pode ter como resultado a 

morte do feto ou causar malformações graves no feto, é o síndrome da rubéola congénita 

(SRC). 

Os programas de vacinação de crianças e a vacinação de mulheres em idade fértil que não 

estejam imunes à infeção pelo vírus da rubéola, reduziram consideravelmente a incidência 

de infeção aguda pelo vírus da rubéola, bem como a incidência de SRC. 

A deteção de anticorpos específicos anti-rubéola é utilizada para determinar o estado 

imunitário de um indivíduo e para auxiliar no diagnóstico da infeção aguda pelo vírus da 

rubéola. A presença de anticorpos IgG anti-rubéola indica exposição prévia por vacinação 

anterior ou devido a infeção anterior pelo vírus da rubéola, e é um indicador de uma 

presumível imunidade. A deteção de anticorpos IgM específicos da rubéola é utilizada para 

auxiliar no diagnóstico da infeção aguda pelo vírus da rubéola. A seroconversão de 

anticorpos específicos da rubéola ou um aumento significativo do título de anticorpos IgG 

entre uma primeira e uma segunda amostra permitem comprovar o diagnóstico de infeção 

aguda pelo vírus da rubéola. 
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o Citomegalovírus humano 

O citomegalovírus humano (HCMV) é um membro da família Herpesviridae, e geralmente, 

causa infeção assintomática a ligeira, após primeira infeção permanece latente nos 

doentes, principalmente em células derivadas da medula óssea. A infeção primária por 

HCMV em indivíduos imunocompetentes também pode se manifestar como um tipo de 

síndrome de mononucleose, semelhante à infeção primária pelo EBV, com febre, mal-estar 

e linfadenopatia. 

A infeção primária na grávida pelo HCMV conduz a um risco elevado de transmissão intra-

uterina, da qual podem resultar lesões graves para o feto, incluindo atraso mental e do 

crescimento, icterícia e anomalias do SNC. Os bebés assintomáticos ao nascer podem 

desenvolver problemas de audição e/ou problemas de aprendizagem. 

A transmissão da infeção requer contacto íntimo com excreções infetadas, como saliva, 

urina, excreções do colo do útero e da vagina, sémen e leite materno. 

O primeiro passo para diagnosticar a infeção por HCMV é normalmente dado através da 

deteção dos anticorpos IgM e IgG específicos anti-HCMV. As amostras reativas para os 

anticorpos IgM indicam uma infeção aguda, recente ou reativação. A determinação da 

avidez da IgG anti-HCMV é utilizada para podermos datar uma infeção por HCMV. Um 

resultado positivo de IgM em combinação com um índice de avidez de IgG baixo é uma 

indicação forte de infeção primária por HCMV nos últimos 4 meses. A seroconversão de 

IgG anti-HCMV também cursa a favor de diagnóstico de uma infeção recente por HCMV. 

 

o Herpes simples 

O vírus Herpes simples (HSV) dos tipos 1 e 2 são também membros da família 

Herpesviridae. Produzem infeções que podem variar de estomatite leve a doença 

disseminada e fatal.  

As condições clínicas associadas à infeção por HSV incluem gengivostomatite, queratite, 

encefalite, erupções vesiculares da pele, meningite asséptica, herpes neonatal, infeções 

do aparelho genital e infeção primária disseminada. 

As Infeções por HSV tipos 1 e 2 podem diferir significativamente nas suas manifestações 

clínicas. O HSV tipo 2 causa principalmente infeções urogenitais e é encontrado quase 

exclusivamente em adultos. O HSV tipo 1 está intimamente associado à infeção orolabial, 

embora a infeção genital com este vírus possa ser comum em certas populações. 
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O diagnóstico de infeções por HSV é feito com base em achados clínicos e apoiado por 

testes laboratoriais, sendo cruciais os testes serológicos para anticorpos de classe IgG de 

HSV específicos do tipo.  

Existem várias circunstâncias em que pode ser importante distinguir entre infeção causada 

por HSV tipos 1 e 2, por exemplo, a probabilidade de reativação da infeção (tipo 2> tipo 1) 

e a terapia antiviral pode ser diferente dependendo do tipo específico de doença causadora 

de HSV, no CHEDV esta diferenciação é realizada em laboratório externo. 

 

 Técnicas serológicas manuais 

 

 Reação de Wright 

A reação de Wright é uma reação de aglutinação para a deteção de anticorpos contra o 

antigénio Brucella spp. Deteta anticorpos IgM específicos que surgem, aproximadamente 

10 dias após a infeção (fase aguda da doença) e o pico máximo é entre as 3-4 semanas, 

atenuando por volta dos 6-7 meses, razão porque pode ser negativa, nos casos de 

brucelose crónica. Considera-se positiva com um valor de título ≥ 1/80. Um título de 1/40 

significa a presença de anticorpos que se podem traduzir em infeção passada, indivíduos 

vacinados ou residentes em áreas endémicas. Assim, é importante a confirmação 2 

semanas após a primeira colheita para avaliar se ocorre alteração nos títulos. 

 

 Reação de Widal 

Esta reação tem como objetivo a pesquisa de anticorpos aglutinantes para antigénios 

Salmonela typhi (D) e Salmonella paratyphi (tipo A, B e C). Este teste auxilia o diagnóstico 

da febre tifóide e paratifoide. Quantifica os Anticorpos anti-O (somáticos) e anti-H 

(flagelares). A febre tifóide e paratifoide transmite-se pela ingestão de água ou alimentos 

contaminados pelos agentes etiológicos.  

A reação de Widal trata-se de uma técnica semi-quantitativa. 

Considera-se positivo o resultado com um valor de título ≥ 1/80 para os anticorpos 

somáticos e positivo o resultado com um valor de título ≥ 1/160 para os anticorpos 

flagelares e indicam infeção recente. 
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 Reação de Weil-Félix 

A febre maculosa, ou tifo exantemático, é uma doença causada pela Rickettsia rickettsii, 

uma bactéria transmitida por carrapatos que habitualmente parasitam cavalos. O quadro 

clínico caracteriza-se por febre elevada, cefaleia e máculas difusas, que surgem de 3 a 30 

dias após a picada. A evolução da doença pode ser muito grave, com uma taxa de 

mortalidade de 40%. 

É possível confirmar a suspeita clínica com apoio laboratorial através da realização da 

reação de Weil-Felix, que apesar de ser um teste rápido e barato é pouco específico, 

podendo ocorrer falsos positivos com infeções por Proteus spp, leptospirose, Borrelia spp, 

gravidez e doenças hepáticas. 

A reação de Weil-Félix baseia-se na pesquisa de anticorpos contra o antigénio das estirpes 

OX2, OX19 e OXK do Proteus vulgaris. É uma reação tardia, e os anticorpos apenas são 

detetados no final da segunda semana de doença. Os títulos que indicam infeção são para 

OX19 ≥1/80, OX2 ≥1/20 e OXK ≥1/80. Subidas significativas de quatro vezes o título do 

valor inicial considera-se uma positividade mais significativa do que apenas o valor do 

título. 

 

 Teste rápido de reagina plasmática - RPR 

O teste rápido de reagina plasmática - RPR é um método não treponémico. Pesquisa 

anticorpos inespecíficos IgM e IgG ou reaginas contra material lipídico da superfície celular 

da bactéria e lípidos libertados pelas células infetadas do hospedeiro, por técnica de 

floculação. 

O teste RPR é uma forma modificada do VDRL, contendo carvão em micropartículas, que 

aglutinam na presença dos anticorpos (reaginas) existentes no soro ou no plasma, 

indicando desse modo um resultado positivo. A aglutinação é visível macroscopicamente. 

O RPR apenas se realiza em caso de teste de rastreio positivo (Teste em CMIA) – segundo 

algumas guidelines (da IUSTI 2008). 

O resultado é dado segundo a última diluição em que houve aglutinação e considerado 

como reativo ou não reativo. 

 

 

 



54 
 

 Reação de Paul Bunnel 

O teste de Paul Bunnel é um teste de referência, usado para rastreio da infeção pelo EBV, 

mononucleose infeciosa. A reação de Paul Bunnel deteta a presença de anticorpos 

heterófilos, mas cada vez é menos utilizado relativamente aos testes automáticos. 

Baseia-se numa reação de aglutinação do anticorpo heterófilo ao anticorpo correspondente 

do látex, resultando numa aglutinação visível. 

 

3.2. Hematologia 

A hematologia é a ciência que estuda o sangue e seus constituintes (glóbulos vermelhos, 

glóbulos brancos e plaquetas), avaliando o estado de normalidade destas células, dos 

órgãos hematopoiéticos e as patologias relacionadas. 

Ao setor da hematologia chegam vários tipos de tubos com amostras biológicas para 

proceder à sua análise. Dentro destes temos, o tubo de EDTA para contagens 

hematológicas e citrato para hemóstase. 

A hematologia é uma das áreas mais requisitadas pelos médicos para avaliar o doente, e 

isto inclui pedidos de hemograma, plaquetas e velocidade de sedimentação. 

Os resultados obtidos no estudo hematológico conjuntamente com os resultados das 

restantes áreas assumem importância elevada no que concerne ao estado fisiopatológico 

do doente. 

 Estas análises são realizadas através de métodos automáticos:  

o Hemograma, plaquetas, reticulócitos e fluidos corporais – Sysmex XN-

5000 – HSS e Sysmex XN 550 - HSM 

o Velocidade de sedimentação – Sediplus S2000 

Estes equipamentos permitem uma rápida e precisa obtenção de resultados, excedendo 

os métodos manuais. 
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3.2.1. Histogramas 

 

O resultado de um pedido de hemograma, plaquetas e reticulócitos é composto por: i) 

eritrograma; ii) leucograma; iii) plaquetas; iv) reticulócitos;   

No equipamento surgem alarmes (flags) que nos chamam a atenção para resultados fora 

dos valores de referência ou com alterações nos histogramas, que evidenciam possíveis 

alterações morfológicas. A continuação do estudo do hemograma é feita, geralmente, 

através da observação de esfregaço de sangue periférico e, por interação com resultados 

obtidos de outras secções (ex. Bioquímica). 

Assim, histogramas libertados pelo equipamento, histogramas positivos, ou seja, com 

alterações em alguma linhagem hematológica são analisados microscopicamente através 

do esfregaço sanguíneo. 

O estágio de hematologia que realizei foi, na sua maioria, no HSM. No HSM quando os 

histogramas são positivos, são realizadas manualmente as lâminas correspondentes a 

cada histograma, por coloração de Wright e depois observadas, como se verifica nos 

histogramas estudados abaixo mencionados. 
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Figura 18: Histograma relativo a análise realizada para despiste de atopia (foto do próprio) 

Menina com 3 anos de idade vem a consulta e realiza análises para despiste de atopia. 

Alarme: Neutrofilia, linfocitose, linfócitos atípicos e monocitose; 

Esfregaço: Granulações tóxicas nos neutrófilos, linfócitos reativos, atípicos e 

plasmacitoides e corpos de dohle nos neutrófilos; 

Suspeita de doença com origem infeciosa ou inflamatória no momento da análise devido à 

linfocitose, à presença de granulações tóxicas nos neutrófilos e corpos de dohle.  
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Figura 19: Histograma relativo a análise realizada para controlo de anemia e trombocitose 
(foto do próprio)  

Homem com 81 anos vem a consulta para controlo de anemia e trombocitose. 

Alarme: Neutrofilia, anemia, anisocitose e trombocitose; 

Esfregaço: Anisocitose, poiquilocitose (células em lágrima e acantócitos), corpos de Howell 

Jolly e pontuado basófilo; granulações tóxicas nos neutrófilos, linfócitos reativos e atípicos; 

plaquetas gigantes; 

Suspeita de trombocitose reativa associada a anemia hipocrómica microcítica? 
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Figura 20: Histograma relativo a doença linfoproliferativa (foto do próprio) 

Homem com 59 anos. 

Alarme: Linfocitose, Blastos, linfócitos atípicos; 

Esfregaço: Subpopulação de linfócitos com núcleo com cromatina laxa e vilosidades na 

periferia, sugestivas de clonalidade; 

Suspeita de doença linfoproliferativa, fase leucémica de linfoma não Hodgkin em estudo. 
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Figura 21: Histograma relativo a análise realizada de urgência (foto do próprio) 

Homem com 76 anos vai à urgência com febre e realiza análises.  

Alarme: Neutrofilia e agregados plaquetários. 

Esfregaço: Rouleaux; linfócitos atípicos e reativos; sem agregados plaquetários.   

Suspeita de mieloma múltiplo - Creatinina elevada e rouleaux – testes confirmatórios. 
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Figura 22: Histograma relativo a análise realizada para rastreio de anemia (foto do próprio) 

Menina com 8 meses de idade realiza análises para rastreio de anemia. 

Alarme: Linfocitose. Blastos, linfócitos atípicos, sombras nucleares (smudge cells) 

Suspeita de mononucleose infeciosa. Realizou-se serologia de EBV e HCMV e foram 

positivas. 
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Figura 23: Histograma relativo a neoplasia mieloproliferativa (foto do próprio) 

Mulher com 87 anos. 

Alarme: Neutrofilia, linfocitose, monocitose, desvio à esquerda… 

Esfregaço: Desvio à esquerda, neutrófilos hipogranulares, linfócitos atípicos e reativos; 

Suspeita de neoplasia mieloproliferativa, leucemia mieloide crónica em estudo. 
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Figura 24: Histograma relativo a análise realizada de 

urgência por astenia e palidez (foto do próprio) 

Homem com 71 anos dá entrada na urgência por astenia e palidez. 

Alarme: Neutrofilia, linfocitose, monocitose, blastos, desvio à esquerda; anemia, 

anisocitose e macrocitose; trombocitopenia; 

Esfregaço: Presença de blastos, linfócitos atípicos e plasmacitóides; anisocitose, 

poiquilocitose (células em lágrima), policromasia e anisocromia; anisocitose plaquetar; 

Suspeita de leucemia aguda – sem estudos possível morte do doente. 
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Figura 25: Histograma relativo a análise realizada de urgência (foto do próprio) 

Homem com 26 anos com viagem recente a África. 

Alarme: Blastos e linfócitos atípicos; anisocitose, macrocitose e anemia;  

Esfregaço: Granulações tóxicas nos neutrófilos, linfócitos atípicos e reativos; anisocitose, 

poiquilocitose, policromasia, pontuado basófilo e eritrócitos com trofozoítos de Plasmodium 

falciparum; 

Suspeita de malária – foram realizados testes confirmatórios. 
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Figura 26: Histograma relativo a análise realizada por urgência por intoxicação alcoólica 
(foto do próprio) 

Adolescente do sexo masculino,15 anos dá entrada na urgência por consumo de álcool. 

Alarme: Linfocitose, linfócitos atípicos; anisocitose e anemia; 

Esfregaço: linfócitos atípicos e reativos; anisocitose, poiquilocitose (células em alvo e 

drepanócitos), policromasia, anisocromia e corpos de Howell Jolly; 

Suspeita de drepanocitose em estudo. 
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No HSS, realizei toda a parte prática, correspondente ao equipamento “Sysmex”. Para 

além das amostras sanguíneas para hemograma este equipamento também analisa fluidos 

biológicos, nomeadamente LCR, líquido sinovial… entre outros, para contagem total e 

diferencial de leucócitos. Para os líquidos são realizados citoesfregaços para observação 

dos detalhes celulares.  

Também realizei coloração de perls. A coloração de perls é realizada em esfregaços 

sanguíneos ou de medula óssea e tem como objetivo a observação de sideroblastos, que 

são eritroblastos com grânulos contendo ferro. Pode ser considerada normal a sua 

presença se existirem 1 a 2 grânulos por eritroblasto mas patogénica se 3 a 4 grânulos por 

eritroblasto, como acontece nas anemias megaloblásticas e hemolíticas. Já quando se 

observam em forma de anel, ou seja, 5 ou mais grânulos perinucleares circundando em 

pelo menos 1/3 do núcleo, considera-se anemia sideroblástica – deficiência na síntese do 

heme.   

O pigmento de hemossiderina apresenta cor azul. Os pigmentos de hemossiderina podem 

aparecer nos eritroblastos (sideroblastos), nos eritrócitos (siderócitos) e nas células do 

sistema mononuclear fagocítico. Ferro do sistema mononuclear fagocítico é observado nos 

fragmentos de medula óssea ou no citoplasma das células mononucleares 

fagocíticas/células reticuloendoteliais/histiócitos. 

   

3.2.2. Velocidade de sedimentação 

A velocidade de sedimentação (VS) é um teste realizado no sangue, muito utilizado para 

detetar alguma inflamação ou infeção aguda no organismo, podendo indicar desde uma 

simples inflamação, infeções por bactérias, até doenças inflamatórias como uma artrite 

ou uma pancreatite aguda, por exemplo. 

Este teste mede a velocidade da separação entre os glóbulos vermelhos e o plasma pela 

ação da gravidade. Assim, quando há um processo inflamatório na corrente 

sanguínea, são formadas proteínas que diminuem a viscosidade do sangue e aceleram a 

velocidade de sedimentação, provocando como resultado uma elevação da VS, que 

costuma ser acima de 15 mm no homem e 20 mm na mulher. 

Assim, a VS é um teste sensível, porque consegue detetar facilmente uma inflamação, mas 

pouco específico, ou seja, não é capaz de indicar qual o tipo, o local ou a gravidade 

da inflamação ou infeção no organismo. 
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As situações que normalmente aumentam a VS são infeções virais ou bacterianas, como 

gripe, sinusite, amigdalite, pneumonia, infeção urinária ou diarreia, por exemplo. No 

entanto, também é muito utilizada para avaliar e controlar a evolução de algumas doenças 

que alteram o resultado de forma mais significativa, nomeadamente: i) polimialgia 

reumática; ii) arterite temporal; iii) artrite reumatoide; iv) vasculites; v) osteomielite; vi) 

tuberculose; 

No CHEDV, usamos um método automatizado para medição da velocidade de 

sedimentação, que mede ao fim de ½ hora, 1 hora e 2 horas, esta deposição é medida, em 

milímetro, por isso o resultado é dado em mm/h.  

Resultados considerados normais no homem, ao fim de uma hora são até 15 mm, na 

mulher até 20 mm e nas crianças entre 3-13 mm. 

 

3.2.3. Hemoglobina glicada 

A hemoglobina glicada (HbA1c) resulta de uma reação não enzimática, lenta e irreversível 

entre a glicose que circula no sangue e os grupos amina livres existentes na hemoglobina 

dos eritrócitos. 

O doseamento de proteínas glicadas é eficaz na monitorização e controlo de glicose a 

longo prazo em pessoas com diabetes mellitus. Ela fornece um índice retrospetivo dos 

valores integrados da glicose plasmática ao longo de um período maior de tempo. É 

também uma medida do risco de desenvolvimento de complicações da diabetes. A 

determinação da HbA1c deve ser realizada pelo menos semestralmente em todas as 

pessoas com diabetes, ou num espaço de tempo mais curto em situações especiais. A 

determinação da HbA1c pode ser considerada para diagnóstico da diabetes quando o valor 

é > 6,5%. 

O doseamento da HbA1c para o diagnóstico da diabetes mellitus tem como desvantagens 

a possibilidade do resultado ser alterado por outros fatores além da glicose, tais como 

mudanças na duração de vida dos eritrócitos, etnia e, também, pelo seu custo. Apresenta 

como vantagens o facto de o indivíduo não necessitar de estar em jejum, as amostras 

poderem ser obtidas a qualquer hora do dia, haver muito pouca variabilidade biológica, a 

amostra ser estável e não alterada por fatores agudos, refletir a concentração de glicose 

no sangue nos últimos 3 meses, a sua concentração predizer o desenvolvimento de 

complicações microvasculares da diabetes e o facto de ser também o exame laboratorial 

indicado para orientar o tratamento. 
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No CHEDV, usamos um método automatizado, cromatografia líquida de alta pressão 

(HPLC), com o equipamento “HA 8160” da Menarini ®. 

Os valores normais da hemoglobina glicada são entre 4% e 6%. Quando os valores estão 

acima de 7%, existe a associação a um maior risco de complicações crónicas, e indica 

também uma diabetes descontrolada. 

 

3.3. Imuno-hematologia 

 

3.3.1. Coagulação 

O sistema hemostático protege o sistema vascular e permite, em caso de lesão, que os 

tecidos sejam reparados e as suas funções sejam restabelecidas. A reconstrução depende 

de interações complexas entre a parede dos vasos, as plaquetas e os processos de 

coagulação e fibrinólise.  

É um dos mecanismos de defesa mais básicos do organismo pois preserva a integridade 

da circulação e limita a perda de sangue.  

O mecanismo de hemostasia pode ser divido em várias fases. A primeira fase, hemóstase 

primária, ocorre logo após a lesão do vaso sanguíneo; a segunda, hemóstase secundária, 

engloba os fenómenos que conduzem à formação do coágulo; e a terceira, hemóstase 

terciária, corresponde ao processo de fibrinólise, ou seja, à dissolução do coágulo de fibrina 

e regresso ao estado inicial.  

O mecanismo de hemóstase encontra-se em equilíbrio dinâmico entre os fatores ativadores 

e inibidores da coagulação. Sempre que, por qualquer razão, haja um desequilíbrio, este 

pode vir a desencadear a ocorrência de fenómenos trombóticos ou hemorrágicos.  

Os testes in vitro permitem distinguir as 2 vias da cascata: via intrínseca e via extrínseca. 

Atualmente considera-se que in vivo ambas as vias são ativadas e, portanto, a cascata 

deve ser considerada como um todo. 

A principal causa de erro no estudo da coagulação é a colheita incorreta de sangue. Todos 

os testes para estudo de coagulação são realizados em plasma citratado com uma 

proporção sangue-anticoagulante 1:9, à exceção dos testes dos produtos de degradação 

da fibrina.  

No CHEDV o estudo da coagulação é realizado automaticamente, com recurso ao 

coagulómetro “ACL TOP 700” e “ACL TOP 550” da Werfen®. 
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 Tempo de protrombina (TP) 

A medição do tempo de protrombina serve como um teste de triagem rápido e sensível 

para detetar transtornos de coagulação na via extrínseca e via comum. Assim sendo, com 

este método é possível avaliar os fatores dependentes da vitamina K (II, VII, X), fator V e 

fibrinogénio. 

O TP é adequado para: i) regulação e controlo da terapia anticoagulante oral; ii) diagnóstico 

de deficiências congénitas e adquiridas de fatores de coagulação; iii) controlo da atividade 

de síntese hepática no fígado.  

Este teste consiste na adição de uma tromboplastina completa a um plasma citratado e na 

avaliação do tempo de coagulação após a adição de cálcio. Não requer ativação por 

contato pelo que é independente da via intrínseca. Posteriormente, faz-se a medição do 

tempo, em segundos, até à formação do coágulo de fibrina.  

O resultado é dado em tempo (segundos) e INR (Razão normalizada internacional).  

A variação considerada normal do INR é entre 0,9-1,2. 

INR prolongado pode traduzir-se em: 

o Deficiência dos fatores I, II, V, VII e X; 

o Deficiência em vitamina K; 

o Terapêutica com anticoagulantes ou com heparina em doses elevadas; 

o Doença hepática grave, síndrome nefrótico 

E, INR pode estar diminuído em estados pró-trombóticos (pós-parto ou pós-cirúrgico). 

Doentes medicados com heparina, o INR deve variar entre 2 e 3 na doença tromboembólica 

venosa não complicada, entre 3 e 3,5 na trombose recorrente ou no lúpus anticoagulante, 

e entre 2,5 e 3,5 na trombose recorrente ou nos doentes com prótese valvular.  

O estudo destas causas poderá ser mais aprofundado, a nível da coagulação, através do 

doseamento de fatores. 

 

 Tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa) 

O tempo de tromboplastina ativada avalia a via intrínseca da coagulação. Este método 

consiste no tempo de coagulação de um plasma sem plaquetas recalcificado em presença 

de fosfolípidos e de um ativador do sistema contato da coagulação.  
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A determinação do TTPa testa, na via intrínseca, as deficiências em pré-calicreína, 

quininogénio de alto peso molecular, fatores VIII, IX, XI, XII, e, na via comum as deficiências 

em fatores I, II, V, X e fibrinogénio.  

É utilizado para a deteção de anticorpos lúpicos e na monitorização da terapia com 

heparina, sendo o aumento do resultado proporcional ao nível de heparina. 

Estes testes baseiam-se na utilização de substitutos de fosfolípidos plaquetários como a 

cefalina ou a inositina que são tromboplastinas parciais, que não ativam a via extrínseca. 

O plasma é colocado em presença de um destes fosfolípidos pró-coagulantes, de um 

ativador por contato e de cálcio.  

Verifica-se o tempo que o plasma demora a coagular. Uma variação normal dos resultados 

obtidos é de 36-48 segundos.  

TTPa prolongado pode traduzir-se em: 

o Deficiência dos fatores I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII, HMWK e pré-calicreína; 

o Doença hepática, coagulação intravascular disseminada e várias transfusões 

sanguíneas; 

o Terapêutica com heparina, em altas doses e trombolíticos; 

E, TTPa pode estar diminuído em qualquer estado de hipercoaguabilidade. 

 

 Fibrinogénio 

O fibrinogénio é o percursor da fibrina, a qual é formada por clivagem deste percursor pela 

trombina. Estes monómeros de fibrina reúnem-se, formando a complexa teia de fibrina do 

coágulo. 

Pode-se encontrar níveis baixos de fibrinogénio nos casos de hipofibrinogenémia ou 

afibrinogenémia adquiridas ou congénitas. As primeiras podem ser devidas a: coagulação 

intravascular disseminada, hepatopatias, perda de volume vascular ou terapêutica 

trombolítica. Quanto aos níveis mais altos, podem ocorrer temporariamente, durante uma 

gravidez ou na utilização de contracetivos orais, uma vez que o fibrinogénio é uma proteína 

de fase aguda.  

O resultado é expresso em mg/dl ou g/l e o intervalo de normalidade é de 203 – 472 mg/dl 

ou 2,03-4,72 g/l. 
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 D dímero 

O teste do D dímero é utilizado para diagnóstico de coagulação intravascular disseminada. 

O D dímero resulta da ação da plasmina sobre a fibrina insolúvel, o que implica a formação 

do coágulo seguida de lise.  

A técnica utilizada é a de imunoensaio turbidimétrico com recurso a anticorpos monoclonais 

específicos para o D dímero o qual pode ser doseado diretamente no sangue. 

É o teste mais específico para coagulação intravascular disseminada. 

O resultado é expresso em ng/ml e o intervalo de normalidade é de 0 a 230 ng/ml. 

 

3.3.2. Banco de sangue 

A medicina transfusional dedica-se ao tratamento de doenças através da utilização do 

sangue, os seus componentes e derivados. A prestação de cuidados de saúde com 

utilização de produtos terapêuticos biológicos de origem humana depende do carácter 

benévolo, altruísta e gratuito dos dadores de sangue. 

A preparação de uma transfusão é efetuada mediante requisição em impresso próprio 

manual ou eletrónico devidamente preenchido e acompanhado de pulseira transfusional.  

Os testes pré-transfusionais realizados são: 

 A determinação do grupo ABO (prova direta e reversa) – Só pode ser usada a 

informação do histórico do recetor para transfusões de plaquetas e plasma fresco 

congelado; 

 Fenotipagem Rh e Kell – Em todos os doentes que são tipados pela 1ª vez no 

CHEDV e em recetores de múltiplas transfusões apenas no 1º episódio 

transfusional (doentes oncológicos, doença hematológica crónica e outras 

patologias que exijam transfusões frequentes); 

 Pesquisa de anticorpos irregulares; 

 Provas de compatibilidade; 

 

 Testes pré-transfusionais 

O estágio no banco de sangue do CHEDV foi maioritariamente observacional, devido não 

só à responsabilidade inerente do trabalho realizado, que o mínimo erro pode colocar em 

risco uma vida, mas também por estarem a ser realizados testes de validação de um novo 
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método. Então, o banco de sangue estava a realizar a passagem dos métodos manuais de 

teste pré-transfusional para um método automático no equipamento “Erytra Eflexis” da 

Grifols®. 

Assim, tive a oportunidade de observar as técnicas manuais e de conhecer os seus 

fundamentos bem como observar a validação de um novo método automático. 

 

 Fundamentos dos testes 

o Determinação do grupo ABO 

O sistema ABO é um dos parâmetros de maior importância dentro da imuno-hematologia, 

tendo implicações a nível de transfusões e de transplantação.  

Os antigénios ABO são expressos a nível da membrana eritrocitária, endotelial e epitelial, 

desempenhando um papel muito importante como antigénios de histocompatibilidade. 

Existem 4 grupos sanguíneos: A, B, AB e O. Os epítopes antigénicos são determinados 

por hidratos de carbono ligados a polipéptidos ou lípidos, formando respetivamente 

glicoproteínas ou glicolípidos. A cada antigénio corresponde uma iso-aglutinina (Anti-A ou 

Anti-B), a qual está ausente num soro de um sujeito com o respetivo antigénio sobre os 

eritrócitos.  

Serologicamente, temos 2 subgrupos principais do antigénio A: A1 e A2. A predominância 

é de A1 com cerca de 80% e os restantes pertencem ao grupo A2. Existem ainda outros 

subgrupos A, mas refletem mutações no gene A. 

A definição do grupo sanguíneo de um individuo realiza-se pela confirmação de duas 

provas:  

Prova direta: pesquisa dos antigénios fixados nos eritrócitos do individuo. É realizada com 

soro Anti-A, Anti-B e Anti-A,B.  

Prova reversa: pesquisa dos anticorpos no soro do individuo. É realizada com eritrócitos 

tipados A e B.  

Assim, os resultados destas duas provas complementam-se e devem ser interpretados da 

seguinte forma: 
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Tabela 8: Interpretação das provas do sistema ABO 

Prova direta (antigénio) Prova reversa (anticorpo)  Sistema ABO 

Antigénio A Anticorpo b Grupo sanguíneo A 

Antigénio B  Anticorpo a Grupo sanguíneo B 

Antigénio A e B Ausência de anticorpo a e b Grupo sanguíneo AB 

Ausência de antigénios A e 
B 

Anticorpo a e b Grupo sanguíneo O 

 

o Fenotipagem Rh e Kell 

A fenotipagem eritrocitária Rh D deve ser efetuada em todas as dádivas de sangue e em 

todas as amostras pré-transfusionais.  

Este sistema é muito complexo e, por essa razão, classificam-se os indivíduos como Rh 

positivo e Rh negativo, dependendo da presença ou ausência de Antigénio D. Quando um 

indivíduo não possui antigénios do sistema Rh, o sistema imunitário facilmente estimulado 

produz anticorpos quando na presença glóbulos vermelhos de antigénio positivo. Estas 

situações podem ocorrer na gravidez ou numa transfusão, podendo dar origem à Doença 

Hemolítica do Recém-nascido ou reações hemolíticas graves.  

Então, a fenotipagem eritrocitária Rh D consiste na pesquisa do antigénio D nos eritrócitos, 

utilizando soros anti-D. A presença do antigénio D define o fenótipo Rh D positivo. A sua 

ausência o fenótipo Rh D negativo. O antigénio D pode apresentar expressões mais fracas, 

de natureza quantitativa (D fraco) e/ou de natureza qualitativa (D parcial). Ambas serão 

consideradas como D variante. 

Os antigénios do grupo Kell na glicoproteína transmembranar N-glicosilada Kell, produto 

do gene Kell do cromossoma 7. A glicoproteína Kell é expressa na linhagem eritroide. Os 

anticorpos anti-Kell são, geralmente, da classe IgG e são mais imunogénicos de que os 

ABO e Rh e podem causar reações transfusionais. 

 

o Pesquisa de anticorpos irregulares (PAI) 

A pesquisa de anticorpos irregulares tem como objetivo a deteção de anticorpos anti-

eritrocitários clinicamente significativos no soro ou plasma. Isto é, anticorpos 

potencialmente causadores de reações transfusionais hemolíticas, de diminuição da 

sobrevida eritrocitária pós-transfusional ou de doença hemolítica do recém-nascido. 
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Na pesquisa de anticorpos irregulares utilizam-se suspensões eritrocitárias de dadores 

selecionados do grupo O, com fenótipo conhecido, devendo estas suspensões possuir os 

antigénios que originam a formação de anticorpos com significado clínico. Devem utilizar-

se suspensões de eritrócitos no mínimo de três dadores.  

Os eritrócitos das suspensões devem ser selecionados de modo a garantir a presença dos 

seguintes antigénios: D, C, c, E, e, K, k, Jka, Jkb, Fya, Fyb, M, N, S, s e Lea.  

A inclusão de outros antigénios eritrocitários não é essencial. 

As suspensões devem incluir os fenótipos DCCee (R1 R1 ) DccEE (R2 R2 ) e ccee (rr). É 

também recomendada a presença dos fenótipos Jk (a+b-), Jk (a-b+), S+s-, S-s+, Fy (a+b-

), Fy (a-b+). Se a PAI for positiva deve proceder-se à identificação do(s) anticorpo(s). 

A pesquisa de anticorpos irregulares para além de realizar-se nos testes pré-transfusionais 

em todos os doentes candidatos a transfusões de sangue e/ou componentes também é 

realizado em todas as grávidas.  

 

o Identificação de anticorpos irregulares 

Sempre que a pesquisa de anticorpos irregulares é positiva, deve proceder-se à 

identificação da especificidade do(s) anticorpo(s) irregulares encontrado(s) no soro ou 

plasma. A identificação de anticorpos irregulares deve incluir, obrigatoriamente, o meio no 

qual a pesquisa foi reativa. À semelhança da pesquisa de anticorpos irregulares, na 

identificação de anticorpos utilizam-se suspensões eritrocitárias de dadores selecionados 

do grupo O, com fenótipo conhecido, devendo estas suspensões, igualmente, incluir 

antigénios dos grupos associados à formação de anticorpos clinicamente significativos.  

Assim, é possível obter um grau de probabilidade maior de identificar corretamente a 

especificidade do anticorpo. Para se poder identificar a especificidade de um anticorpo anti-

eritrocitário com um grau de probabilidade aceitável, deve ocorrer reatividade com, pelo 

menos, duas suspensões positivas para o antigénio correspondente e ausência de 

reatividade com outras duas suspensões negativas para o antigénio. 

Quando se identifica a especificidade de um anticorpo, é essencial verificar que não 

existam outros anticorpos clinicamente significativos associados. Nestes casos, pode ser 

necessária a utilização de suspensões eritrocitárias adicionais ou outros painéis para a 

identificação de misturas complexas de anticorpos. Os resultados obtidos na identificação 

de anticorpos devem ser concordantes com as hipóteses colocadas na pesquisa de 

anticorpos irregulares.  
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A identificação de anticorpos só está completa após a fenotipagem dos eritrócitos do 

doente ou do dador para o antigénio correspondente ao anticorpo identificado. Se o teste 

for positivo, isto é, se o doente ou dador possuir nos seus eritrócitos o antigénio 

correspondente ao anticorpo identificado, tratar-se-á, provavelmente, de um autoanticorpo, 

desde que o doente não tenha sido transfundido nos 90 dias anteriores ao estudo. Se o 

teste for negativo, isto é, se o doente ou dador não possuir nos seus eritrócitos o antigénio 

correspondente ao anticorpo identificado, tratar-se-á provavelmente de um aloanticorpo. 

 

o Provas de compatibilidade 

As provas de compatibilidade constituem um procedimento que tem por objetivo verificar 

in vitro a compatibilidade eritrocitária entre o dador e o recetor. Através das provas de 

compatibilidade deve ser possível detetar incompatibilidades causadas por anticorpos 

clinicamente significativos, em especial do sistema ABO, pela gravidade das reações 

transfusionais que provocam. As provas de compatibilidade são executadas em meio de 

antiglobulina humana, entre o soro ou plasma do doente e os eritrócitos do dador.  

Deve efetuar-se sempre a confirmação do fenótipo ABO/Rh D de todas as unidades de 

concentrados eritrocitários a transfundir. 

Sempre que possível, os componentes a transfundir deverão pertencer ao mesmo grupo 

ABO/Rh D do doente. Quando não for possível a transfusão de concentrados eritrocitários 

idênticos ao recetor no sistema ABO, podem ser transfundidos concentrados eritrocitários 

compatíveis no sistema ABO. 

Deve evitar-se a transfusão de concentrados eritrocitários com fenótipo Rh D positivo a 

doentes com fenótipo Rh D negativo. Em situações extremas, é aceite a transfusão de 

concentrados eritrocitários com fenótipo Rh D positivo a doentes Rh D negativo do sexo 

feminino pós menopausa e do sexo masculino, desde que não apresentem imunização 

anti-D. Nestes doentes, é muito importante obter a história de transfusão e gravidez 

prévias.  

A presença de alo-anticorpos clinicamente significativos, ou a existência de registo de 

anticorpos no processo transfusional, obriga a que os concentrados eritrocitários a 

transfundir não possuam os antigénios correspondentes. Nestes casos, devem, ainda, 

sempre que possível, apresentar o mesmo fenótipo DCcEe e Kell que o recetor. 
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A presença de anticorpos para antigénios de baixa frequência não obriga à preparação de 

concentrados eritrocitários sem o antigénio correspondente, podendo transfundir-se o 

doente com concentrados eritrocitários cujas provas de compatibilidade sejam negativas. 

 

 Coombs direta e indireta 

O teste de Coombs é um dos principais testes serológicos imuno-hematológicos para 

detetar anticorpos capazes de se unir ao antigénio homólogo eritrocitário sem desencadear 

a aglutinação das hemácias.  

Os anticorpos “fixos“ sobre as hemácias são detetados com ajuda de um soro com 

antiglobulinas humanas. Este reagirá com os anticorpos à superfície das hemácias 

sensibilizadas, provocando a aglutinação entre elas.  

O Coombs direto tem como objetivo detetar os anticorpos incompletos fixos in vivo sobre 

as hemácias do doente. O Coombs indireto tem como objetivo a pesquisa no soro de 

anticorpos incompletos, incapazes de se ligarem sobre as hemácias e assim ficarem 

suscetíveis de serem detetados pelo teste de Coombs direto. 

Quando o teste é positivo, isto é, quando há aglutinação pode significar no Coombs direto 

e se for criança uma anemia hemolítica por imunização feto-maternal e se for adulto uma 

anemia hemolítica adquirida. No Coombs indireto pode significar imunização feto-maternal 

devido à presença de antigénio do sistema Rhesus ou outros sistemas ou imunização pós-

transfusional (politransfusões).  

 

3.4. Bioquímica 

A bioquímica consiste principalmente no estudo da química dos processos biológicos que 

ocorrem nos seres vivos. No âmbito laboratorial, é efetuado o doseamento de diversas 

substâncias, como o colesterol, a glicose, a ureia, etc. 

Associado ao setor da bioquímica está a endocrinologia, a monitorização de fármacos e a 

toxicologia clínica.  

No CHEDV o equipamento utilizado é o Architect C8000/Ci8200 da Abbott® que é 

constituído por dois módulos, o módulo C8000 e o módulo i2000sr. 
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As amostras são processadas a partir das racks introduzidas, e são classificadas através 

do código de barras. Assim, o aparelho distingue entre amostras de doentes (soro e urina), 

controlos, calibradores e amostras para efetuar os brancos dos reagentes. 

São várias as metodologias inseridas no equipamento para análise da amostra e estão 

definidas na tabela 9.  

Tabela 9: Parâmetros analisados na bioquímica e características 

Categoria Parâmetro Amostra Método Valor de 
referência 

Hidratos de 
carbono 

Glucose Soro, 
plasma, 
urina ou 
LCR 

Espectrofotometria 
UV- hexoquinase 

Soro: 70-99 
mg/dl 
LCR: 40-70 
ml/dl 
urina 
aleatória: 1-
15 mg/dl 
urina 24h: < 
0,5 g/dia 

Proteínas Proteínas totais Soro ou 
plasma 

Espectrofotometria 
visível - 
Biureto 

Adulto 
(ambulatório): 
6,4-8,3 g/dl 
adulto 
(imobilizado): 
6,0-7,8 g/dl    
>60 anos: 
≤0,2 g/dl em 
relação ao 
valor anterior 

Lípidos Colesterol  
Soro e 
plasma 

Espectrofotometria 
visível - enzimática 

Desejável 
<200 mg/dl 

LDL colesterol Espectrofotometria 
visível – detergente 
seletivo líquido 
(método direto) 

Ótimo: <100 
mg/dl  
próximo ou 
acima do 
ótimo: 100 
-129 mg/dl  
limite 
superior: 130-
159 mg/dl 
alto: 160-189 
mg/dl muito 
alto: ≥190 
mg/dl 
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HDL colesterol Espectrofotometria 
visível – detergente 
seletivo acelerador 
(método direto) 

Desejável: 
>60 mg/dl 
risco: <40 
mg/dl  

Triglicéridos Soro ou 
plasma 

Espectrofotometria 
visível – glicerol 
fosfato oxidase 

Desejável: 
<150 mg/dl  
 

Eletrólitos Sódio Soro, 
plasma ou 
urina 
Soro ou 
plasma 
Soro, 
plasma ou 
urina 

Elétrodos de iões 
seletivos (ISE 
indireto) 

Soro/plasma: 
136-145 
mmol/l; urina: 
40-220 
mmol/dia 

Potássio  Soro/plasma: 
3,5-5,1 
mmol/l; urina: 
25-125 
mmol/dia 

Cloro Soro/plasma: 
98-107 
mmol/l; urina: 
110-250 
mmol/dia 

Magnésio Espectrofotometria 
UV - Enzimático 

Soro: 1,6-2,6 
mg/dl; urina: 
72,9–121,5 
mg/dia 

Cálcio Espectrofotometria 
visível 
– Arsenazo III 

Soro: 8,4-
10,2 mg/dl; 
urina: 100-
300 mg/dia 

Fósforo Espectrofotometria 
UV - 
Fosfomolibdato 

Soro: 2,3-4,7 
mg/dl; 
urina: 400-
1300 
mg/dia 

Enzimas 
hepáticas 

Aspartato 
aminotransferase 
sérica (AST) 

Soro ou 
plasma 
Soro ou 
plasma 

Espectrofotometria 
UV 
-NADH 

5 - 34 U/l 

Alanina 
aminotransferase 
sérica (ALT) 

0 - 55 U/l 

Gama-glutamil 
transferase (γ-
GT) 

Espectrofotometria 
Visível - Substrato 
de L- γ-glutamil-3- 
carboxi-4 
nitroanilida 

Homem: 12-
64 U/l; 
mulher: 9-36 
U/l 
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Enzima Fosfatase alcalina Espectrofotometria 
visível - Para-
nitrofenil fosfato 

Crianças: 
<500 U/l 
adulto: 40-
150 U/l 

Enzimas 
musculares 

Creatinina 
quinase (CK) 

Espectrofotometria 
UV 
- NAC 

Homem: 30-
200 U/l; 
mulher: 
29-1 U/l 

Lactato 
desidrogenase 
(LDH) 

Espectrofotometria 
UV 
- Lactato a Piruvato 
(NADH) 

125-220 U/l 

Enzima 
pancreática 

α-amilase Soro, 
plasma ou 
urina 

Espectrofotometria 
visível - Substrato 
de 
CNPG3 

Soro ou 
plasma: 
>70 anos (25-
125 U/l), <70 
anos (20-160 
U/l); urina: 1- 
17 U/h 

Função renal Creatinina Soro, 
plasma ou 
urina 
Soro, 
plasma ou 
urina 
Soro, 
plasma ou 
urina 

Espectrofotometria 
visível 

Soro/plasma 
(homem: 
0,72–1,25 
mg/dl; 
mulher: 0,57-
1,11 mg/dl) 
urina 
(homem: 950 
– 2490 
mg/dia; 
mulher: 710 -
1650 mg/dia 

Ureia Soro/plasma: 
18 – 55 mg/dl; 
urina: 26 000 
– 43 000 
mg/dia 

Ácido úrico Soro/plasma: 
3,5–7,2 
mg/dl; 
urina: 250 – 
750 mg/24 h 

Função 
hematológica 

Ferro Soro ou 
plasma 
Soro ou 
plasma 

Espectrofotometria 
visível 

Homem: 60 – 
160 mg/dl; 
mulher: 
40-145 mg/dl 

Bilirrubina total e 
direta 

0,2–1,2 
mg/dl; 
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0-0,5 mg/dia 
Transferrina Imunoturbidimetria 174-364 

mg/dl 
Ferritina CMIA Homem: 22 – 

275 ng/ml; 
mulher: 
5-204 ng/ml 

Vitamina B12 187 – 883 
pg/ml 

Folatos Soro, 
plasma e 
sangue 
total 

3,1–20,5 
ng/ml 

Marcadores 
cardíacos 

Troponina I Soro, 
plasma 
(Heparina 
ou EDTA) 
Soro, 
plasma e 
sangue 
total 

CMIA Homem: 
<0,033 ng/ml 
mulher: 
<0,013 ng/ml  

Creatinina 
quinase MB (CK-
MB) 

Homem: <7,2 
ng/ml 
mulher: 
<3,4ng/ml 

Mioglobina <140 ng/ml 
Péptido 
natriurético 
cerebral (Pró-
BNP) 

<100 pg/ml 

Homocisteína Homem: 
5,46-16,2 
µmol/l 
mulher: 
4,44-13,56 
µmol/l 

Marcadores 
tumorais 

AFT Soro, 
plasma 
(Heparina 
ou EDTA) 
Soro ou 
plasma 

CMIA <10ng/ml 
CEA <4 ng/ml (não 

fumadores) 
ou <10 
para 
fumadores 

CA 15.3 <38U/ml 
CA 19.9 <37 U/ml 
CA 125 <35 U/ml 
SCC <2ng/ml 
PSA total <4ng/ml 

Fármacos 
(monitorização) 

Ácido valpróico Soro ou 
plasma 
Soro ou 
plasma 

CMIA 
Digoxina Turbidimetria 
Vancomicina  
Amicacina  
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Carbamazepina CMIA 
Fenitoína  
Teofilina 
Fenobarbital 

 

3.4.1. Proteínas específicas 

O doseamento das proteínas (Tabela 10) tem interesse para diagnóstico de doenças 

renais, hepáticas e nutricionais, têm valor prognóstico e permitem monitorizar a eficácia de 

tratamento.  

No CHEDV são analisadas no “Architect C8000/Ci8200” da Abbott® por 

imunoturbidimetria. 

As proteínas de fase aguda são indicadores de resposta sistémica frente aos processos 

inflamatórios e de infeção. E, são classificadas quanto ao tipo de resposta quantitativa 

diante de um estímulo como proteínas de fase aguda negativas (níveis diminuem como 

resposta de fase aguda) e proteínas de fase aguda positivas (níveis aumentam como 

resposta de fase aguda). As consideradas negativas são: albumina, pré-albumina e 

transferrina. As consideradas positivas são: PCR, haptoglobina, ceruloplasmina e do 

complemento.   

 

Tabela 10: Proteínas específicas 

Proteínas específicas 

Imunologia Fase aguda 
Imunoglobulinas Complemento Reumáticas Marcadores 

nutricionais 
Associados 
com anemias 

 

IgG C3 Fator 
reumatoide 

Albumina Haptoglobina Proteína C 
reativa 
(PCR) 

IgA C4 Antiestrepto
lisina-O 
(ASO)  

Pré-
albumina 

Transferrina Ceruloplas
mina  
 

IgM     α-1-
antitripsina 

     β-2-
microglobuli
na 
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 Imunoglobulinas 

Estas imunoglobulinas estão presentes no soro. A IgG é a que se encontra em maior 

concentração e a IgE a com menor concentração no soro.  

Os valores de referência para a IgG são entre 700-1600 mg/dl, para a IgA entre 70-400 

mg/dl e para a IgM entre 40-230 mg/dl. 

 

IgA:  

Níveis diminuídos de IgA podem ter causa genética, ataxia telangiectasia e distúrbios de 

imunodeficiências combinados. Ou, adquirida, distúrbios reumáticos e linfomas, secundária 

a mieloma múltiplo não IgA, a macroglobulinemia e síndrome nefrótico.  

Níveis aumentados podem ser por aumento policlonal e a causa pode ser doença hepática 

crónica, infeção respiratória, neoplasia do trato gastrointestinal inferior, inflamação 

intestinal e doença autoimune. Ou, por aumento monoclonal e a causa pode ser mieloma 

múltiplo IgA e outros linfomas. 

 

IgG:  

Níveis diminuídos podem ocorrer em queimaduras, síndrome nefrótico, perda proteica por 

enteropatias, mielomas não IgG, macroglobulinemia, gravidez, anticorpos anti-Ig, 

terapêutica imunossupressora, gamapatias monoclonais não IgG, no HIV (varia conforme 

a fase da doença). 

Níveis aumentados e se aumento policlonal a causa pode ser por doença autoimune, 

sarcoidose, doença hepática crónica, parasitose e infeção. Ou, se aumento oligoclonal a 

causa pode ser por doença maligna, infeção, disgamaglobulinemias e doença autoimune. 

Ou, aumento monoclonal a causa pode ser por mieloma múltiplo IgG, linfomas e leucemias. 

 

IgM:  

Níveis diminuídos de IgM podem ter causa em mieloma múltiplo IgA ou IgG, perda proteica 

por enteropatias, queimaduras, terapêutica imunossupressora e infeções recorrentes 

agravadas. 

Níveis aumentados ocorrem em artrite reumatoide, doença hepática crónica, sarcoidose 

ativa, híper-IgM disgamaglobulinemia, doença vascular colagénica, síndrome nefrótico. Se 
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aumento policlonal pode ser por causa de uma infeção viral, resposta precoce a infeção 

bacteriana ou parasitária. Ou, se aumento monoclonal pode ser por causa de 

macroglobulinemia de Waldenstrom, linfoma, reticulose, doença hemolítica das aglutininas 

frias e neoplasmas. 

 

 Complemento 

O sistema de complemento consiste em cerca de 20 proteínas do plasma, que 

desempenham um papel importante na inflamação ao facilitarem a fagocitose. 

Os valores de C3 e C4 aumentados estão normalmente associados a uma resposta 

inflamatória de fase aguda, a necrose tecidular ou a doença renal. 

 

 Albumina 

A Albumina é a principal proteína plasmática e uma das suas funções é a manutenção da 

pressão osmótica coloidal nos espaços vascular e extravascular. Dado ao seu baixo peso 

molecular, a albumina atravessa facilmente a membrana vascular. 

A Albumina tem interesse clínico no diagnóstico de doenças hepáticas, renais e avaliação 

do estado nutricional. 

Níveis diminuídos de albumina indicam síndrome nefrótico, doença hepática, ascite, 

malabsorção, desnutrição, queimaduras graves, infeções, neoplasias, inflamações. 

Níveis aumentados indicam desidratação aguda. 

 

 Haptoglobina 

A haptoglobina é sintetizada nos hepatócitos e nas células do sistema reticuloendotelial e 

liga-se irreversivelmente à hemoglobina após hemólise, formando um complexo que é 

removido pelas células de Kupffer. 

É o marcador mais sensível de hemólise e, geralmente, os seus níveis estão diminuídos. 

Níveis aumentados indicam estados inflamatórios, doenças reumáticas, queimaduras e 

síndrome nefrótico. 

Níveis diminuídos indicam doença hemolítica do recém-nascido e após uma transfusão. 
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 Transferrina 

A transferrina é uma β-globulina, sintetizada no fígado, conhecida como reativo negativo 

de fase aguda. É principal responsável pelo transporte de ferro (Fe3+) das suas reservas, 

de ferritina intracelular ou da mucosa para a medula óssea, onde os percursores dos 

eritrócitos e outras células têm recetores de superfície para a transferrina.  

A sua semivida é de 8 a 10 dias é responsável por 50 a 70% da capacidade total de fixação 

do ferro. 

O interesse clínico da transferrina é a determinação do estado nutricional, diagnóstico 

diferencial e monitorização do tratamento da anemia. 

Níveis diminuídos de transferrina indicam hemocromatose, em certos tipos de anemia em 

que há acumulação de ferro, casos de malnutrição, inflamação, doença hepática ou 

síndrome nefrótico. 

Níveis aumentados indicam anemia ferropénica, gravidez e contraceção oral. 

 

 Proteína C reativa 

A proteína C reativa (PCR) é uma glicoproteína produzida durante a inflamação aguda ou 

na destruição dos tecidos. A proteína deve o seu nome à capacidade de reagir com o 

polissacarídeo C somático de Pneumococos e precipitá-lo. O nível de PCR não é 

influenciado pela anemia ou por alterações nas proteínas plasmáticas.  

Aumenta 4 a 6 horas após o início da inflamação e tem uma semivida de 5 a 7 horas. 

O seu valor de referência é inferior a 5,0 mg/l.  

Os níveis de PCR no soro aumentam após um enfarte do miocárdio (necrose), lesão, 

infeção, inflamação, cirurgia ou proliferação neoplásica. 

 

 Ceruloplasmina 

A ceruloplasmina é sintetizada no fígado e contém 6 a 8 átomos de cobre. Tem atividade 

enzimática pela histaminase e pela cobre e ferro oxidase. 

Níveis aumentados podem ocorrer na gravidez, estados inflamatórios, doenças malignas 

e no uso de contracetivos orais. 
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Níveis diminuídos ocorrem na doença de Wilson (defeito na incorporação de cobre na 

ceruloplasmina que fica instável diminuindo a sua concentração), síndrome nefrótico, 

síndrome de má absorção e dieta pobre. 

 

 α-1-antitripsina 

A α-1-antitripsina é sintetizada no fígado e inibe várias enzimas como elastase, 

quimiotripsina, tripsina e trombina. 

Constitui cerca de 90% das α1-globulinas. 

Níveis aumentados ocorrem nas inflamações, gravidez e no uso contracetivos orais. 

Níveis diminuídos indicam deficiências hereditárias que podem ser detetadas antes do 

nascimento por análise do sangue fetal. 

A deficiência congénita desta proteína conduz à destruição do parênquima pulmonar 

através da hidrólise das fibras de elastina e isto resulta na limitação do fluxo de ar nos 

pulmões, ou seja é um dos fatores determinantes na doença pulmonar obstrutiva crónica.  

É também causa de doença hepática pelo acúmulo de polímeros no interior dos 

hepatócitos. 

 

 β-2-microglobulina 

A β2-microglobulina está localizada na membrana celular de quase todas as células 

nucleadas, incluindo linfócitos. É a pequena subunidade (cadeia leve) dos antigénios MHC 

classe I ou HLA I, ligada à cadeia pesada por ligação não covalente e está envolvida na 

manutenção da estrutura terciária. 

O rim é o principal responsável pela sua excreção, onde a β2-microglobulina é filtrada no 

glomérulo e 99,9% é reabsorvida nos túbulos proximais. A sua semivida é de 40 minutos. 

O interesse clínico da β2-microglobulina reside no diagnóstico, monitorização e avaliação 

da terapêutica de neoplasias linfoides, da doença renal e deteção precoce de infeção por 

HCMV, de rejeição após transplante alogénico de Medula óssea e monitorização da 

progressão da infeção por HIV. 

Níveis aumentados indicam patologias linfoproliferativas e inflamatórias, disfunção renal e 

rejeição de transplante renal. 
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3.4.1.1. Eletroforese de proteínas séricas 

A análise eletroforética das proteínas, o proteínograma, é amplamente usada para o estudo 

das proteínas séricas dando importantes informações acerca da sua síntese e da sua 

eliminação sendo usada para o diagnóstico e monitorização de inflamações agudas e 

crónicas, síndromes de perda de proteína e de gamapatias monoclonais. 

A eletroforese de proteínas é feita no equipamento “Capillarys 2” da Sebia® que utiliza a 

tecnologia de eletroforese capilar em solução livre. A tecnologia da eletroforese capilar 

separa as moléculas carregadas pela sua mobilidade eletroforética, num tampão alcalino 

com um pH específico. A separação ocorre também em função do pH do eletrólito e do 

fluxo eletro-osmótico. 

 A amostra é diluída com tampão e injetada, por aspiração, na extremidade anódica do 

capilar. A separação é efetuada aplicando alta voltagem aos extremos de cada capilar. A 

deteção direta das proteínas é efetuada a 200 nm, na extremidade catódica do capilar, que 

é imediatamente lavado e preparado para a próxima análise com solução tampão. 

O equipamento tem 8 capilares a funcionar em paralelo. As proteínas são detetadas em 

cinco frações principais: albumina, α1-globulinas, α2-globulinas, β-globulinas e -

globulinas, cada zona contendo uma ou mais proteínas. 
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Figura 27: Perfil eletroforético das proteínas séricas 

Deve ser tido em consideração que para o proteinograma sérico apenas se devem usar 

amostras de soro e nunca de plasma, já que no plasma estão presentes proteínas de 

coagulação, em particular o fibrinogénio, que pode interferir no perfil do proteinograma. 

Abaixo, são descritas sumariamente as cinco bandas eletroforéticas, a sua composição e 

a interpretação clínica das alterações que ocorrem mais frequentemente. 

 

 Albumina 

O seu principal interesse clínico está relacionado com as patologias hepáticas (tal como a 

cirrose) e as nefropatias (por exemplo a síndrome nefrótica), estando a sua concentração 

diminuída em ambos os casos devido à diminuição, respetivamente, da sua produção e do 

aumento da excreção. Poderá estar aumentada em situações de desidratação. 
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 α1-globulinas 

A fração das α1-globulinas é composta pelas proteínas α1-antitripsina, α1-glicoproteína 

ácida (ou orosomucóide) e α1-fetoproteína, sendo que podem existir ainda outras, embora 

em menor percentagem. O conjunto destas proteínas costuma estar aumentado em 

processos inflamatórios agudos, sendo por isso consideradas proteínas de fase aguda 

positiva. O aumento ou diminuição isolada de cada uma destas proteínas é difícil de 

interpretar devido à presença conjunta destas proteínas. 

 

 α2-globulinas 

Para esta fração contribuem a α2-macroglobulina (que é um inibidor enzimático geral), a 

haptoglobina (que liga a hemoglobina em processos de anemia hemolítica) e a 

ceruloplasmina (que atua como ligadora dos iões cobre). São também proteínas de fase 

aguda positiva, ou seja, as suas concentrações estão aumentadas nos processos 

inflamatórios agudos, tendo assim um papel protetor. 

 

 β-globulinas 

Esta fração é composta maioritariamente pela β2-microglobulina, a transferrina e as 

proteínas do complemento C3 e C4. A β2 -microglobulina é uma proteína encontrada na 

superfície das células nucleadas e encontra-se aumentada em situações de falência renal, 

inflamação e neoplasmas associados a linfócitos B. A transferrina é o principal 

transportador de ferro no plasma e revela-se muito útil na caracterização das anemias, já 

que em anemias por deficiência de ferro a concentração desta proteína se encontra 

aumentada, enquanto que nos casos de anemia por deficiência da incorporação de ferro 

nos glóbulos vermelhos, a sua concentração está normal ou diminuída. A transferrina está 

diminuída geralmente em situações de síndrome nefrótico ou de doença hepática.  

As proteínas do complemento C3 e C4 são proteínas de fase aguda positivas e encontram-

se aumentadas em situações de obstrução biliar, sendo que estão diminuídas nas 

situações de Lúpus Eritematoso Sistémico. Nesta fração é muito comum haver a 

interferência da hemoglobina, no caso em que o soro se encontre hemolisado, ou de 

fibrinogénio se o plasma for utilizado para realizar o proteinograma. 
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 γ-globulinas 

A fração das -globulinas é constituída maioritariamente pelas Igs, ou seja, pelos 

anticorpos, que são capazes de reconhecer antigénios e de iniciar mecanismos para a sua 

destruição. Existem cinco classes de Igs circulantes no plasma, que são a IgG, IgM, IgA, 

IgE e IgD. A IgG é a mais abundante em circulação, estando a sua produção aumentada 

após a imunização pois é secretada durante a resposta secundária. A IgM funciona 

principalmente como recetor de antigénios na superfície dos linfócitos durante a 

imunização sendo portanto secretada durante a resposta primária. A IgA é a principal Ig 

encontrada nas mucosas e secreções, tais como a saliva, o leite e fluidos intestinais. A IgE 

é responsável pelos sinais e sintomas alérgicos, já que estimula a desgranulação dos 

basófilos e mastócitos. Finalmente a IgD, existe apenas na forma membranar, sem outra 

função conhecida. 

Quando se observam picos monoclonais em alguma das frações procede-se à realização 

da imunosubtração para caracterização das proteínas monoclonais.  

 

3.4.1.2. Eletroforese de proteínas urinárias 

A urina de 24 horas é frequentemente usada para doseamentos de rotina, nomeadamente, 

de β2-microglobulina, cadeias leves  e , e também para fazer a análise eletroforética das 

proteínas urinárias. 

A proteinúria é definida pela presença excessiva de proteínas na urina e pode ser 

encontrada em certos casos de doença renal, após exercício físico violento e na 

desidratação. A excreção normal de proteínas na urina é cerca de 150 mg em 24 horas, 

sendo que a maioria (50 a 60%) é albumina. Proteinúria acima de 300 mg por dia é 

considerada patológica. 

A lesão glomerular é mais comum em adultos e crianças, sendo a albumina, a principal 

proteína excretada (70%). Esta proteinúria pode estar associada a outras alterações, 

nomeadamente hematúria, hipertensão e síndrome nefrótico, caracterizada por proteinúria 

>3 g por dia, hipoalbuminémia <3 g/dl e hipoproteinémia <6 g/dl.  

São consideradas como proteínas marcadoras de distúrbio glomerular, a albumina, a 

transferrina, a IgG e a IgA, ou seja, proteínas de elevado peso molecular. 

Por outro lado, a lesão tubular é pouco comum e normalmente moderada e transitória. 

Pode estar associada a outros danos, nomeadamente piúria e acidose metabólica. A α1- 
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macroglobulina, a β2–microglobulina, a proteína ligadora de retinol e as cadeias leves livres 

 e  policlonais são consideradas marcadoras de lesão tubular. 

 

3.4.2. Endocrinologia 

A endocrinologia consiste no estudo glândulas endócrinas (tiróide, hipófise, etc), das 

hormonas e das patologias relacionadas com o sistema endócrino.  

No CHEDV a endocrinologia é realizada no equipamento “Architect C8000/Ci8200” da 

Abbott® no módulo i2000sr. Os parâmetros analisados estão representados na tabela 11. 

 Tabela 11: Parâmetros endócrinos analisados 

Sistema Parâmetro 

Tiróide TSH (Hormona estimulante da tiróide) 

T3 total e livre (tri-iodotironina) 

T4 total e livre (tiroxina) 

Anti-Tg (Anti-tiroglobulina) 

Anti-TPO (Anti-peroxidase) 

Paratiróide PTH (Hormona paratiroide) 

Fertilidade FSH (Hormona folículo-estimulante) 

LH (Hormona luteinizante) 

β-HCG (Hormona gonadotrofina coriónica 
humana) 

Prolactina 

Estradiol 

Testosterona 

Diagnóstico Pré-natal β-HCG 

α-fetoproteína 

Função adrenal Cortisol sérico 

Cortisol urinário 

ACTH (Hormona adenocorticotrófica) 

Gastrointestinal Insulina 
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Os resultados são avaliados em conjunto dentro de cada função endocrinológica. Assim 

sendo, cada sistema é analisado como um todo e não cada parâmetro isoladamente. 

 

3.4.3. Urina tipo II 

A análise à urina é, normalmente, um dos primeiros testes num doente com suspeita de 

patologia renal. A urina tipo II consiste no estudo das suas características físico-químicas 

e exame citológico de sedimento. A amostra é a primeira urina da manhã. 

No CHEDV é realizado no equipamento “AUTION MAXTM” da Menarini®. 

O exame microscópico permite identificar, caracterizar e semi-quantificar os elementos 

figurados, clinicamente significativos presentes no sedimento urinário:  

• Células epiteliais: tubulares renais e de transição do urotélio assim como 

pavimentosas. Normalmente têm origem na uretra feminina e masculina;  

• Células hematopoiéticas: leucócitos e eritrócitos;  

• Cilíndros: estruturas proteicas, cuja matriz original é constituída pela 

proteína de Tamm-Horsfall, moldadas nos túbulos contornados distais e nos tubos 

coletores. A sua presença está sempre associada a proteinúria;  

• Cristais: a sua presença, na maior parte dos casos, designadamente os de 

fosfato, oxalato e urato, que aparecem frequentemente nas urinas normais, têm 

pouco significado clínico. São considerados patológicos os cristais que estão 

relacionados com alterações metabólicas, designadamente os de Tirosina e de 

Leucina (doenças hepáticas graves), assim como os de Cistina (urinas com pH 

entre 6,0 e 7,4 – cristais hexagonais amarelo-acastanhados). A presença destes 

últimos caracteriza a cistinúria, que é uma doença autossómica recessiva.  

O exame da urina é sempre o primeiro passo no doente suspeito de ter deterioração da 

função renal. Assim, realiza-se um exame físico e um exame químico. 

  

 Exame físico: 

No exame físico avalia-se a cor, aspeto, odor e concentração.  
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 Exame químico: 

pH - que é útil na avaliação de cristais e de distúrbios renais que coincidem com 

incapacidade renal de secretar ou reabsorver ácidos ou bases. As tiras usuais avaliam o 

pH na faixa em torno de 5 a 9 (amostras com pH superior a 9 são consideradas 

inadequadas à análise por má conservação). É determinado por indicadores vermelho de 

metilo, fenolftaleína e azul de bromotimol. 

Densidade - que é determinada pelo índice de refração e é útil na avaliação da qualidade 

da amostra e para avaliação da capacidade do rim de concentrar a urina. 

Proteínas – que na urina normal estão ausentes. Podem estar presentes em doenças 

renais, diabetes etc. 

Glicose - que está também ausente na urina normal e presente em pacientes diabéticos e 

casos de glicosúria renal. A glicosúria deve ser quantificada por análise bioquímica. 

Cetonas ou Corpos Cetónicos - que estão presentes em pacientes diabéticos ou após 

jejum prolongado, são produzidos no metabolismo dos lípidos. Valores elevados de 

cetonúria também são observados na acidose metabólica e em situações de desnutrição. 

Sangue - (Hemoglobina) ausente na urina é normal e quando presente demonstra 

hemorragias de qualquer causa, que atingem o sistema urinário. A deteção de hemoglobina 

através da tira reativa deve ser correlacionada com a análise do sedimento. 

Bilirrubina - que é uma substância resultante do metabolismo da hemoglobina e que dá à 

urina coloração amarela. A sua presença em quantidade aumentada pode indicar hemólise 

ou hepatopatia. A bilirrubinúria deve ser comprovada por testes químicos. 

Urobilinogénio - quando presente em quantidade elevada deve ser confirmado por meio 

de reagentes químicos e pode indicar hepatopatia, distúrbios hemolíticos ou porfirinúria. 

Tal como a bilirrubina, resulta do metabolismo da hemoglobina. 

Nitritos - estão normalmente ausentes, são produzidos por algumas espécies de bactérias 

eventualmente presentes em infeções urinárias. Sua positividade é indicativa da presença 

de bactérias na urina, mas sua negatividade não exclui a presença de outros tipos de 

bactérias. 

Esterase leucocitária – que é uma enzima que indica a presença de leucócitos na urina. 

Essa análise deve ser correlacionada com a microscopia do sedimento urinário. A presença 

de vários leucócitos na urina, principalmente quando formam aglomerados, é um forte 

indicativo de infeção aguda, como pielonefrite, cistite ou uretrite. 
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3.5. Imunologia 

A imunologia consiste no estudo do sistema imunitário e suas patologias. No âmbito 

laboratorial, são efetuados testes relacionados com a atividade do sistema imunitário em 

relação a determinados microrganismos ou substâncias (estudo alérgico) mas também a 

resposta imunitária de reação ao próprio organismo (autoimunidade). 

No CHEDV, quer o estudo alérgico quer o estudo de autoimunidade, é realizado com 

recurso ao equipamento “ImmunoCAP 250” da ThermoFisher Scientific®. O equipamento 

“ImmunoCAP 250” é um autoanalizador que utiliza a tecnologia do ensaio 

fluoroimunoenzimático (FEIA).  

As amostras utilizadas são o plasma ou soro.  

 

3.5.1. Estudo alérgico 

São muitos os sintomas que uma criança ou adulto podem ter devido a alergias, sendo que 

o diagnóstico preciso das alergias pode permitir uma melhor gestão da alergia, tratamento 

e aumentar a qualidade de vida e bem-estar. 

Assim, os resultados do estudo alérgico ajudam não só a confirmar uma suspeita de alergia 

e a determinar os alergénios causadores, mas também a despistar por completo a alergia 

como causa de doença. 

No CHEDV os testes alérgicos disponíveis são vários (Tabela 12) contudo, não se 

encontram todos disponíveis no serviço. Alguns pedidos especiais enviam-se para o 

exterior e outros é realizado previamente um rastreio e depois é avaliada a necessidade 

do envio para o exterior.  

Tabela 12: Testes alérgicos disponíveis no CHEDV  

Alergénios individuais Testes para rastreio (phadiatop) 

a-IgE IgE total Phad - inalante d1, d2.e1.e5.cavalo, 
gx1 

D1 Dermatophagoides 
pteronyssinus 
(ácaro doméstico) 

Fx5 - alimentar f1, f2, f3, f4, f13, f14 

D2 Dermatophagoides 
farinae (ácaro 
doméstico) 

Gx1- gramíneas g3, g4, g5, g6, g8 
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E1 Caspa de gato Tx7 - árvores t9, t12, t16, t18, t19, 
t21 

E5 Caspa de cão Wx1- ervas 
daninhas 

w1, w6, w9, w10, 
w11 

F1 Clara de ovo Mx1 – fungos e 
leveduras 

m1, m2, m3, m6 

F2 Leite de vaca 

F3 Bacalhau 

F76 Alfa-lactoalbumina 

F77 Beta-lactoalbumina 

F78 Caseína 

F93 Cacau 

W19 Parietária oficinalis 
(ervas infestantes) 

D71 Lepidoglyfus 
destructor 

a-IgE Canetas de 
calibração 

 

Os valores de referência de IgE total são expressos em KU/l. Até aos 10 anos de idade os 

valores variam estratificadamente mas a partir dos 10 anos de idade são de valor ≤ 120 

KU/l. 

Os valores de referência de IgE específica são expressos em KUA/l e são de 0,35 KUA/l. 

Todos os resultados que são positivos no teste de rastreio são desdobrados em alergénios 

mais específicos, por exemplo, se phadiatop inalante positivo é realizado o desdobramento 

em d1, d2 e gx1 mas se estes forem negativos podem ser testados também os alergénios 

e1, e5, tx7, wx1, mx1, w19 e d71; se phadiatop alimentar positivo é realizado o 

desdobramento em f1, f2 e f3 e, neste caso, se o alergénio f2 que corresponde ao leite de 

vaca for positivo é desdobrado em f76, f77 e f78 demonstrados na tabela 9.  

Em contrapartida se, phadiatop negativo quer nos alergénios alimentares quer nos 

alergénios inalantes o estudo é encerrado. 
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3.5.2. Estudo da autoimunidade 

Nas doenças autoimunes, a resposta imunitária faz parte do processo da doença, pois o 

sistema imunitário reage contra compostos presentes naturalmente no Homem como se 

fossem uma ameaça para ele próprio.  

Em alguns casos, os auto-anticorpos presentes podem fazer prever uma doença específica 

ou a taxa de progressão de uma dada doença. Noutros casos, os auto-anticorpos podem 

ser detetados em doenças com um longo período sem sintomas clínicos, como por 

exemplo, a diabetes tipo 1 e tiroidites, onde os auto-anticorpos são detetados no sangue 

periférico anos antes da destruição de células secretoras de hormonas, levando ao 

aparecimento da sintomatologia. 

Também as investidas pelo sistema imunitário podem afetar todos os órgãos do corpo 

humano, e normalmente duram toda a vida. Isto é característico de doenças reumáticas 

autoimunes, como a artrite reumatóide ou o lúpus eritematoso disseminado. 

No entanto, embora a pesquisa de auto-anticorpos seja importante a nível laboratorial, nas 

patologias autoimunes o que prevalece é o quadro clínico do doente e a sua sintomatologia. 

Contudo, o diagnóstico precoce é essencial na gestão das doenças autoimunes. Identificar 

uma doença autoimune na fase inicial oferece a melhor hipótese de evitar ou atrasar danos 

irreversíveis aos órgãos ou tecido-alvo. 

No CHEDV os testes de autoimunidade disponíveis estão descritos na tabela 13.  

Tabela 13: Testes de autoimunidade disponíveis no CHEDV 

Anticorpos Designação 
“ImmunoCAP” 

Valores de referência 

ANA sy Negativo < 0,7 

Positivo > 1,0 

dsDNA dn Negativo < 10 

Duvidoso 10-15 

Positivo > 15 

MPO mps Negativo < 3,5 

Duvidoso 3,5-5 

Positivo > 5 

 

 

ANCA 

PRS prs Negativo < 2 
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Duvidoso 2-3 

Positivo > 3 

GBM gb Negativo < 0,7 

Positivo > 1,0 

SSA ro Negativo < 7 

Duvidoso 7-10 

Positivo > 10 

SSB la Negativo < 7 

Duvidoso 7-10 

Positivo > 10 

SM smd Negativo < 5 

Duvidoso 5-10 

Positivo > 10 

RNP rn Negativo < 5 

Duvidoso 5-10 

Positivo > 10 

SCL 70 scs Negativo < 2 

Duvidoso 2-3 

Positivo > 3 

Centrómero ce Negativo < 7 

Duvidoso 7-10 

Positivo > 10 

JO jo Negativo < 7 

Duvidoso 7-10 

Positivo > 10 

Anticardiolipina G Gcl Negativo < 10 

Duvidoso 10-40 

Positivo > 40 

 

SAF 
(Síndrome 
anti-
fosfolípidico) 

Anticardiolipina M Mcl 

AntiB2glicoproteína G Gb2 Negativo < 7 

Duvidoso 7-10 AntiB2glicoproteína M Mb2 
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Positivo > 10 

Antigliadina G Ggp Negativo < 7 

Duvidoso 7-10 

Positivo > 10 

 

 

Doença 
celíaca 

Antigliadina M Agp 

Antitransglutaminase G Gcy Negativo < 7 

Duvidoso 7-10 

Positivo > 10 

Antitransglutaminase A Acy 

  

Os resultados que são positivos de ANA são desdobrados em anticorpos anti-SSA, SSB, 

RNP, JO, SCL70, SM e centrómero, este desdobramento está programado e é automático. 

Também todas as requisições de ANA estão associadas a pedido de dsDNA e é realizado 

automaticamente.  

Assim, as doenças autoimunes são acompanhadas por auto-anticorpos que, por vezes, só 

se observam em cada doença autoimune em específico. Estes auto-anticorpos podem 

servir de marcadores da doença. 

Os auto-anticorpos podem ser classificados como (i) anticorpos patogénicos primários, que 

provocam diretamente uma doença ao bloquear a função celular normal ou ao danificar os 

tecidos, ou (ii) anticorpos secundários, que não são em si patogénicos mas são produzidos 

como resultado de uma doença. Ambos os tipos podem ser utilizados como marcadores 

de diagnóstico. 

 

4. Pós-analítica 

 

4.1. Validação dos resultados 

A garantia da qualidade de um resultado engloba a validação analítica (técnica) e a pós-

analítica (biopatológica).  

A validação analítica envolve todas as variáveis do processo analítico:  

 Verificação das condições de colheita, transporte e conservação da amostra; 

 Resultados CQI (bom estado do equipamento, reagentes, consumíveis e 

calibração); 
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 Inexistência de artefactos que possam falsear os resultados; 

 Estado da amostra (hemólise, fibrina etc.) – informações que devem ser anotadas 

na ficha de resultados do doente; 

 A validação analítica pressupõe que os métodos estejam devidamente avaliados, 

nomeadamente em termos de precisão; linearidade; exatidão; limite de deteção e 

quantificação; especificidade analítica; e, interferentes que se traduzem pela 

validação do CQI e AEQ. 

A conformidade destas variáveis do processo analítico é da competência e 

responsabilidade do técnico que executa a análise e a sua validação é expressa pela 

passagem do resultado para a validação pós-analítica. 

A validação pós-analítica permite: 

 Verificar se o resultado não é absurdo (fora dos limites fisiológicos); 

 Comparar resultados consecutivos de testes do mesmo doente; 

 Correlacionar com parâmetros complementares; 

 Correlacionar com informação clínica; 

 Requerer novos parâmetros para esclarecimento da situação clínica do doente, se 

necessário; 

 Introduzir observações que ajudem a interpretação do resultado, quando 

necessário; 

 Verificar se a informação dos resultados é feita nos prazos compatíveis com a sua 

boa utilização clínica e em condições de confidencialidade. 

 

5. Controlo de qualidade 

É fundamental um controlo de qualidade rigoroso em cada uma das fases do processo 

analítico (pré-analítica, analítica e pós-analítica).  

Na fase pré-analítica, o controlo de qualidade passa pelo atendimento dos utentes, 

nomeadamente uma identificação correta do utente até à colheita, e triagem correta dos 

produtos. Na fase pós-analítica o controlo recai essencialmente sobre a validação dos 

resultados. Contudo, é a fase analítica que requer um maior controlo de qualidade e onde 

aparecem os conceitos de controlo de qualidade interno e avaliação externa da qualidade.  

Quando um teste é realizado num laboratório, o seu resultado pode ser de uma amostra 

de um doente ou uma amostra de controlo de qualidade. Este resultado pode ser 

quantitativo, qualitativo ou semi-quantitativo. 
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O controlo de qualidade interno (CQI) consiste na análise de uma amostra controlo com 

valores conhecidos dos analitos, de modo a avaliar a precisão dos resultados. É realizado 

diariamente depois da manutenção inicial dos equipamentos e antes de se testarem as 

amostras dos doentes. Os resultados do controlo são gravados no equipamento e são 

construídas cartas de controlo de modo a analisar se os resultados se encontram dentro 

dos limites aceitáveis de erro (média mais ou menos dois desvios padrão).  

O CQI é importante, na medida em que permite controlar os erros a que os processos 

analíticos estão sujeitos, ou seja, ver se os erros estão dentro dos limites bem definidos, 

uma vez que muitos deles são mesmo impossíveis de eliminar. 

No CHEDV, para além das cartas controlo do equipamento, estes resultados passam para 

o sistema informático “Unity Real Time” (URT), programa que permite utilizar estatísticas 

fixas, previamente definidas ou estatísticas acumuladas. Disponibiliza uma série de 

gráficos para investigação, para resolução de problemas e documentar análises. É utilizado 

essencialmente no setor da bioquímica e permite a visualização das cartas de controlo de 

cada analito e é consultado todas as manhãs de forma a validar a qualidade do serviço.  

A avaliação externa da qualidade (AEQ) é um controlo interlaboratorial. 

Sem tais programas o laboratório fica isolado e não tem meio de verificar regularmente a 

confiança do seu trabalho. Um dos métodos mais fáceis para calcular a confiança e 

imprecisão é a comparação da média e desvio padrão dos métodos utilizados com outros 

laboratórios que utilizem os mesmos equipamento e métodos. 

A AEQ permite o controlo da exatidão, que pode ser avaliada pelo bias para a deteção de 

erros sistemáticos. 

O cálculo do bias e do coeficiente de variação permitem o cálculo do erro total e do Sigma. 

Então, a AEQ consiste na análise de uma amostra desconhecida que é enviada pelo 

programa em que o laboratório está inscrito, nomeadamente os programas do INSA 

(Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge) - labquality, UKNEQAS (United Kingdom 

National External Quality Assessment Scheme), SEQC (Sociedad Española de Medicina de 

Laboratorio), RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme), entre outros.  

A AEQ usa materiais de controlo dos quais não se conhecem as características. O número 

de amostras varia em função do programa. Uma vez processadas as amostras, os 

resultados obtidos são enviados à entidade que organizou o programa e é esta que realiza 

os cálculos estatísticos. 
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6. Formações  

Foram várias as formações que o CHEDV me proporcionou. 

Ao longo do estágio no CHEDV tive a oportunidade de assistir a formações realizadas quer 

no serviço, a nível hospitalar ou externamente, mas também a convite das colegas do 

CHEDV, tive a oportunidade de realizar e participar em formações internas do serviço. 

 

6.1. Formações assistidas 

 

6.1.1.  Formações internas 

 URT – Conceitos básicos - Biorad 

 Formação bacteriémias e hemoculturas – Dra. Ana Aguiar 

 Interpretação dos gráficos de reação – ACL TOP - Werfen 

 Curso de metrologia – Apcer 

 Formação em Hemoculturas no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

– Dra. Ana Cristina Silva 

 III Jornadas da Qualidade Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. – 

Dra. Luísa Espinhaço (participação) 

 

6.1.2.  Formações externas 

 59º Curso de autoimunidade laboratorial – ThermoFisher Scientific 

 1º Workshop em Controlo de Qualidade - ULS de Matosinhos 

 Tecnologia MALDI-TOF no laboratório de microbiologia – SPDIMC 

 Ação de formação de ciclos de coagulação – Síndrome antifosfolípidico – Werfen 

 28ª Sabatina de hematologia – CHUC 

 10ª Reunião científica da sociedade portuguesa de medicina laboratorial – SPML 

 Aplicação da metodologia 6 Sigma na avaliação externa da qualidade no programa 

contagem celular da área de hematologia – INSA 
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6.2. Formações apresentadas 

Epstein Barr Virus (EBV) - Características do agente e da doença, diagnóstico laboratorial 

e casos clínicos; 

Proteínas específicas – Generalidades, Proteínas de fase aguda, interesse clínico, 

tecnologia de doseamento e avaliação nutricional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

7. Considerações finais 

O estágio no CHEDV, decorrido ao longo das 450 horas programadas, possibilitou-me a 

aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado em Análises Clínicas que 

até então eram meramente teóricos. A oportunidade de os aplicar permitiu o 

desenvolvimento de competências quer profissionais, quer ao nível da formação pessoal. 

Trata-se de uma experiência que me proporcionou uma visão mais alargada do papel 

exercido pelo farmacêutico em laboratório contactando com a realidade laboratorial. 

São muitas as áreas no SPC do CHEDV a explorar, nomeadamente na microbiologia, 

hematologia, bioquímica e imunologia e o tempo de estágio limita o aprofundamento dos 

conteúdos a reter para uma aprendizagem completa de tudo o que é possível realizar em 

laboratório hospitalar. Assim, não consta neste relatório tudo o que é possível analisar no 

SPC, mas sim tudo o que consegui observar e realizar. 

Para além de todas as áreas científicas exploradas no SPC, tive também a oportunidade 

de dominar o sistema informático do laboratório, APPOLO®, que permite a gestão eficiente 

de todos os processos que decorrem no laboratório e a oportunidade de acompanhar a 

gestão de stock através do software GHAF®. 

Apesar do pouco tempo disponibilizado para o estágio curricular os objetivos delineados 

foram alcançados, através das inúmeras atividades desenvolvidas, tendo até superado as 

expectativas que levava no início do estágio.  
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Resumo 

 

O vírus citomegálico ou citomegalovírus humano (HCMV) é um vírus DNA pertencente 

à família Herpesviridae que é comum em todo o Mundo. Como todos os vírus desta 

família, tem a capacidade de estabelecer uma infeção latente após a infeção primária, 

a qual durará toda a vida com reativações geralmente assintomáticas no indivíduo 

imunocompetente. 

 A infeção primária por HCMV, durante a gravidez resulta, principalmente, de uma 

transmissão sexual ou do contacto com crianças jovens. A infeção primária ocorre, 

aproximadamente, em cerca de 1-2% das mulheres grávidas sendo geralmente 

assintomática, mas pode também manifestar-se sob a forma de síndrome de 

mononucleose. O HCMV pode ser transmitido da mãe para filho in utero, intraparto ou 

durante a amamentação. A taxa de transmissão materna-fetal varia entre 30-70% na 

infeção primária e 1.4% na infeção secundária por HCMV e é a causa mais comum de 

infeção congénita por HCMV. Nos países industrializados a infeção congénita por HCMV 

ocorre em cerca de 0.6-0.7% de todos os nascimentos e está na origem de doenças 

como a surdez neurosensorial, perda de visão, deficiências físicas e cognitivas de 

origem não hereditária em crianças. Em Portugal, a taxa de prevalência de infeção 

congénita é de 1.1%.  

De forma a prevenir a infeção materna por HCMV têm sido reunidos esforços a nível 

mundial no desenvolvimento de vacinas mas não existem ainda resultados conclusivos 

quanto à eficácia das várias vacinas em estudo. Continuam a ser aconselhadas as boas 

práticas de higiene durante a gravidez, contudo esta medida preventiva não se tem 

mostrado suficiente na redução do risco de infeção congénita por HCMV. Devido à falta 

de medidas preventivas eficazes na transmissão materno-fetal e, até mesmo, devido à 

possibilidade de reativação ou reinfeção por HCMV e às dificuldades em realizar um 

diagnóstico preciso através da determinação de anticorpos anti-HCMV, o diagnóstico da 

infeção na grávida continua a ser debatido pela comunidade médica.  

A abordagem terapêutica na gravidez perante uma infeção fetal por HCMV, passa pela 

administração de antivíricos, tal como o valaciclovir, mas este tratamento não deve ser 

recomendado como rotina, uma vez que são ainda limitados os dados atuais relativos 

ao perfil de eficácia e segurança destes antivíricos. 

Palavras-chave: citomegalovírus humano, grávida, infeção congénita, prevenção, 

diagnóstico, tratamento  
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Abstract 

 

The cytomegalic virus or human cytomegalovirus (HCMV) is a DNA virus that belongs to 

the Herpesviridae family, which is common all over the world. Like all viruses of this 

family, it has the ability to establish a latent infection after the primary infection, which 

will last a lifetime with asymptomatic reactivations in the immunocompromised individual. 

Primary HCMV infection during pregnancy is mostly a result of sexual transmission or 

contact with young children. Primary infection occurs in approximately 1-2% of pregnant 

women and is usually asymptomatic but it may also manifest itself as a mononucleosis 

syndrome. The HCMV can be transmitted from mother to child in utero, intrapartum or 

during breastfeeding. The maternal-fetal transmission rate varies between 30-70% in 

primary infection and 1.4% in secondary infection by HCMV and it is the most common 

cause of HCMV congenital infection. In industrialized countries, congenital HCMV 

infection occurs in about 0.6-0.7% in all births and is responsible for diseases such as 

sensorineural deafness, loss of vision and physical and cognitive deficits of non-

hereditary origin in children. In Portugal, the prevalence rate of congenital infection is 

1.1%. 

In order to prevent maternal infection with HCMV, worldwide efforts have been 

concentrated on the development of vaccines but there are still no conclusive results 

regarding the effectiveness of the several vaccines under study. Good hygiene practices 

during pregnancy continue to be advised, however, this preventive measure has not 

proved sufficient in reducing the risk of congenital HCMV infection. Due to the lack of 

effective preventive measures in maternal-fetal transmission, and even due to the 

possibility of reactivation or reinfection by HCMV and to the difficulties in performing a 

precise diagnosis through the determination of anti-HCMV antibodies, the diagnosis of 

the infection in pregnant woman continues to be discussed by the medical community. 

The therapeutic approach in pregnancy when faced with a HCMV fetal infection is 

through the administration of antivirals, such as valacyclovir, but this treatment should 

not be recommended as a daily basis, since current data on the efficacy and safety profile 

of these antivirals are still limited. 

Key Words: human cytomegalovirus, pregnant, congenital infection, prevention, 

diagnosis, treatment 
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Lista de abreviaturas 

HCMV – (human cytomegalovirus) vírus citomegálico ou citomegalovírus humano  

CID – (cytomegalic inclusion disease) doença da inclusão citomegálica 

DNA – (desoxyribonucleic acid) ácido desoxirribonucleico  

HIV – (human immunodeficiency virus) vírus da imunodeficiência humana 

IgG – imunoglobulina classe G  

EUA – Estados Unidos da América  

RN – recém-nascido  

NAb – anticorpos neutralizantes 

gB – glicoproteína B  

HIG-HCMV – (cytomegalovirus hyperimmuneglobulin) hiperimunoglobulina anti-HCMV  

ACOG – American college of obstetricians and gynecologists 

CDC – Centers for Disease Control and Prevention  

IgM – imunoglobulina classe M 

ELISA – enzyme linked immunosorbent assay 

ELFA – enzyme-linked fluorescence assay 

PCR – (Polimerase Chain Reaction) Reação de polimerização em cadeia  

LCR – Liquido cefalorraquidiano 

SNC – Sistema nervoso central 

FDA – Food and Drug Administration 

HSV – (herpes simplex virus) vírus herpes simplex 

VZV – (varicella-zoster virus) vírus varicela-zoster 
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1. O vírus citomegálico ou o citomegalovírus humano (HCMV) 

 

1.1. Breve história da sua descoberta 

 

As infeções causadas pelo citomegalovírus humano (HCMV) foram descritas pela 

primeira vez por Jesionek e Kiolemenoglu, no ano de 1904, após observação de “células 

grandes” que designaram por “protozoan like” e descreveram como inclusões 

intracelulares rodeadas de um halo, atribuindo-as à presença de um parasita intracelular 

nos pulmões, rins e fígado de um nado morto. Após estas descobertas, Ribbert publica 

um artigo afirmando ter observado, em 1881, células muito semelhantes no rim de um 

nado morto e também em glândulas parótidas de crianças (Ho, 2008).  

Na década de 1920, são descritas alterações histológicas semelhantes associadas à 

infeção por vírus da varicela e vírus do herpes genital, afastando a hipótese de se tratar 

de um protozoário, e surgindo assim o primeiro indicador de que as inclusões 

intranucleares estão relacionadas com um grupo de vírus conhecidos como 

Herpesviridae (Ho, 2008).  

Em 1932 são registados 25 casos de morte por infeção congénita caraterizada por 

petéquias, hepatoesplenomegalia e calcificações intracerebrais, apresentando todos 

eles as inclusões intranucleares típicas. Wyatt sugere a designação “Generalized 

cytomegalic inclusion disease (CID)” (Ho, 2008).  

Em 1957, Weller atribui o nome de citomegalovírus, em função do efeito citopático 

produzido em culturas de células embrionárias humanas (Ho, 2008). 

Após este marco na história do HCMV foram inúmeras as contribuições que 

possibilitaram avanços importantes no conhecimento da infeção humana por HCMV. 
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1.2. Taxonomia e patogénese da infeção 

 

O HCMV, também designado de herpes vírus humano tipo 5, pertence à ordem 

Herpesvirales, família Herpesviridae, subfamília Betaherpesvirinae, género 

Citomegalovírus e espécie Human betaherpesvirus 5 (Tabela 1) (Mandell et al., 2005).   

Tabela 1. Família Herpesviridae com os vírus patogénicos para o Homem 

Adaptado de Davison et al., 2015 

O HCMV é um vírus DNA de cadeia dupla composto por quatro elementos estruturais: 

invólucro, tegumento, nucleocápside e “core” (Tille, 2014). A sua replicação inicia-se 

com o contacto do vírus com as células alvo do hospedeiro, que por intermédio das 

glicoproteínas de superfície se ligam aos recetores celulares permitindo a fusão do 

invólucro viral com a membrana citoplasmática. Após a entrada na célula do hospedeiro 

com a consequente perda do invólucro, a nucleocápside vai ligar-se à membrana 

nuclear libertando o genoma vírico no núcleo da célula hospedeira, iniciando-se a partir 

daí a transcrição dos genes (Mandell et al., 2005; Murray et al., 2003).   

Família Subfamília Género Espécie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpesviridae 

 

Alphaherpesvirinae 

Simplexvirus 

 

Human alphaherpesvirus 1 

Human alphaherpesvirus 2 

Varicellovirus Human alphaherpesvirus 3 

 

 

Betaherpesvirinae 

 

 

 

 

 

Citomegalovírus Human betaherpesvirus 5 

 

 

Roseolovirus Human betaherpesvirus 7 

 Human betaherpesvirus 6A 

Human betaherpesvirus 6B 

 

Gammaherpesvirinae 

Lymphocryptovirus 

 

Human gammaherpesvirus 4 

 

Rhadinovirus Human gammaherpesvirus 8 

Saimiriine gammaherpesvirus 2 
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Após a infeção primária, o HCMV replica inicialmente nas células epiteliais no local de 

entrada e propaga-se por via hematogénica para vários órgãos e tipos de células (Britt, 

2007). Esta fase de virémia é geralmente assintomática quando ocorre na infância, mas 

quando ocorre na adolescência ou na fase adulta pode manifestar-se através de um 

quadro febril ou de um síndrome de mononucleose caracterizado por febre, fadiga, 

faringite e linfoadenopatia (McPherson et al., 2016). 

À semelhança dos outros membros da família Herpesviridae, o HCMV estabelecerá no 

hospedeiro uma infeção latente, que persistirá para toda a vida, com reativações 

geralmente assintomáticas no indivíduo imunocompetente (Goodrum et al., 2012). A 

latência requer uma infeção persistente nas células hematopoiéticas, tais como as 

células progenitoras CD34+ residentes na medula óssea, células endoteliais e glóbulos 

brancos (monócitos) (Murray et al., 2018; Tille, 2014). A reativação do genoma vírico 

pode ter origem numa diferenciação terminal de macrófagos e de células dendríticas 

pela perda transitória de controlo das células T CD8 (Dupont et al., 2016). Em indivíduos 

imunocompetentes a reativação é na maioria dos casos assintomática mas em 

indivíduos imunocomprometidos pode provocar retinite, hepatite, colite, pancreatite, 

pneumonite ou encefalite (Alyazidi et al., 2018).  

Assim, definem-se dois grupos de risco que podem ter consequências graves quando 

apresentam infeção primária ou uma reativação por HCMV, os indivíduos 

imunocomprometidos, ou seja, indivíduos sujeitos a transplantes de órgãos ou medula 

óssea e indivíduos infetados com HIV, mas também mulheres grávidas que podem 

transmitir o HCMV ao feto via in utero, causando infeção congénita (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2018). 

 

1.3. Seroprevalência da infeção 

 

A infeção por HCMV é uma infeção ubiquitária, sem predominância sazonal sendo a 

seroprevalência muito elevada na América do Sul, África e Ásia numa taxa superior a 

90% mas também nalguns países da Europa, tais como Itália, Suécia, Turquia e Israel 

(Cannon et al., 2010; van Zuylen et al., 2014). Já na Europa Ocidental, Austrália e EUA 

a seroprevalência é mais baixa, numa taxa que varia entre 40-70% (Cannon et al., 2010; 

van Zuylen et al., 2014). Estes valores são o reflexo das condições socioeconómicas e 

fatores demográficos como o sexo, a raça e a faixa etária (Cannon et al., 2010). 
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Em Portugal a seroprevalência de infeção por HCMV é de 77% ocorrendo a infeção 

primária predominantemente nos primeiros anos de vida (Lopo et al., 2011). Até aos 

dois anos de idade a seroprevalência de infeção por HCMV é diretamente proporcional 

à taxa de seroprevalência materna, uma vez que a amamentação é uma via de 

transmissão de anticorpos ao bebé. Na figura 1 está representada a seroprevalência da 

população Portuguesa de acordo com o sexo e grupo etário (Lopo et al., 2011). Entre 

os 2-4 anos a seroprevalência média, do sexo feminino e masculino, é de cerca de 

66.5%, a qual pode ser justificada pela fácil transmissão oral do HCMV (principalmente 

através da saliva) que ocorre em ambientes fechados entre estas crianças e os adultos 

que com elas convivem. Na faixa etária dos 5-9 anos e dos 10-14 anos a seroprevalência 

é de cerca de 65.1 e 64.9%, respetivamente, subindo para 71.3% na faixa etária dos 15-

19 anos. Entre os 30-44 anos a seroprevalência é ainda maior, cerca de 80.5%, a qual 

poderá estar relacionada com a outra via de transmissão, o contacto sexual. A 

seroprevalência atinge o seu máximo, 95.6% no grupo etário >65 anos.   

 

Figura 1. Percentagem de indivíduos IgG anti-HCMV positivos, segundo sexo e idade 

em Portugal (Lopo et al., 2011) 

Na infância até aos 9 anos não há diferença significativa na taxa de seroprevalência 

entre o sexo feminino e o sexo masculino, contudo em grupos etários superiores existe 

uma diferença considerável que se pode justificar com o fato do sexo feminino ter um 

contacto mais direto com crianças (Lopo et al., 2011).  
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Segundo os dados deste estudo, é de extrema importância referir que das mulheres em 

idade reprodutiva, respetivamente faixas etárias entre 20-29 anos e 30-44 anos, 24.5% 

e 18.5%, mostraram ser seronegativas para HCMV, logo com elevado risco de infeção 

primária durante uma gravidez.     

Os distritos em Portugal com maior seroprevalência de IgG anti-HCMV são Guarda, 

Braga e Vila Real com 89,5%, 86,4% e 85,2%, respetivamente (Figura 2).  

 

Figura 2. Percentagem de indivíduos IgG anti-HCMV positivos, segundo distrito de 

residência em Portugal (Lopo et al., 2011) 
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1.4. Vias de Transmissão  

 

O HCMV é transmitido através de quase todos os fluidos corporais, saliva, urina, 

sangue, lágrimas, sémen, secreções vaginais e leite materno (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2018).  

O HCMV pode ser transmitido pela via horizontal, ou seja de pessoa em pessoa, através 

do contacto criança a criança ou criança a adulto, sendo a fonte de transmissão das 

situações de grupo, como nas escolas através da saliva nas mãos ou em brinquedos, o 

que pode justificar a elevada prevalência de IgG anti-HCMV na população, também é 

transmitido através do contacto sexual e em situações de parceiros sexuais múltiplos e 

através de transplantes de órgãos e de transfusões sanguíneas (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2018; Davis et al., 2017).  

O HCMV pode também ser transmitido por via vertical, ou seja, transmissão mãe para 

o filho in utero, durante o parto ou na amamentação. Na transmissão intrauterina o vírus 

atravessa a placenta e replica-se nos tecidos embrionários ou nos tecidos fetais (Davis 

et al., 2017). A transmissão durante o parto ocorre através da aspiração por parte da 

criança das secreções vaginais maternas (Centers for Disease Control and Prevention, 

2018). A transmissão de mãe para filho quando ocorre in utero provoca uma infeção 

congénita e quando ocorre durante o parto provoca uma infeção peri-natal (Davis et al., 

2017). 

 

2. A infeção por HCMV durante a gravidez 

 

2.1. A infeção da grávida e a transmissão ao feto 

 

Nos países industrializados cerca de 30 a 60% das mulheres em idade reprodutiva são 

seronegativas para HCMV e 1 a 2% dessas mulheres adquirem uma infeção primária 

durante a gravidez (Figura 3) (van Zuylen et al., 2014). O risco de infeção primária na 

gravidez aumenta com o contacto frequente e direto com crianças pequenas e com o 

contacto sexual (van Zuylen et al., 2014). 
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Figura 3. Seroprevalência durante a gravidez e risco de transmissão do HCMV ao feto 

Adaptado de van Zuylen et al., 2014 

A infeção primária é assintomática em 80% das mulheres grávidas imunocompetentes, 

no entanto 20% pode apresentar sintomatologia gripal ou um quadro de mononucleose 

com febre, faringite, retinite, dor de cabeça, artralgia e mialgia e cansaço físico (Kagan 

et al., 2017).  

Durante a gravidez pode ocorrer na mãe uma infeção primária ou uma infeção 

secundária (reativação ou reinfeção por uma outra estirpe) por HCMV estando a 

transmissão do vírus ao feto facilitada, isto porque a placenta é um enxerto hematológico 

indutor de imunossupressão local (no útero) (Revello et al., 2004).  

A taxa de transmissão materno-fetal na infeção primária varia entre 30 e 70% e na 

reativação é de 1.4%, estando dependente da idade gestacional (Kagan e Hamprecht, 

2017). O risco de transmissão aumenta com o decorrer da gravidez, assim a taxa de 

transmissão no primeiro trimestre de gravidez é de, aproximadamente 20% e no último 

trimestre é de 75% porque os mecanismos de proteção placentária são mais eficazes 

nos primeiros meses de gestação e menos eficazes no terceiro trimestre de gestação 

Mulheres em idade 
reprodutiva

Mulheres seropositivas:

Países Industrializados: 40-70%

Países em desenvolvimento: 
>90%

1.4% das mulheres grávidas 
infetadas transmite HCMV ao feto

Mulheres Seronegativas:

Países Industrializados: 30-60%

Países em desenvolvimento: 0-30%

1 a 2% adquire uma 
infeçao por HCMV 
durante a gravidez

32.4% das mulheres grávidas 
infetadas transmite HCMV ao 

feto



A Grávida e a Infeção por Citomegalovírus 

 

  

 8 

 

(Pass et al., 2018). O feto pode ser infetado em qualquer momento da gravidez, contudo 

o prognóstico das malformações congénitas é mas grave quando ocorre uma infeção 

no início da gestação (Pass e Arav-Boger, 2018). O conhecimento dos mecanismos 

fisiopatológicos que permitem a transmissão transplacentária do vírus e a gravidade da 

infeção fetal ainda não são claros (Pass e Arav-Boger, 2018; Revello e Gerna, 2004).  

A epidemiologia e a fisiopatologia da infeção secundária materna ainda não estão 

totalmente conhecidas, uma vez que a infeção secundária materna pode estar 

relacionada com uma reativação do HCMV latente ou com uma reinfeção por uma outra 

estirpe de HCMV, já que o genoma vírico apresenta uma variabilidade de 4.7% entre 

estirpes a nível dos nucleótidos (Boppana et al., 2001; Leruez-Ville et al., 2017). Uma 

reinfeção por uma nova estirpe de HCMV origina uma nova resposta imunitária com 

anticorpos específicos anti-HCMV diferentes (Boppana et al., 2001; Leruez-Ville e Ville, 

2017). No entanto, sabe-se que a taxa de transmissão materna-fetal numa infeção 

secundária por HCMV é mais baixa do que numa infeção primária (Figura 3), o que 

demonstra que a imunidade serológica materna contra HCMV oferece proteção ao feto 

mas uma pequena proporção pode ainda ser infetada (Britt, 2017; Yinon et al., 2010). 

Na infeção primária a transmissão do HCMV ao feto inicia-se pela virémia materna 

seguindo-se a infeção placentária e por último a disseminação hematogénica para o 

feto, levando à infeção congénita por HCMV. Durante a fase de virémia o HCMV circula 

e dissemina através dos leucócitos (Revello e Gerna, 2004). Nos casos de infeção 

secundária (reativação ou reinfeção) a virémia está ausente ou é indetetável. O HCMV 

infecioso livre não é encontrado no sangue (Revello e Gerna, 2004). 

Em 75% das mulheres grávidas seronegativas observa-se virémia durante a fase aguda 

da infeção primária mas é transitória e pode ter a duração de 2 a 6 semanas variando 

individualmente, contudo 0.5% pode apresentar uma virémia prolongada (Kagan e 

Hamprecht, 2017). Na infeção primária materna a resposta imunitária antiviral inicia-se 

após a transmissão do HCMV ao feto (Revello e Gerna, 2004). Numa reativação, a 

replicação do vírus ocorre na presença de resposta imunitária humoral e celular, 

mediada por células T, logo a virémia está associada apenas a situações de infeção 

primária, isto justifica o fato da taxa de transmissão ser de 40% numa infeção primária 

e apenas de, aproximadamente 1% em caso de reativação (Revello e Gerna, 2004).  

A disseminação hematogénica do HCMV é caraterizada pela passagem de leucócitos 

maternos infetados para o epitélio tubular renal fetal, através dos vasos sanguíneos do 

cordão umbilical (Ornoy et al., 2006). Os leucócitos maternos infetados podem infetar 
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as células endoteliais uterinas que, por sua vez, transmitem a infeção às células 

epiteliais do citotrofoblasto, que estão em contacto com os fibroblastos das vilosidades 

coriónicas e as células endoteliais dos capilares fetais, o que permite a transmissão 

transplacentária do HCMV (Revello e Gerna, 2004). 

No que concerne à infeção placentária, a forma pela qual o HCMV atravessa a barreira 

placentária é pouco conhecida, mas sabe-se que o HCMV infeta, particularmente 

membranas amnióticas (Emery et al., 2017). As vilosidades flutuantes da placenta, que 

são banhadas pelo sangue materno e permitem as trocas materno-fetais, são revestidas 

por uma dupla camada de células epiteliais, o citotrofoblasto na parte interna e o 

sinciciotrofoblasto na parte externa (Emery e Lazzarotto, 2017). Ao longo da gravidez o 

HCMV interfere com a linfangiogénese induzida pelo citotrofoblasto e a restruturação 

vascular na placenta, e consequentemente, afeta o desenvolvimento adequado das 

células progenitoras do trofoblasto humano, interferindo nas fases iniciais do 

crescimento de novas vilosidades. Este processo resulta em hipoxia, o que contribui 

para a restrição do crescimento fetal. Assim, a infeção placentária grave está associada 

a vilosidades difusas e necrose consistente com o comprometimento funcional da 

placenta (Emery e Lazzarotto, 2017). 

 

2.2. A infeção do feto 

 

A infeção congénita por HCMV é a infeção congénita mais comum em todo o Mundo 

(Marsico et al., 2017). 

Nos países industrializados estima-se que o HCMV provoque infeção congénita em 

cerca de 0.6 a 0.7% de todos os nascimentos, ou seja, nascem aproximadamente 

60.000 bebés por ano com esta infeção, quer na Europa quer nos EUA (Marsico e 

Kimberlin, 2017). Em Portugal, a taxa de prevalência de infeção congénita é de 1.1% 

segundo o estudo realizado em sangue de cartões de Guthrie que assentou na deteção 

de DNA do HCMV por PCR (reação de polimerização em cadeia) (Paixao et al., 2009).  
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No feto com uma infeção por HCMV os sinais típicos na ultrassonografia observados às 

20 semanas de gestação são:  

 A nível cerebral:  

o Microcefalia; 

o Ventriculomegalia; 

o Mega cisterna; 

o Hipoplasia cerebelosa; 

o Malformações do tipo Dandy-Walker ou Schizencefalia; 

o Vasculite dos núcleos talâmicos e dos núcleos cinzentos centrais; 

o Hiperecogeneicidades punctiformes do parênquima cerebral ou das 

regiões periventriculares; 

o Anomalias do corpo caloso; 

o Anomalias da migração neuronal; 

O tipo de lesão cerebral no feto difere consoante o período de gestação em que ocorreu 

a infeção por HCMV, sendo que uma lisencefalia pode significar uma infeção fetal entre 

as 16-18 semanas, uma polimicrogiria pode significar uma infeção mais tardia entre as 

18-24 semanas, e lesões que ocorram no terceiro trimestre da gravidez podem tornar o 

aspeto da substância branca em áreas mais heterogéneas (Tavares et al., 2011). Estes 

danos a nível do sistema nervoso central são causados pelo efeito citopático do HCMV 

nas “stem cells” neuroepiteliais e pela reação inflamatória local (Buxmann et al., 2017). 

 

 A nível extracerebral (Kagan e Hamprecht, 2017; Tavares et al., 2011): 

o Intestino hiperecogénico; 

o Hepatomegalia; 

o Atraso no crescimento; 

o Oligoâmnios (diminuição do líquido amniótico); 

o Ascite; 

o Edema subcutâneo; 

o Placentomegalia; 

o Calcificação intrahepática; 

o Hidropsia fetal; 

Assim, todo o corpo do feto é atingido pelo vírus, o que comprova a afinidade do HCMV 

para as células endoteliais e epiteliais (Kagan e Hamprecht, 2017). Os sinais descritos 

estão relacionados com a infeção direta do feto pelo HCMV, a chamada “doença das 

inclusões citomegálicas” a qual ocorre em cerca de 10% das infeções congénitas por 
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HCMV e que está associada a uma elevada mortalidade (30%), em vez de relacionados 

com um distúrbio da função placentária. A placenta é um reservatório do vírus e o 

primeiro órgão gestacional a ser infetado mas apenas responsável pelo atraso no 

crescimento fetal, pela diminuição do líquido amniótico (Kagan e Hamprecht, 2017; 

Malm et al., 2007; Murugananth et al., 2018). Alguns estudos demonstraram inclusões 

de HCMV em rim de recém-nascidos (RN), que conduziram a infeção renal, 

glomerulonefrite necrosante difusa proliferativa e síndrome nefrótico (Murugananth et 

al., 2018).  

A maioria dos RN (cerca de 90%) com infeção congénita por HCMV mostram-se 

assintomáticos ao nascimento, apresentando-se sintomáticos e com elevado risco de 

sequelas graves apenas 13% dos RN (Kagan e Hamprecht, 2017; Khalil A, 2018). Um 

forte fator preditivo de infeção sintomática ao nascimento é a ocorrência de infeção 

primária na grávida no início do período gestacional e a consequente transmissão in 

utero (Davis et al., 2017). Dos fetos ou RN sintomáticos, 4% morrem in utero ou logo 

após o nascimento, devido à gravidade dos danos neurológicos e à falência de órgãos 

(Emery e Lazzarotto, 2017). Dos RN assintomáticos ao nascimento, cerca de 8 a 15% 

irão desenvolver sequelas mais tarde, como surdez neurosensorial e deficiências 

cognitivas que são diagnosticadas em idade escolar (Buxmann et al., 2017; Kagan e 

Hamprecht, 2017; Ornoy e Diav-Citrin, 2006).  

A infeção congénita por HCMV é a principal causa de surdez neurosensorial não 

hereditária, mas também é causa de perda de visão e distúrbios a nível de 

desenvolvimento físico e intelectual e poderá existir comprometimento psicomotor e 

paralisia cerebral (Davis et al., 2017; Kagan e Hamprecht, 2017). 

Sinais clínicos apresentados pelos RN sintomáticos ao nascimento (Buxmann et al., 

2017): 

 Microcefalia – 30 a 53% dos casos;  

 Petéquias – 41 a 76% dos casos; 

 Icterícia - 67% dos casos; 

 Atraso no crescimento – 36 a 50% dos casos; 

 Perda de auditiva – 26 a 42% dos casos;  

 Vasculopatia lenticulo-estriada – 71 a 88% dos casos; 

 Hepatoesplenomegalia - 60% dos casos;  

 Corioretinite – 4 a 20% dos casos; 

 Atrofia ótica que conduz à cegueira - 20% dos casos; 
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 Convulsões; 

 Pneumonia; 

 Enterite; 

Em caso de infeção congénita grave o RN apresenta a nível cutâneo, petéquias e 

equimoses densas e disseminadas de cor vermelha, pápulas e placas que representam 

hematopoiese extramedular cutânea (Kagan e Hamprecht, 2017). 

Laboratorialmente o RN apresenta (Buxmann et al., 2017):  

 Elevação das transaminases (AST e ALT) - 76% dos casos 

  Hiperbilirrubinemia conjugada - 81% dos casos 

  Trombocitopenia – 77 a 81% dos casos  

 

2.3. Prevenção da infeção na grávida 

 

2.3.1.  Medidas de higiene 

 

Dadas as limitações das opções terapêuticas, a prevenção da infeção por HCMV em 

mulheres seronegativas em idade reprodutiva ou grávidas é uma estratégia primordial 

para reduzir a taxa de infeção primária por este vírus. A eficácia da educação destas 

mulheres e a adoção de medidas simples e baratas de higiene no seu quotidiano, na 

redução da transmissão do HCMV, foi comprovada em vários estudos (van Zuylen et 

al., 2014). Num estudo realizado em mulheres grávidas seronegativas, com filhos com 

menos de 36 meses de idade, que foram informadas sobre as medidas de higiene a 

adotar para a prevenção da infeção por HCMV durante a gravidez, a taxa de 

seroconversão foi de 1.2%, enquanto que mulheres que não receberam essa 

informação a taxa de seroconversão para HCMV foi 7.6%, concluindo-se assim ser 

possível a redução de infeção congénita por HCMV apenas com a adoção de medidas 

de higiene (Adler et al., 2004).  

A infeção materna pode ser evitada por medidas de higiene eficazes e económicas 

(Kagan e Hamprecht, 2017). Boas práticas de higiene podem prevenir e reduzir o risco 

de infeção por HCMV na gravidez, devendo a grávida estar alerta para: 
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 Não partilhar alimentos, bebidas e utensílios, nomeadamente a chupeta, com 

crianças pequenas; 

 Evitar o contacto com a saliva ao beijar uma criança;  

 Higienizar, de forma eficaz, as mãos com sabão e água, principalmente após a 

muda de uma fralda, após alimentação e após a higienização do nariz ou saliva 

de uma criança pequena;  

 Higienizar brinquedos, bancadas, e outras superfícies que possam entrar em 

contacto com urina ou saliva de crianças; 

Grávidas que contactem com crianças com idade inferior a 2 anos têm um risco 

aumentado de infeção por HCMV, pois nestas crianças o vírus é excretado pela saliva 

e urina durante meses a anos, o que potencia a transmissão e a infeção da grávida por 

outras estirpes víricas de HCMV (Rawlinson et al., 2017). Assim estas medidas podem 

ser eficazes na redução da transmissão do HCMV em mulheres seronegativas e podem 

limitar, nas mulheres seropositivas, as reinfeções por novas estirpes (Davis et al., 2017; 

Marsico e Kimberlin, 2017; Rawlinson et al., 2017; van Zuylen et al., 2014). 

Embora a higienização assuma um papel crucial na prevenção da infeção por HCMV 

não é um método totalmente eficaz tendo-se por isso, e à semelhança de outras 

infeções víricas, tentado desenvolver vacinas que possam prevenir a infeção congénita 

por HCMV. 

 

2.3.2.  Imunização ativa 

 

Na tentativa de reduzir a transmissão materno-fetal de HCMV e com base na análise 

custo e impacto da doença congénita por HCMV a nível de saúde pública, tornou-se 

prioritária a pesquisa de vacinas, como forma de imunização ativa, para proteger 

mulheres seronegativas antes de uma gravidez. Devido à complexa natureza da 

imunidade protetora do HCMV, com as possibilidades de reativação e com o risco de 

reinfeção por HCMV por uma estirpe diferente, a produção de uma vacina eficaz contra 

o HCMV tem constituído um grande desafio para a comunidade científica (James et al., 

2016; Marsico e Kimberlin, 2017).  
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O grande objetivo de uma vacina anti-HCMV é induzir uma resposta imunológica 

específica, semelhante à resposta imunitária induzida pela infeção natural por HCMV, e 

conferir proteção contra a transmissão horizontal e vertical (Lilleri et al., 2017).  

Uma infeção primária por HCMV gera uma resposta imunitária humoral, celular e inata 

mas, para além disso, o HCMV estabelece uma latência persistente que o hospedeiro é 

incapaz de resolver, com episódios de reativação viral ao longo da vida. É a reativação 

do HCMV latente que constitui o grande desafio no desenvolvimento das vacinas, sendo 

por isso fundamental compreender a relação entre a resposta imunitária do hospedeiro 

e a infeção por HCMV para a conceção e desenvolvimento de uma vacina (Luisi et al., 

2017). 

A taxa de infeção congénita é marcadamente inferior em mulheres grávidas 

seropositivas com anticorpos anti-HCMV, devido ao papel protetor dos anticorpos 

neutralizantes (NAb). Mas durante uma infeção primária são produzidos anticorpos 

contra múltiplas proteínas virais do HCMV, nomeadamente a proteína de fusão gB, o 

complexo de entrada gH/gL/UL128/UL130/UL131 (designado de pentâmero), as 

proteínas estruturais do tegumento (pp65 e pp150) e as proteínas não estruturais (IE1), 

contudo são os anticorpos contra o pentâmero que constituem mais de 85% dos NAb 

durante uma infeção por HCMV (Luisi et al., 2017).   

O pentâmero é necessário para a entrada do HCMV nas células alvo designadamente 

as células epiteliais, endoteliais e mielóides, sendo também necessário para a 

propagação do HCMV célula a célula e para a transmissão do vírus das células 

endoteliais para os leucócitos que é uma das principais vias de disseminação do HCMV. 

Nestas proteínas pode estar a chave para a prevenção da infeção e transmissão do 

HCMV ao feto (Luisi et al., 2017). 

São várias as vacinas candidatas para utilização em humanos que se encontram em 

avaliação (Tabela 2) as quais se enquadram em quatro estratégias (Anderholm et al., 

2016; Lilleri e Gerna, 2017; Luisi et al., 2017): 

 Vacinas atenuadas derivadas do HCMV (partículas virais não infeciosas, ou seja 

com potencial patogénico atenuado) – induzem uma resposta imunitária ampla 

e complexa que é comparada a uma infeção natural; 

 Vacinas de proteínas recombinantes – consistem numa ou mais proteínas virais 

de HCMV ou em complexos proteicos e apresentam a vantagem de serem mais 

seguras; 
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 Vacinas de DNA – consistem em preparações de plasmídeos purificados com 

uma ou mais sequências de DNA capazes de induzir e/ou promover resposta 

imunitária contra o HCMV; 

 Vetor vacinal – baseia-se na administração de um ou mais antigénios de HCMV 

através de um vetor viral, estes vetores têm a capacidade de infetar células 

humanas e de expressar uma ou mais proteínas virais sem estabelecer uma 

infeção;  

Tabela 2. Vacinas em desenvolvimento contra HCMV 

Categoria Vacina Antigénios usados Estado 

Vacina derivada 

do Vírus (Viva 

Atenuada) 

Towne-Toledo 1, 2, 

3, 4 

Vírus quimérico 

Towne/Toledo 

Fase I 

V160-001 Vírus com 

replicação defetiva 

com complexo 

pentamérico 

Fase I 

VCL-CT02 Towne 

HCMV 

gB, pp65, IE1 Fase I 

Vacina 

recombinante 

sub-unitária 

GSK1492903A gB Fase I 

gB/MF59 gB Fase II 

gB sub-unitária gB  Fase II 

Vacina 

recombinante – 

VLP (Viral Like 

Particles) 

VBI1501A gB Fase I 

Vacinas de DNA ASP0113 gB, pp65  Fase I,II e III 

VCL-CB01 gB, pp65  Fase II 

Vetor vacinal AVX601 (alphaviral 

VRP) 

gB, pp65, IE1 Fase I 

HCMV-MVA triplex 

(vetor MVA) 

pp65, UL123/IE1-

exão 4, UL122/IE2-

exão 5 

Fase I e II 

HB-101 gB, pp65 Fase I 

ALVAC-pp65 pp65 Fase II 

Adaptado de Anderholm et al., 2016; Luisi et al., 2017; Plotkin et al., 2018 
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Contudo, até hoje, tem sido a vacina sub-unitária de gB com adjuvante MF59 a de maior 

sucesso, tendo demonstrado em estudos de Fase II uma eficácia de, aproximadamente, 

50% na prevenção da infeção primária por HCMV em mulheres seronegativas antes da 

gravidez mas o seu mecanismo de proteção continua desconhecido (Nelson et al., 

2018).  

As várias vacinas candidatas têm demonstrado que é possível induzir anticorpos 

neutralizantes contra a gB e o pentâmero, bem como respostas das células T CD4+ e T 

CD8+ contra estes dois antigénios de superfície e também contra pp65 e proteínas da 

matriz (Plotkin e Boppana, 2018). O desenvolvimento e a conclusão dos vários ensaios 

clínicos estão previstos para o ano de 2019 (Rawlinson et al., 2017). 

 

 

2.3.3.  Imunização passiva 

 

A imunização passiva consiste na administração de imunoglobulinas anti-HCMV, 

designadas de hiperimunoglobulinas anti-HCMV (HIG-HCMV) que previnem a 

transmissão materna-fetal depois de uma infeção primária por HCMV (Kagan e 

Hamprecht, 2017). 

Na infeção fetal, são a imunidade materna e a placenta que irão definir o grau de 

patogenicidade do HCMV (Nigro et al., 2013). Assim, após uma infeção primária 

materna a gravidade da infeção no feto diminui com o aumento da idade gestacional, 

isto porque há uma proteção conferida pelos anticorpos maternos IgG anti-HCMV cujo 

transporte ao feto aumenta com o avanço da gestação (Nigro e Adler, 2013). No entanto, 

a taxa de transmissão do HCMV ao feto aumenta porque os mecanismos de proteção 

da placenta ao feto são menos eficazes no final da gravidez comparativamente aos 

primeiros meses de gravidez (Revello e Gerna, 2004).  

O HCMV além de causar alterações diretas a nível do feto altera também a resposta 

imunológica materna, que através de processos inflamatórios mediados por citoquinas 

pode levar ao aborto ou neurotoxicidade fetal (Nigro e Adler, 2013). 

A administração de HIG-HCMV parece ser a abordagem terapêutica preferencial para a 

infeção fetal por HCMV, devido não só à atividade antivírica dos anticorpos 

neutralizantes de elevada avidez como também à atividade imunomoduladora 

demonstrada, regulando o sistema imunitário inato e adaptativo em resposta à infeção 
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por HCMV (Nigro e Adler, 2013). As propriedades antivíricas incluem a neutralização 

das glicoproteínas do HCMV pelas imunoglobulinas anti-HCMV e títulos elevados de 

IgG anti-HCMV com avidez elevada, que são predominantemente anticorpos dirigidos 

contra o complexo pentamérico (Nigro e Adler, 2013). Já as propriedades 

imunomoduladoras das HIG-HCMV envolvem a regulação negativa da síntese de 

interleucinas, bloqueio dos recetores Fc e anticorpos específicos para os recetores das 

células T (Nigro e Adler, 2013).  

Em 2005, um estudo não randomizado revelou que a administração de HIG-HCMV a 

mulheres grávidas com infeção primária por HCMV reduzia a taxa de transmissão 

materna-fetal de 40% para 16% e a taxa de infeção congénita sintomática de 50% para 

3% (Lilleri e Gerna, 2017; Marsico e Kimberlin, 2017; Nigro et al., 2005). Estudos 

semelhantes mostraram também ser menor o número de RN com infeção por HCMV de 

mães que receberam HIG-HCMV na gravidez, mas sem estudos randomizados e um 

grupo controlo é difícil demonstrar a eficácia deste tratamento (Lilleri e Gerna, 2017; 

Marsico e Kimberlin, 2017; Pass e Arav-Boger, 2018). 

De momento estão em curso nos EUA e na Europa dois ensaios de fase III, 

randomizados em grande escala e controlados por grupos placebo, para avaliar a 

segurança e eficácia da administração de HIG-HCMV em mulheres grávidas na 

prevenção de infeção congénita (Revello et al., 2014). As HIG HCMV em estudo são: 

 Imunoglobulina hiperimune HCMV  - Cytogam® CSL Behring AG 

 Imunoglobulina hiperimune HCMV - Cytotect® Biotest 

A imunoglobulina hiperimune HCMV Cytogam® contém uma quantidade padronizada 

de anticorpos IgG anti-HCMV, que derivam de plasma humano e é administrada 

intravenosamente em dose de 100 mg/Kg de peso corporal (ClinicalTrials.gov, 2011). 

Assim, em caso de exposição ao HCMV a administração destas imunoglobulinas 

hiperimunes HCMV podem elevar as IgG anti-HCMV para níveis suficientes que 

atenuem ou reduzam a incidência de doença grave por HCMV no feto (ClinicalTrials.gov, 

2011). Este ensaio clínico (NCT01376788) iniciou-se em Abril de 2012, em 14 centros 

médicos nos EUA com 800 mulheres grávidas identificadas com infeção primária por 

HCMV, e tem como objetivo avaliar a eficácia da administração intravenosa de 

Cytogam® da mulher grávida na redução do número de RN infetados pelo HCMV 

(ClinicalTrials.gov, 2011). Estima-se que o estudo esteja concluído em Dezembro de 

2018, pelo que não existem resultados disponíveis (ClinicalTrials.gov, 2011).  
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A imunoglobulina hiperimune HCMV Cytotect® contém 50U de anticorpos IgG anti-

HCMV por ml de plasma e isto resulta em mais de 95% de IgG, e é administrada 

intravenosamente em dose de 100U/Kg de peso corporal, ou seja 2.0 ml (Revello et al., 

2014). O primeiro ensaio clínico multicêntrico de fase II (NCT00881517) com Cytotect® 

iniciou-se em Junho de 2009 e terminou em Outubro de 2011 na Europa, tendo 

envolvido 124 mulheres grávidas com infeção primária por HCMV entre as 4 e as 26 

semanas de gestação, e teve como objetivo a prevenção da transmissão materna-fetal 

(ClinicalTrials.gov, 2009). Neste ensaio a taxa de infeção congénita foi de 30% no grupo 

em que foi administrada HIG-HCMV e de 44% no grupo controlo, não tendo sido 

demonstrado uma redução estatisticamente significativa na taxa de transmissão 

materno-fetal (Revello et al., 2014). Também não se verificou variação considerável nos 

níveis de anticorpos séricos anti-HCMV, na resposta imunitária mediada por linfócitos T 

específicos ou nos níveis de DNA HCMV no sangue e placenta (Revello et al., 2014). 

Foram ainda reportadas complicações obstétricas, nomeadamente parto pré-termo, pré-

eclâmpsia e restrições no crescimento fetal em 13% das mulheres pertencentes ao 

grupo que recebeu HIG-HCMV quando comparado com 2% do grupo placebo (Marsico 

e Kimberlin, 2017; Rawlinson et al., 2017). 

O segundo ensaio clínico multicêntrico de fase III (EudraCT No. 2007-004692-19) com 

Cytotect®, da responsabilidade da Biotest, contou com a participação de centros de 

estudo clínico na Alemanha, Bélgica, Áustria e Hungria e iniciou-se em 2008. Em 2010 

incluía, aproximadamente, 7000 mulheres grávidas justificando-se a continuidade do 

ensaio clínico pelos resultados de eficácia obtidos na redução da infeção congénita 

(Biotest, 2011). Das 7000 mulheres grávidas, 4200 eram seronegativas para HCMV no 

início da gravidez (60%), das quais 0.8% fizeram uma infeção primária por HCMV que 

resultaram em 30 RN que foram continuamente avaliados para sinais de surdez e 

alterações no desenvolvimento mental e motor. A comparação entre o grupo de RN de 

mulheres com tratamento e o grupo controlo mostrou uma evidente eficácia da 

administração de Cytotect®, a qual se espera que seja confirmada com estudos 

posteriores (Biotest, 2011). O ensaio está completo mas os resultados ainda não se 

encontram disponíveis (Biotest, 2011).  

O objetivo destes dois estudos foi estabelecer a Cytotect® como terapia padrão das 

infeções congénitas por HCMV, com a finalidade de evitar a transmissão do HCMV para 

o feto no caso de uma mulher grávida ser diagnosticada com infeção por HCMV (Biotest, 

2011). 
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A imunoglobulina hiperimune HCMV Cytotect® já é usada em medicina de transplante 

para evitar infeções por HCMV (Biotest, 2011).  

Embora as HIG-HCMV sejam caras, causa maior impacto financeiro a existência de 

crianças com deficiências congénitas graves por HCMV (Nigro e Adler, 2013). No 

entanto, e enquanto não forem conhecidas as conclusões finais sobre a eficácia das 

HIG-HCMV na prevenção ou tratamento da infeção congénita por HCMV, o seu uso não 

está recomendado (Nigro e Adler, 2013). Mas se alguma mulher grávida for tratada com 

HIG-HCMV, mesmo não estando recomendado o seu uso, os resultados devem ser 

rastreados de modo a poderem contribuir para a compreensão da segurança desta 

abordagem profilática (Rawlinson et al., 2017).  

 

3. Gravidez e diagnóstico laboratorial da Infeção por HCMV 

 

O rastreio universal pré-natal de todas as mulheres grávidas seronegativas para HCMV 

não está recomendado, como rotina, por nenhuma entidade de saúde pública a nível 

mundial (Rawlinson et al., 2017). Assim, o rastreio pré-natal de rotina de HCMV, ou seja, 

a pesquisa de anticorpos IgG anti-HCMV continua a ser debatido devido não só às 

dificuldades em realizar um diagnóstico preciso como também à inexistência de medidas 

eficazes na prevenção da transmissão materno-fetal e no tratamento da infeção por 

HCMV (Rawlinson et al., 2017).  

As recomendações do American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e 

do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) são contra um rastreio universal 

para o HCMV, mas estas entidades recomendam que deve ser feito um rastreio do 

HCMV em todas as grávidas que manifestem síndrome de mononucleose durante a 

gravidez (Tavares et al., 2011). 

No Reino Unido também não é realizado o rastreio pré-natal para HCMV, mas uma vez 

que o rastreio de infeção primária no decorrer da gravidez pode conduzir a uma 

identificação precoce de infeção congénita, outros países europeus como Itália, Bélgica, 

França, Alemanha e Suécia, mas também EUA, Israel e Austrália, realizam programas 

de rastreio pré-natal com pesquisa de anticorpos IgG anti-HCMV de forma a identificar 

mulheres seronegativas e mulheres seropositivas para HCMV na gravidez (Forsgren, 

2009; Lim et al., 2017; Rawlinson et al., 2017).  
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Os programas de rastreio propostos por alguns grupos de trabalho são diversos e 

passam por diversas abordagens: 

 i) um rastreio universal de todas as mulheres antes de uma gravidez, identificando-se 

as mulheres seronegativas de forma a orientar medidas preventivas e serologia seriada 

durante a gravidez de modo a comprovar-se uma seroconversão (Walker et al., 2013); 

ii) um rastreio apenas das mulheres que pensam engravidar ou mulheres no início de 

uma gestação consideradas de alto risco, ou seja mulheres que contactam diariamente 

com crianças, com idade inferior a 3 anos (Walker et al., 2013); iii) um rastreio de todas 

as grávidas, com a pesquisa de anticorpos anti-HCMV às 20 semanas de gestação com 

avaliação da avidez das IgG caso se justifique, de forma a identificar infeções primárias 

por HCMV no primeiro trimestre de gravidez (Walker et al., 2013). Também na evidência 

de anomalias ecográficas compatíveis com infeção por HCMV pode ser realizada uma 

serologia para despiste da infeção (Walker et al., 2013). Contudo, cada uma destas 

estratégias apresenta benefícios e limitações. A análise do custo eficácia destas várias 

abordagens concluiu que rastreio universal de todas as grávidas é o que apresenta 

maior vantagem (Cahill et al., 2009). 

Em Portugal, de acordo com a norma nº37/2011 (atualizada em 2013) da Direção Geral 

de Saúde, os exames laboratoriais a realizar na vigilância pré-natal na mulher e na 

gravidez de baixo risco, não contemplam o rastreio da infeção por HCMV, no entanto na 

circular normativa nº2/DSMIA, onde constam os cuidados pré-concecionais a serem 

prestados no contexto da saúde reprodutiva, evidencia-se o rastreio ao HCMV. 

 

3.1. Diagnóstico da infeção na grávida 

 

O diagnóstico da infeção por HCMV na mulher grávida assenta na deteção de IgM e IgG 

anti-HCMV e na avaliação do índice de avidez das IgG (Davis et al., 2017; Rawlinson et 

al., 2017). A deteção dos anticorpos IgM e IgG anti-HCMV é, convencionalmente, 

realizada por ensaios imunoenzimáticos tais como ELISA (enzyme linked 

immunosorbent assay), ELFA (enzyme-linked fluorescence assay), 

quimioluminescência ou eletroquimioluminiscência (Rajasekariah et al., 2013; Revello 

et al., 2002). 

O diagnóstico da infeção primária por HCMV numa mulher grávida seronegativa baseia-

se na deteção de uma seroconversão (aparecimento de anticorpos anti-HCMV) durante 
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a gravidez, mas para diagnosticar seroconversão é fundamental conhecer 

anteriormente o estado imunitário da grávida (IgG anti-HCMV negativo), mas esta 

oportunidade de diagnosticar seroconversão é, por vezes, inviável pela ausência de 

programas de rastreio pré-natal e monitorização da mulher grávida (Leruez-Ville e Ville, 

2017; Rawlinson et al., 2017).      

Nas situações em que o estado imunitário da grávida é desconhecido, para diagnosticar 

uma infeção primária, deve-se realizar a deteção de anticorpos IgM e IgG anti-HCMV, e 

teste de avidez para as IgG anti-HCMV se detetáveis, já que valores baixos podem ser 

indicativos de infeção primária recente (Leruez-Ville e Ville, 2017; Rawlinson et al., 

2017).  

O teste de avidez das IgG anti-HCMV avalia o grau de maturidade da resposta imunitária 

frente à estimulação antigénica. O nível de avidez é descrito pela força de ligação do 

anticorpo específico ao antigénio vírico após tratamento com ureia, sendo que 

anticorpos produzidos durante uma infeção primária têm uma avidez muito menor do 

que os anticorpos produzidos durante uma resposta secundária ao antigénio. Um índice 

de avidez elevado é sugestivo de uma infeção passada, ocorrida há mais de 3 meses, 

enquanto que um índice de avidez baixo é sugestivo de uma infeção recente, ocorrida 

nos últimos 3 meses (Khalil A, 2018).  

O diagnóstico de uma infeção secundária por HCMV (reativação ou reinfeção), baseia-

se na deteção de um aumento significativo do título das IgG anti-HCMV com ou sem 

presença de IgM e numa avidez elevada das IgG, sendo recomendado que as amostras 

de soro sejam processadas de forma consecutiva para evitar a variabilidade analítica 

(Lazzarotto et al., 2011). Contudo, o aumento das IgG anti-HCMV pode não ser 

significativo de uma infeção em curso por HCMV, uma vez que esse aumento pode ser 

resultado de uma estimulação policlonal não especifica do sistema imunitário (Khalil A, 

2018). O diagnóstico serológico de uma infeção secundária por HCMV torna-se portanto 

difícil e muitas vezes não confiável. Assim, numa grávida com IgG anti-HCMV positiva 

é recomendada uma amniocentese para avaliar a infeção do feto quando há alterações 

fetais na ultrassonografia sugestivas de infeção por HCMV (Lazzarotto et al., 2011; Zalel 

et al., 2008).  

A presença de IgM anti-HCMV associada a uma baixa avidez das IgG anti-HCMV 

constitui o gold standard do diagnóstico serológico da infeção primária por HCMV, 

contudo os anticorpos da classe IgM são pouco específicos, já que numa infeção por 

HCMV estas imunoglobulinas podem: 
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 persistir ao longo de meses após a infeção primária; 

 estar presentes durante uma reinfeção ou uma reativação; 

 resultar da reatividade cruzada com IgM devido a outra infeção vírica, 

nomeadamente infeção por EBV ou parvovirus B19; 

 ser detetadas como resultado de um estímulo policlonal não especifico do 

sistema imunitário (Khalil A, 2018); 

 estar presentes em situações de doenças autoimunes; 

 resultar da interferência com o fator reumatóide (Lazzarotto et al., 2011); 

 estar ausentes numa infeção primária (Gunkel et al., 2017); 

A interpretação serológica no diagnóstico da infeção por HCMV na grávida está 

resumida na Tabela 3. 

Tabela 3. Interpretação serológica no diagnóstico da infeção por HCMV na grávida 

Sinalização para rastreio Anticorpos 

HCMV 

IgG 

Avidez 

Interpretação Implicação 

 Grávida: 

Sintomatologia 

gripal, fadiga, dor 

de cabeça, febre 

 

 Anomalias 

Fetais: 

Microcefalia, 

calcificações 

periventriculares, 

hemorragia 

intracranial, 

hidropsia fetal 

(Khalil A, 2018) 

IgG- e IgM- Não se 

aplica 

Sem infeção  Recomenda-

se medidas 

preventivas 

evitar infeção 

IgG- e IgM+ Não se 

aplica 

Infeção muito 

recente; pode 

ser também 

um falso 

positivo (90%) 

e anomalia 

fetal ser 

resultante de 

outra infeção 

viral; estimulo 

policlonal não 

específico; 

doença 

autoimune; etc 

Repetir após 

2 semanas; 

aparecimento 

de IgG 

confirma 

primo-infeção 

por HCMV 



A Grávida e a Infeção por Citomegalovírus 

 

  

 23 

 

IgG+ e IgM+ Baixa Infeção 

recente; 

seroconversão, 

diagnóstico de 

infeção 

primária 

Provável 

infeção fetal; 

possíveis 

sequelas;  

 

IgG+ e IgM+ Elevada Infeção 

passada 

(persistência 

de IgM), 

reativação ou 

reinfeção; 

aumento 

significativo 

(pelo menos 2 

vezes) dos 

títulos de IgG 

sugestivo de 

reativação ou 

reinfeção 

Baixo risco de 

infeção fetal, 

 

IgG+ e IgM- Elevada Infeção 

passada, 

ausência de 

um aumento 

significativo 

nos títulos da 

série IgG ou 

carga viral 

sugestiva de 

ausência de 

reativação ou 

reinfeção 

Baixo risco de 

infeção fetal 

Adaptado de Mack et al., 2017; Sheffield et al., 2017 

 

Conhecer o estado imunitário materno é fundamental, mas a serologia materna do 

HCMV pode ser ambígua, assim é fundamental que o soro materno obtido no primeiro, 
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segundo e terceiro trimestre seja armazenado para que numa evidência de infeção 

possa ser retestado (Gunkel et al., 2017).  

O immunobloting é o teste gold standard para confirmar a presença sérica de IgM anti-

HCMV, já que apresenta uma sensibilidade e especificidade de 100% (Lazzarotto et al., 

2011). Neste ensaio as IgM anti-HCMV séricas reagem individualmente com as várias 

proteínas purificadas e proteínas recombinantes nativas (estruturais e não estruturais) 

do HCMV (Lazzarotto et al., 2011).  

A deteção depende da ligação das IgM anti-HCMV às proteínas víricas do teste, sendo 

que perfis reativos (reatividade para 2 ou 3 proteínas HCMV, incluindo p52) permitem 

distinguir entre infeção primária e secundária. As IgM anti-HCMV de mulheres com 

infeção primária (com taxa superior de transmissão do HCMV ao feto) reagem com um 

maior número de proteínas do teste do que mulheres com infeção secundária 

(reativação/reinfeção) isto porque, provavelmente as mulheres que transmitem o vírus 

ao feto apresentam uma carga viral superior (Lazzarotto et al., 2011). 

Já o teste de neutralização, que visa a deteção de anticorpos neutralizantes contra o 

HCMV, se for negativo quando realizado no início da gravidez identifica as mulheres 

grávidas suscetíveis à infeção por HCMV e que poderão potencialmente transmitir o 

HCMV ao feto, se infetadas durante a gestação (Lazzarotto et al., 2011). Após 

seroconversão os primeiros anticorpos neutralizantes aparecem após 15 semanas e 

com um título progressivamente crescente, assim a ausência de anticorpos 

neutralizantes durante a fase aguda de uma infeção primária por HCMV numa grávida 

com títulos de IgG e IgM anti-HCMV por ensaio imunoenzimático, pode ser uma 

evidência de infeção primária recente, enquanto que a presença de anticorpos 

neutralizantes exclui uma infeção primária nas 15 semanas anteriores (Lazzarotto et al., 

2011). É um parâmetro adicional útil para identificação da altura em que ocorreu a 

infeção primária por HCMV mas não realizado por rotina pois são testes que implicam 

culturas celulares (Revello e Gerna, 2002). 

Também de forma a confirmar ou apoiar o diagnóstico de infeção na grávida, que 

excreta o HCMV pela saliva, sangue, urina e secreções vaginais por um período 

variável, pode ser feita a deteção do DNA viral (virémia) e/ou a pesquisa de proteínas 

(antigénios) virais no sangue materno (antigenemia), isto é o número de leucócitos do 

sangue periférico com o antigénio pp65 HCMV positivo. A presença de DNA do HCMV 

no sangue total (DNAemia) faz o diagnóstico da infeção primária já que na maioria das 

mulheres com infeção secundária a DNAemia é negativa (Revello e Gerna, 2002). 
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Também a presença de transcritos (mRNA) do HCMV (RNAemia) ou a presença no 

sangue de células endoteliais com inclusões citomegálicas fazem o diagnóstico da 

infeção primária (Revello e Gerna, 2002). 

A deteção direta do HCMV durante a gravidez só está indicada quando hajam sinais e 

sintomas clínicos na grávida e/ou anomalias fetais que possam dar a orientação clínica 

de uma infeção por HCMV (Khalil A, 2018; Rawlinson et al., 2017).  

 

3.2. Diagnóstico da infeção no feto 

 

O diagnóstico de infeção por HCMV no feto tem por base o isolamento viral ou a deteção 

do DNA HCMV no líquido amniótico após uma amniocentese, uma vez que o vírus é 

excretado para o líquido amniótico pela urina fetal (Khalil A, 2018; Rawlinson et al., 

2017).  

Uma amniocentese para pesquisa de HCMV é realizada apenas quando ocorre uma 

seroconversão durante a gravidez ou quando existem anormalidades na 

ultrassonografia sugestivas de uma infeção por HCMV (Leruez-Ville e Ville, 2017; 

Rawlinson et al., 2017). Para que uma amniocentese seja eficaz na deteção de infeção 

por HCMV, é imprescindível que o tempo de gestação seja adequado, ou seja, esteja 

entre as 20 e as 21 semanas, porque apenas a partir deste período de gestação o feto 

tem a completa capacidade de micção, aumentando assim a sensibilidade da 

amniocentese (Leruez-Ville e Ville, 2017). Se o período de gestação for inferior a 20 

semanas a sensibilidade do teste é de apenas 45%. Também se deve ter em atenção, 

que a amniocentese apenas deve ser realizada após 6 a 8 semanas da infeção materna, 

uma vez que o HCMV no feto necessita de tempo para iniciar replicação e a 

consequente excreção urinária do vírus no líquido amniótico, evitando-se resultados 

falsos negativos (Khalil A, 2018; Leruez-Ville e Ville, 2017; Pass e Arav-Boger, 2018; 

Rawlinson et al., 2017). A presença de DNAemia materna não parece constituir um fator 

de risco significativo de transmissão iatrogénica do HCMV para o feto durante o 

procedimento invasivo (amniocentese) (Lazzarotto et al., 2011).  

O teste mais sensível para detetar DNA do HCMV no líquido amniótico é o ensaio de 

PCR em tempo real (Leruez-Ville e Ville, 2017). Quando a amostra de líquido amniótico 

é colhida em condições ideais, sem contaminações, a sensibilidade do diagnóstico por 

PCR é de 90 a 95% (Leruez-Ville e Ville, 2017). Os 5 -10% de falsos negativos podem 
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ser explicados pela passagem transplacentária tardia do vírus, ou seja, mais tarde que 

as 6 a 8 semanas após a infeção materna (Leruez-Ville e Ville, 2017). 

Embora o PCR seja o teste gold standard para o diagnóstico da infeção fetal por HCMV, 

o isolamento do vírus em cultura celular usando a metodologia “shell vial” pode também 

ser realizado a partir do líquido amniótico. As culturas em “shell vial” permitem a deteção 

de antigénios precoces do HCMV os quais são detetados 1 a 3 dias após o isolamento, 

muito antes do aparecimento do efeito citopático, que demora em média 15 dias (Davis 

et al., 2017; Kagan e Hamprecht, 2017). 

Quando ambos os testes se mostram negativos a infeção fetal pode ser descartada com 

um elevado grau de certeza, cuja especificidade é de 100% e o valor preditivo negativo 

é de 94,2%, mas se o líquido amniótico é positivo para HCMV o valor preditivo positivo 

de infeção fetal é de 100%, embora não seja possível discriminar entre RN sintomáticos 

e assintomáticos (Lazzarotto et al., 2011). Na presença de um resultado positivo deve 

proceder-se à avaliação da carga viral (DNA HCMV) no liquido amniótico, sendo que: i) 

uma carga viral baixa (<1000 equivalentes de genoma/ml) está associada a uma infeção 

congénita assintomática; ii) uma carga viral média (1000 equivalentes de genoma/ml) 

está associada a um risco aumentado de infeção congénita grave; iii) uma carga viral 

elevada (>100.000 equivalentes de genoma/ml) está associada a infeção congénita 

sintomática grave (Lazzarotto et al., 2011; Ornoy e Diav-Citrin, 2006).   

Para o diagnóstico da infeção fetal por HCMV é apenas necessário a deteção do vírus 

no líquido amniótico (Rawlinson et al., 2017).    

Contudo, também se pode quantificar DNA HCMV no sangue fetal recorrendo à 

cordocentese. Através da cordocentese obtém-se sangue fetal do cordão umbilical, o 

qual permite a contagem de plaquetas e a deteção de IgM anti-HCMV (Pass e Arav-

Boger, 2018). A contagem de plaquetas no feto com infeção por HCMV é realizada para 

avaliar a existência de uma trombocitopenia a qual constitui um indicador de prognóstico 

desfavorável e indicativo de infeção sintomática no RN (Fabbri et al., 2011; Pass e Arav-

Boger, 2018).  

Embora o estudo do sangue fetal possa dar informações importantes para o prognóstico 

da infeção por HCMV, a cordocentese está associada a um elevado risco de aborto 

espontâneo devendo ser apenas realizada se for indispensável para o diagnóstico da 

infeção (Pass e Arav-Boger, 2018). 



A Grávida e a Infeção por Citomegalovírus 

 

  

 27 

 

A especificidade do diagnóstico pré-natal na avaliação da infeção fetal por HCMV é 

geralmente na ordem de 100% mas a sensibilidade depende de vários fatores 

(Lazzarotto et al., 2011): 

 do tipo de amostra usada, sendo que o líquido amniótico tem uma sensibilidade 

superior ao sangue fetal; 

 da técnica utilizada, sendo que o PCR em tempo real tem uma sensibilidade 

superior ao isolamento do vírus em cultura celular (“shell vial”); 

 do número de técnicas utilizadas; 

 do momento da colheita em relação ao início da infeção materna (janela de 6 a 

8 semanas entre a infeção materna e a colheita) e a idade gestacional;  

 

3.3. Diagnóstico da infeção no recém-nascido  

 

O diagnóstico de infeção congénita no RN deve ser realizado nas primeiras duas 

semanas de vida da criança, devendo as amostras ser recolhidas até aos 21 dias de 

idade de forma a despistar infeção congénita (Lazzarotto et al., 2008). Uma colheita feita 

após as 3 semanas de vida torna impossível a distinção entre uma infeção congénita e 

uma infeção perinatal adquirida durante o parto ou através do leite materno, 

normalmente sem gravidade para a criança (Lazzarotto et al., 2008; Revello e Gerna, 

2002). 

O método gold standard no diagnóstico da infeção congénita no RN sintomático ou 

assintomático, é o isolamento do HCMV em cultura celular a partir da saliva ou da urina, 

mas requer recursos humanos especializados e por isso a pesquisa de DNA HCMV nos 

fluidos biológicos, tais como urina, saliva (colhida 1h após a amamentação), LCR e 

sangue do RN é mais vantajosa, segura, de mais baixo custo e rápida uma vez que o 

processo de deteção (PCR em tempo real) pode ser automatizado (Lazzarotto et al., 

2011; Marsico e Kimberlin, 2017).  

A técnica de PCR em tempo real é o método padrão usado na pesquisa de DNA HCMV 

nos vários fluidos biológicos (mais habitualmente urina e saliva) apresentando uma 

sensibilidade superior a 97% e especificidade de 99% e sendo por isso o método 

recomendado (Rawlinson et al., 2017). Quando o ensaio é realizado com amostra de 

saliva torna-se mais vantajoso quer a nível de sensibilidade analítica quer a nível da 
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facilidade de colheita da amostra, contudo podem ocorrer falsos positivos por causa da 

transmissão materna do HCMV na amamentação (Marsico e Kimberlin, 2017). Já na 

urina o HCMV é excretado em grandes quantidades em situações de infeção congénita, 

contudo a sua colheita é complicada no RN porque a diurese pode ser inadequada e 

podem ocorrer perdas e contaminação da amostra (Gantt et al., 2017; Marsico e 

Kimberlin, 2017).  

Nos últimos anos têm sido utilizados os “Guthrie cards” (papel de filtro que absorve e 

preserva gotas de sangue seco colhido ao RN na primeira semana de vida para rastreio 

de doenças hereditárias metabólicas e genéticas) para fazer o diagnóstico tardio da 

infeção congénita através da deteção de DNA HCMV no sangue seco absorvido. A 

utilização dos “Guthrie cards” está particularmente indicada em casos em que há uma 

forte suspeita clínica de infeção por HCMV e em que houve um atraso na colheita da 

urina do RN (colheita após 2 semanas de vida) impossibilitando a distinção entre uma 

infeção congénita e infeção perinatal (Barbi et al., 2000; Lazzarotto et al., 2008). Este 

método quando comparado com o método de referência (isolamento do HCMV em 

cultura celular) apresenta uma sensibilidade e especificidade de 100% no diagnóstico 

de infeção congénita e tem como principais vantagens ser apenas necessária uma 

quantidade muito reduzida de sangue do RN, não requer condições de armazenamento 

e preservação que mantenham a infecciosidade viral podendo mesmo ser a amostra 

enviada por correio e analisada num laboratório distante (Barbi et al., 2000). Assim, os 

resultados obtidos no sangue seco colhido ao RN na primeira semana de vida são 

capazes de distinguir uma infeção congénita de uma infeção perinatal (Barbi et al., 

2000). 

Também a deteção de IgM anti-HCMV no soro do RN pode revelar uma infeção 

congénita, contudo IgM anti-HCMV estão presentes apenas em 20 a 70% dos RN com 

infeção congénita, logo a sua presença não é suficientemente específica para fazer o 

diagnóstico (van Zuylen et al., 2014). Uma ausência de IgG anti-HCMV no RN pode 

excluir infeção congénita, mas a sua presença não permite diferenciar entre infeção 

materna ou infeção no RN, pois estas IgG anti-HCMV podem ser de origem materna e 

ter ultrapassado a placenta (Gantt et al., 2017).  

Todos os bebés infetados por HCMV devem ser monitorizados com 1, 3, 6 e 12 meses 

de vida e depois anualmente até à idade escolar (Lazzarotto et al., 2011). A 

monitorização destas crianças inclui: 

 avaliação física, neurológica e antropométrica; 
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 avaliação do desenvolvimento neurológico; 

 respostas auditivas do tronco encefálico; 

 avaliação da visão; 

 avaliação laboratorial – hemograma, contagem de plaquetas, transaminases, 

bilirrubina direta e indireta e pesquisa de HCMV na urina; 

 

4. Marcadores do prognóstico de infeção fetal por HCMV 

 

Uma vez comprovado o diagnóstico de infeção fetal, o prognóstico é estabelecido com 

base na combinação dos exames de imagem fetal e das análises laboratoriais, 

correlacionando-os com a idade gestacional em que ocorreu a infeção materna por 

HCMV, pois existe uma forte associação entre o momento da infeção e a gravidade das 

sequelas no feto, estando a infeção do início da gravidez associada a um risco mais 

grave de dano no feto (Khalil A, 2018).  

O valor de prognóstico das imagens obtidas por ultrassonografia ou ressonância 

magnética, demonstram que lesões cerebrais graves estão associadas a um mau 

prognóstico enquanto que uma ultrassonografia normal está associada a um baixo risco 

de infeção grave ao nascimento (Leruez-Ville e Ville, 2017). 

Quando é realizada ultrassonografia e ressonância magnética no terceiro trimestre de 

gravidez num feto diagnosticado com infeção por HCMV, a sensibilidade é de 95% na 

identificação de lesões relacionadas com SNC (Khalil A, 2018).  

O valor prognóstico da carga viral do DNA HCMV no líquido amniótico é controverso, 

não se tendo ainda conseguido demonstrar existir uma associação entre carga viral 

elevada e maior risco de infeção no feto (Leruez-Ville e Ville, 2017). O aumento de carga 

viral no líquido amniótico pode ser resultado da acumulação do HCMV no líquido 

amniótico e do aumento do fluxo urinário do feto ao longo da gravidez (Leruez-Ville e 

Ville, 2017). Contudo, ajustando a carga viral do HCMV no líquido amniótico com o 

intervalo entre a amniocentese e a infeção primária materna, consegue-se ultrapassar 

o efeito da acumulação de carga viral e demonstrar que cargas virais elevadas de HCMV 

no líquido amniótico podem estar associadas a RN sintomáticos ao nascimento, com 

valor preditivo positivo de 78% e valor preditivo negativo de 90% (Leruez-Ville e Ville, 

2017). 
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A análise do sangue do feto com infeção por HCMV também se mostrou útil na avaliação 

de prognóstico, tendo sido demonstrado que trombocitopenia e carga viral elevada 

(>100.000 equivalentes de genoma/ml) estão associados a um maior risco de infeção 

sintomática ao nascimento com presença de anomalias cerebrais graves no RN (Leruez-

Ville e Ville, 2017). 

Alguns estudos têm demonstrado também que um valor elevado de β2-microglobulina 

no sangue fetal (>11.5 mg/l) está fortemente associado a um RN sintomático, 

cumulativamente com uma contagem baixa de plaquetas (≤50.000/µl de sangue) 

(Leruez-Ville e Ville, 2017).  

Os parâmetros laboratoriais do feto devem ser combinados com os resultados das 

imagens obtidas por ultrassonografia e amniocentese positiva para estabelecer um valor 

prognóstico de infeção fetal. Assim, a associação de carga viral de HCMV elevada com 

uma contagem baixa de plaquetas e achados não graves na ultrassonografia tem um 

valor preditivo positivo de 79%, enquanto que uma ausência de carga viral elevada ou 

contagem baixa de plaquetas conjuntamente com a ausência de achados não graves 

na ultrassonografia tem um valor preditivo negativo de 100% para infeção congénita 

sintomática (Leruez-Ville e Ville, 2017).  

Também se demonstrou que combinando fatores não virais (hematológicos e 

bioquímicos) com fatores virais (carga viral e serologia) a exatidão no diagnóstico 

melhora consideravelmente, nomeadamente conjugando a carga viral com a β2-

microglobulina e IgM anti-HCMV positiva, o valor preditivo positivo é de 88.2% para 

infeção congénita sintomática e o valor preditivo negativo de 100%, adicionando a 

contagem baixa de plaquetas quer o valor preditivo positivo quer o valor preditivo 

negativo são de 100% (Fabbri et al., 2011). 
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5. Abordagem terapêutica da infeção por HCMV  

 

5.1. Na grávida 

 

As opções de tratamento na gravidez de forma a prevenir ou reduzir a severidade da 

sintomatologia associada à infeção do feto por HCMV são limitadas, e passam pela 

administração de HIG-HCMV que previne a transmissão materna-fetal, já referida 

anteriormente ou pela administração de antivíricos (Rawlinson et al., 2017).  

Antivíricos como o análogo acíclico da guanosina - ganciclovir ou o seu pró-fármaco oral 

valganciclovir, foscarnet e cidofovir são usados para tratar infeção por HCMV em 

indivíduos imunocomprometidos, contudo o foscarnet e o cidofovir estão 

contraindicados durante a gravidez devido ao seu potencial efeito nefrotóxico e 

carcinogénico (Rawlinson et al., 2017). O ganciclovir está, no entanto, também 

contraindicado na gravidez devido não só ao risco de disgenesia gonadal observada em 

estudos com animais, mas também devido à incapacidade de monitorização da 

toxicidade do fármaco (neutropenia) a nível fetal (Rawlinson et al., 2017). Tanto o 

ganciclovir como o valganciclovir, o foscarnet e o cidofovir estão, atualmente, 

classificados pela FDA (Food and Drug Administration) como fármacos de categoria C, 

ou seja, não existem estudos controlados em grávidas e os fármacos devem ser usados 

apenas se os potenciais benefícios justificarem o risco potencial para o feto (Rawlinson 

et al., 2017).   

Estudos sugerem que o valganciclovir possa ser uma opção terapêutica em casos de 

infeção por HCMV comprovada no feto, uma vez que se verificou que após tratamento 

com valganciclovir durante a gravidez a urina do RN mostrou-se negativa por PCR 

apesar de ter sido comprovada a infeção do feto durante a gravidez, contudo os ensaios 

a nível fetal são ainda muito limitados (Seidel et al., 2017). 

Outra opção terapêutica poderá ser o valaciclovir, um pró-fármaco do aciclovir, um anti-

herpético bem conhecido inibidor da DNA polimerase viral (Rang et al., 2008). O 

valaciclovir tem maior biodisponibilidade oral do que o aciclovir (55% para valaciclovir e 

10-20% para aciclovir) (Khalil A, 2018). O aciclovir é um análogo da guanosina que é 

convertido em aciclovir monofosfato pela timidina-cinase viral sendo posteriormente 

fosforilado, desta vez por cinases celulares, em aciclovir di e tri-fosfato. É sob esta 

forma, aciclovir-trifosfato, que serve de substrato à DNA polimerase viral provocando 
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uma paragem na síntese da cadeia de DNA. O aciclovir tem uma afinidade 30 vezes 

superior para as timidina-cinase virais do que para as timidina-cinase celulares sendo 

necessário concentrações muito elevadas de aciclovir para que consiga inibir a síntese 

do DNA celular, tendo por isso uma baixa toxicidade celular (Rang et al., 2008). O 

aciclovir tem alta afinidade para os membros da família Herpesviridae, especificamente 

para os vírus herpes simplex (HSV) 1 e 2 e vírus da varicela zoster (VZV) mas também 

é usado como profilaxia da infeção por HCMV em indivíduos que irão receber um 

transplante ou em indivíduos infetados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

e sendo nestes indivíduos imunodeprimidos e em estado de saúde debilitada 

administrado este antivírico com segurança e eficácia, torna-se um princípio para o seu 

uso racional na gravidez (Rang et al., 2008; Rawlinson et al., 2017). Apesar da atividade 

reduzida contra o HCMV, o efeito do aciclovir é reprodutível, apresentando efeitos 

adversos mínimos e sem efeito teratogénico na gravidez, assim o valaciclovir é tolerado 

em mulheres grávidas nas quais foi confirmada infeção por HCMV e pode diminuir a 

carga viral de HCMV no sangue fetal (Jacquemard et al., 2007; Rawlinson et al., 2017). 

Num estudo piloto realizado entre 2003-2005 em Paris, foram tratadas 25 mulheres 

grávidas com infeção primária por HCMV com 8g/dia de valaciclovir por via oral, tendo 

ficado demonstrado que se poderia atingir concentrações terapêuticas de valaciclovir no 

feto e consequentemente reduzir a carga viral no sangue fetal (Jacquemard et al., 2007). 

Perante estes resultados, em 2009, num ensaio clínico de fase IV (NCT01037712), foi 

avaliada a eficácia da administração deste mesmo fármaco e na mesma concentração 

em grávidas, mas cujos fetos tinham infeção congénita por HCMV confirmada pela 

presença de DNA viral no líquido amniótico por PCR, e que apresentavam na 

ultrassonografia alterações extracerebrais típicas de infeção por HCMV (Leruez-Ville et 

al., 2016). O objetivo deste ensaio clínico era reduzir o número RN sintomáticos e o 

número de interrupções voluntárias da gravidez por indicação médica, tendo-se 

concluído que o valaciclovir administrado na gravidez é eficaz e melhora a 

sintomatologia nos RN com infeção congénita (Leruez-Ville et al., 2016). Este foi o 

primeiro estudo a comprovar a eficácia de um antivírico no tratamento de fetos com 

infeção congénita por HCMV, tendo aberto as portas à realização de novos ensaios em 

grávidas com o valaciclovir (Leruez-Ville et al., 2016).  

Um novo ensaio clínico de fase II (NCT02351102) com administração de valaciclovir em 

mulheres grávidas (8g/dia) teve início em Novembro de 2015. Foi um estudo 

randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, que envolveu 100 mulheres 

grávidas com infeção primária por HCMV no primeiro trimestre de gravidez 
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(ClinicalTrials.gov, 2015). Este estudo, cujos resultados só deverão ficar disponíveis em 

Março de 2021, tem como objetivo determinar se o tratamento com valaciclovir, 

administrado durante a gravidez após confirmação de infeção primária por HCMV, reduz 

as taxas de transmissão fetal e previne as lesões no feto nos casos em que ocorra 

infeção congénita (ClinicalTrials.gov, 2015).   

Assim, a avaliação do uso terapêutico do aciclovir e do valaciclovir, fármacos 

classificados pela FDA como categoria B, tem bastante interesse, no entanto estes 

antivíricos não devem ser recomendados como rotina, uma vez que os dados atuais a 

nível do perfil de eficácia e segurança ainda são limitados (Rawlinson et al., 2017). 

 

5.2. No recém-nascido 

 

Os primeiros avanços na terapia antivírica destinada à redução das sequelas a longo 

prazo no RN sintomático, causadas pela infeção congénita por HCMV, foram com o 

ganciclovir (intravenoso), primeiro antivírico a ser avaliado, e com o seu pró-fármaco 

valganciclovir (oral) (James e Kimberlin, 2016; Marsico e Kimberlin, 2017). 

O ganciclovir é o antivírico de escolha para a infeção por HCMV, e tal como o aciclovir, 

é ativado para trifosfato sendo nesta forma que compete com o nucleótido natural, o 

trifosfato de guanosina, incorporando-se no DNA viral e terminando a sua replicação. O 

ganciclovir possui uma duração de ação prolongada, persistindo nas células infetados 

por 18 a 20 horas (Rang et al., 2008).  

Em 1994, foi avaliada a eficácia do ganciclovir em 12 RN com infeção congénita por 

HCMV, que foram tratadas com dosagens diferentes, 5-7.5 mg/Kg, 2 vezes por dia ao 

longo de 2 semanas e 10 mg/Kg, 3 vezes por semana ao longo de 3 meses, tendo-se 

concluído ser mais eficaz uma dose mais elevada e uma terapia mais prolongada nos 

RN com infeção congénita por HCMV (Nigro et al., 1994).  

Em 1997, foram também publicados os resultados de um ensaio de fase II, em que se 

comparou a administração de doses diárias de 8 mg/Kg e 12 mg/Kg de ganciclovir a RN 

sintomáticos com infeção congénita por HCMV, ao longo de 6 semanas. Tendo-se 

concluído que a dose diária de 12 mg/Kg melhorava ou estabilizava a audição (Whitley 

et al., 1997).  
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Em 2003, foram publicados os resultados do primeiro ensaio de fase III, randomizado e 

controlado, no qual se avaliou o tratamento com ganciclovir ao longo de 6 semanas num 

grupo de RN sintomáticos com infeção congénita por HCMV e se comparou com o grupo 

sem tratamento, de forma a determinar os efeitos desta terapia na função auditiva, 

tendo-se concluído que o tratamento com ganciclovir com a dose de 6 mg/kg, 2 vezes 

por dia previne a deterioração auditiva no seguimento de 6 meses a um ano de vida da 

criança, contudo dois terços dos RN que realizaram tratamento com ganciclovir 

apresentaram neutropenia significativa (Kimberlin et al., 2003).  

O ganciclovir está associado a uma significativa toxicidade hematológica, incluindo 

depressão da medula óssea e potencial carcinogenicidade, sendo utilizado apenas em 

casos de infeção congénita por HCMV com risco de morte associado (Rang et al., 2008).  

Em 2002, iniciou-se um estudo não randomizado (NCT00031434), que pretendeu 

avaliar a farmacocinética e a farmacodinâmica do valganciclovir administrado por via 

oral a RN sintomáticos com infeção congénita por HCMV, comparando-se a 

metabolização do ganciclovir quando administrado por via intravenosa e a 

metabolização do valganciclovir administrado por via oral. Este estudo procurou também 

identificar a dose oral de valganciclovir adequada de forma a atingir uma concentração 

sanguínea comparável à que o ganciclovir atinge na corrente sanguínea do RN 

(ClinicalTrials.gov, 2002; Kimberlin et al., 2008). A terapia foi aplicada durante 6 

semanas tendo-se concluído que as concentrações plasmáticas do valganciclovir 

administrado por via oral, eram comparáveis às concentrações plasmáticas do 

ganciclovir administrado por via intravenosa (ClinicalTrials.gov, 2002; Kimberlin et al., 

2008).  

Tendo em conta que a criança com infeção congénita por HCMV pode manifestar 

sequelas tardiamente, foi avaliado noutro ensaio clinico o aumento da duração da 

terapia antivírica com o intuito de suprimir a replicação viral durante mais tempo e 

melhorar os resultados da terapia (Kimberlin et al., 2015). Este ensaio de fase III, 

randomizado e controlado por placebo (NCT00466817), decorreu entre 2008 e 2013 e 

comparou a duração da terapia oral com valganciclovir, 6 semanas versus 6 meses, 

tendo-se demonstrado que o tratamento mais longo (6 meses) esteve associado a uma 

melhoria a longo prazo da audição e do desenvolvimento, embora curto prazo essa 

melhoria não tenha sido observada (Kimberlin et al., 2015). A nível de segurança, o 

valganciclovir oral foi associado a uma menor risco de neutropenia quando comparado 

com o ganciclovir. Num ensaio mais recente, a ocorrência de neutropenia no grupo de 

6 semanas e de 6 meses de tratamento foi semelhante, pelo que o tratamento com 
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valganciclovir durante 6 meses é considerado uma opção terapêutica segura e eficaz 

nos RN sintomáticos com infeção congénita por HCMV, melhorando a audição e o 

desenvolvimento psíquico e motor com resultados a longo prazo (Marsico e Kimberlin, 

2017). Contudo, a decisão de tratar RN com infeção congénita por HCMV recorrendo 

ao valganciclovir deve incidir sobre o potencial risco e beneficio desta terapia, tendo em 

conta as evidências de carcinogenicidade e gonadotoxicidade em modelos animais do 

ganciclovir e a toxicidade hematológica, como a neutropenia (Marsico e Kimberlin, 

2017).  

Já foram no entanto descritos, 5 casos de resistência ao ganciclovir em RN com infeção 

congénita por HCMV e, consequentemente, resistentes também ao pró-fármaco 

valganciclovir quando administrado ao longo de 6 meses de tratamento, o que pode 

refletir uma variação individual farmacocinética do fármaco valganciclovir (Morillo-

Gutierrez et al., 2017). Com o progresso dos ensaios clínicos e com a evidência de que, 

com tratamento ao longo de 6 meses com valganciclovir se consegue, a longo prazo, 

melhorias na audição e no desenvolvimento psicomotor das crianças com infeção 

congénita sintomática, surge o risco potencial de desenvolvimento de resistência, já que 

este risco aumenta com a duração longa do tratamento, pelo que é recomendada a 

vigilância de forma a identificar resistências emergentes e otimização das dosagens do 

valganciclovir, monitorizando a dose com o aumento do peso da criança (Morillo-

Gutierrez et al., 2017). 

Apesar de todos os desenvolvimentos na terapia da infeção congénita por HCMV 

sintomática, não existe ainda evidência científica que suporte o tratamento dos RN 

assintomáticos, uma vez que estes não foram incluídos nos ensaios até agora 

realizados, pelo que estes RN não recebem qualquer terapia (Marsico e Kimberlin, 

2017). Quatro ensaios clínicos estão atualmente a ser realizados (NCT02005822; 

NCT03107871; NCT01649869; NCT03301415) mas os resultados são esperados 

apenas nos próximos 3 a 4 anos. Todos eles têm como principal objetivo testar a terapia 

oral de valganciclovir em RN assintomáticos com infeção congénita por HCMV, mas 

apresentam um elevado risco de desenvolverem sequelas tardias (Marsico e Kimberlin, 

2017; Ross et al., 2018).  

É pois fundamental identificar todos os RN com infeção congénita por HCMV, para se 

realizarem as intervenções adequadas no acompanhamento e desenvolvimento a longo 

prazo. Assim, crianças com infeção congénita por HCMV, sintomática ou não, devem 

efetuar periodicamente exames audiométricos e avaliações de desenvolvimento a cada 

6 meses ao longo de 3 anos e depois anualmente ao longo de 2 anos, e qualquer 
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deficiência quer na audição, quer na linguagem deve ser identificada e tratada 

recorrendo, por exemplo, a fisioterapia, terapia ocupacional e amplificação audiológica 

(James e Kimberlin, 2016). 
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6. Considerações Finais 

 

Uma infeção primária ou secundária por HCMV na gravidez está associada à 

transmissão da infeção ao feto sendo, consequentemente, causa de infeção congénita, 

com sequelas mais graves no decurso de uma infeção materna primária e no primeiro 

trimestre da gravidez. 

A infeção congénita por HCMV é a principal causa de anomalias congénitas do SNC, a 

nível mundial, originadas por uma infeção intrauterina, com uma incidência de 0.7% em 

todos os nascimentos nos países industrializados. Assim, a infeção congénita por HCMV 

tem um impacto muito significativo na saúde pública mundial devido aos custos elevados 

associados ao tratamento e acompanhamento das crianças com sequelas resultantes 

desta infeção, especialmente a surdez neurosensorial.  

Prevenir a infeção materna por HCMV e rastrear as mulheres de forma a determinar o 

seu perfil imunitário podem ser medidas chave para diminuir a frequência da 

transmissão do HCMV.  

A nível preventivo da infeção materna por HCMV as recomendações atuais apontam 

para as medidas de higiene da grávida e para a consciencialização, quer da comunidade 

médica, quer da população em geral, de que estas medidas reduzem eficazmente a 

transmissão da infeção por HCMV, embora não totalmente. 

De momento, continuam em estudo o uso das HIG-HCMV na mulher grávida como 

prevenção da transmissão materna-fetal do HCMV, mas não são administradas como 

rotina porque ainda não existem evidências conclusivas quanto ao seu uso. 

Estão em desenvolvimento também várias vacinas contra o HCMV mas apesar de 

alguns resultados recentes serem promissores, ainda não constitui uma opção 

preventiva.  

O rastreio universal da infeção por HCMV em mulheres grávidas ou que pretendem 

engravidar é uma questão pertinente e tem sido discutida a nível mundial, devido não 

só aos custos associados com a infeção congénita por HCMV mas também devido ao 

desenvolvimento atual na área do tratamento pré-natal e da prevenção com as HIG-

HCMV e com o desenvolvimento de vacinas contra o HCMV. O rastreio universal 

poderia passar pelo estudo de todas as mulheres em idade reprodutiva, antes de uma 

gravidez, de forma a identificar todas as mulheres seronegativas para HCMV, o que 

facilitaria a identificação de uma seroconversão numa futura gravidez, contudo esta 
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metodologia apenas seria útil clinicamente em caso de infeção primária, uma vez que 

uma infeção secundária é facilmente diagnosticada por testes serológicos. Um rastreio 

universal também pressupõe que na evidência de uma infeção primária por HCMV na 

gravidez se possa oferecer uma estratégia que permita reduzir a taxa de transmissão 

materna-fetal do HCMV e, consequentemente reduzir os efeitos que advêm de uma 

infeção por HCMV no feto. Assim, na ausência de uma terapêutica e de métodos de 

prevenção totalmente eficazes contra uma infeção por HCMV, o mais prudente será 

realizar rastreio apenas a mulheres que durante a gravidez apresentem sintomas 

semelhantes a uma mononucleose ou ainda a mulheres que apresentem um risco 

elevado de contatar com o HCMV.   
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