
      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa  Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

 

Estágio realizado no Laboratório de Análises 

 

Clínicas Mesquita & Damião Lda. no âmbito 

 

do curso de Mestrado em Análises Clínicas 

 

da Faculdade de Farmácia da 

 

Universidade do Porto 

 
 

 

Orientação de estágio: 

 

Dr. José Orlando Ribeiro Ferreira da Silva  

(Especialista em Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos)  

 

 

Estagiário (Estudante n.º 200004177) 

 

______________________________________ 

(Raúl Miguel da Silva e Sousa) 

 

 

Carimbo do Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião Lda.: 

 

 

 

 



 

 

 

 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - i - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

 

“O caminho faz-se caminhando” 

 António Machado – poeta espanhol (1875-1939)  

 

Agradecimentos: 

Em primeiro lugar gostaria de expressar o meu agradecimento e amor pela 
minha família, em especial pela minha esposa e pelo meu filho, por todo o 
apoio, carinho, motivação e compreensão, por estarem sempre presentes e por 
acreditarem em mim.  

Gostaria também de agradecer a todos os profissionais dedicados que 
encontrei ao longo da minha vida académica na Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto. Embora apenas os presentes na Comissão de Estágios 
venham a ler estas palavras não me posso esquecer que todos os Professores 
e Funcionários desta nobre instituição tiveram um papel ativo no decurso deste 
mestrado. Um agradecimento especial à Professora Doutora Maria de São 
José Alexandre (cujas palavras de incentivo e de despertar me levaram 
finalmente a compor estas páginas e sem as quais, acredito sinceramente, não 
teria terminado este ciclo de estudos) e à Professora Doutora Paula Fresco 
(que gentilmente se ofereceu para me orientar na minha monografia) pela 
orientação, dedicação e disponibilidade que tiveram para comigo e para com 
este meu trabalho. Também de referir a ajuda prestada pela D. Andrea, dos 
Serviços de Gestão Académica, que me aturou e me ajudou em tudo que eu 
precisava… nem sempre é fácil encontrar funcionários tão dedicados e 
capazes.      

Quero também expressar a minha sincera gratidão a toda a equipa de 
trabalho que integra o Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião (em 
especial ao Sr. Dr. José Orlando Silva que me recebeu de braços abertos no 
laboratório pelo qual é responsável) e que, com a sua supervisão, 
compreensão e total disponibilidade em ajudar, tornaram o meu estágio uma 
oportunidade única de aprendizagem e integração no futuro exercício desta 
profissão de grande tradição e importância na sociedade – a de Analista 
Clínico.    

 

A todos, que estiveram sempre comigo, muito obrigado! 

  



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - ii - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

 

Índice  

1. Introdução .................................................................................................. 1 

1.1. Objetivos .................................................................................................. 1 

1.2. História e localização do Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & 
Damião ............................................................................................................ 1 

2. Fase pré-analítica ...................................................................................... 3 

2.1. Controlo de qualidade ............................................................................ 14 

3. Fase Analítica ........................................................................................... 21 

3.1. Bioquímica ............................................................................................. 21 

3.2. Hematologia ........................................................................................... 26 

3.2.1. Reticulócitos .................................................................................... 29 

3.2.2. Grupo sanguíneo ............................................................................. 30 

3.2.3. Teste de antiglobulina humana / teste de Coombs indireto e direto 32 

3.2.4. Velocidade de sedimentação globular ............................................. 34 

3.3. Hemoglobina glicada .............................................................................. 35 

3.4. Imunologia ............................................................................................. 37 

3.4.1. COBAS E411® ................................................................................. 37 

3.4.2. VIDAS® ............................................................................................ 40 

3.5. Provas treponémicas ............................................................................. 43 

3.5.1. VDRL - Venereal Disease Research Laboratory ............................. 43 

3.5.2. TPHA – Treponema pallidum Hemagglutination Assay ................... 44 

3.6. Eletroforese de proteínas séricas........................................................... 45 

3.7. Alergologia / Autoimunidade .................................................................. 47 

3.8. Coagulação ............................................................................................ 49 

3.9. Urina tipo II ............................................................................................. 56 

3.10. Teste imunológico de gravidez ............................................................. 59 

3.11. Testes de pesquisa de drogas de abuso na urina................................ 60 

3.12. Pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSO) ....................................... 63 

3.13. Microbiologia ........................................................................................ 65 

3.13.1. Exame parasitológico de fezes ...................................................... 74 

3.14. Espermograma ..................................................................................... 75 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - iii - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

3.15. Serviço externo .................................................................................... 78 

3.15.1. Teste respiratório com ureia marcada com 13C para pesquisa de 
Helicobacter pylori ..................................................................................... 78 

4. Fase pós-analítica .................................................................................... 80 

5. Conclusão ................................................................................................ 82 

Bibliografia ...................................................................................................... 83 

Anexos ............................................................................................................ 85 

 

 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - iv - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Localização geográfica do Laboratório de Análises Clínicas Mesquita 
& Damião e fotografia da entrada principal………………………………..Página 2 

Figura 2: Representação gráfica da fase inicial do pré-analítico (desde entrada 
do utente nos postos de colheitas até chegada das amostras ao laboratório 
central). ………………………………………………………………………..Página 5 

Figura 3: Fotografia de uma sala de colheita no Laboratório de Análises 
Mesquita & Damião Lda. ……………………..……………………………..Página 6 

Figura 4: Instruções esquemáticas de como a colheita de sangue por punção 
venosa deve ser realizada (segundo recomendação da Vacuette®)…..Página 8 

Figura 5: Fluxograma representando o processo pré-analítico e posterior 
separação dos diferentes tipos de amostras pelos diversos setores….Página 10   

Figura 6: Fluxograma representando o destino das amostras de soro - tubos 
de tampa vermelha (bioquímica) e amarela (imunologia)…………..….Página 11 

Figura 7: Fluxograma representando o destino das amostras de plasma 
citratado (tubos de tampa azul) e sangue total (tubos de tampa roxa e tubos 
para velocidade de sedimentação).…………………………………...….Página 12 

Figura 8: Fluxograma representando o destino das amostras de 
urina…………………………………………………………………………..Página 13 

Figura 9: Fotografia do autoanalisador COBAS Integra 800®..……...Página 21 
 
Figura 10: Fotografia do autoanalisador Sysmex XT-1800i®………....Página 26 
 
Figura 11: Fotografia de agitador mecânico…………………………....Página 27 
 
Figura 12: Fotografia de card onde foi realizado teste de Coombs indireto em 

duas amostras. ………………………………………………….………….Página 33  

Figura 13: Fotografia do autoanalisador VES-MATIC 30®.………..….Página 34 
 
Figura 14: Fotografia do autoanalisador ADAMS A1c HA-8160®.…...Página 36 

Figura 15: Gráfico de cromatografia para determinação de hemoglobina 
glicada. .…………………………………………………………………..….Página 36 

Figura 16: Fotografia do autoanalisador COBAS E411®.………….….Página 39 
 
Figura 17: Fotografia do autoanalisador VIDAS®.……………….…….Página 40 
 
Figura 18: Fotografia do autoanalisador Minicap®.………..…….…….Página 45 
 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - v - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

Figura 19: Representação de um traçado normal de uma eletroforese capilar 
de proteínas séricas. .…………………………………...……..…….…….Página 46 

Figura 20: Gráfico de uma eletroforese capilar de proteínas séricas com um 
pico (possível banda monoclonal) na zona das gama globulinas….….Página 46 

Figura 21: Fotografia do autoanalisador ImmunoCAP®…………...….Página 47 
 

Figura 22: Fotografia do autoanalisador Sta Compact®…………...….Página 49 
 
Figura 23: Gráfico de distribuição por faixa etária dos utentes hipocoagulados 

acompanhados no Laboratório Mesquita & Damião.………...……...….Página 53 
 
Figura 24: Gráfico com a distribuição percentual por sexo dos doentes 

hipocoagulados controlados no Laboratório Mesquita & Damião....….Página 53 
 
Figura 25: Gráfico com a distribuição por medicamento hipocoagulante 

utilizado pelos doentes hipocoagulados controlados no Laboratório Mesquita & 
Damião…………………………………………………………………....….Página 54 

 
Figura 26: Gráfico com a distribuição por diagnóstico principal para 

hipocoagulação nos doentes hipocoagulados acompanhados pelo Laboratório 
Mesquita & Damião…….………………………………………………...….Página 55 

 
Figura 27: Fotografia do autoanalisador Urisys 1100®…..………...….Página 56 
 
Figura 28: Etiqueta de cores para interpretação de resultados de tira de teste 

de urina (rótulo de embalagem de tiras Combur Test® da Roche®).….Página 58 
 
Figura 29: Aracnídeo observado em urina de uma utente do Laboratório 

Mesquita & Damião. ……………………………………………..……..….Página 59 
 

Figura 30: Testes imunocromatográficos para despiste de presença de drogas 
de abuso (neste caso tetrahidrocanabinóides - THC) na urina…….….Página 61 

 
Figura 31: Fotografia de estufa……………………………………….….Página 65 

 
Figura 32: Fotografia de autoanalisador Vitek Compact®………....….Página 67 
 
Figura 33: Fluxograma para execução de exame bacteriológico de urina 

(urocultura)……………………………………………………………….….Página 68 
 
Figura 34: Fluxograma para execução de exame microbiológico de fezes 

(coprocultura)…………………………………………………………….….Página 69 
 
Figura 35: Fluxograma para execução de exame bacteriológico de esperma 

(espermocultura)…………………………………………………………….Página 70 
 

Figura 36: Fluxograma para execução de exame microbiológico de exsudado 
vaginal………………………………………….…………………………….Página 71 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - vi - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

 
Figura 37: Fluxograma para execução de exame microbiológico de exsudado 

de ferida………………………………………..…………………………….Página 72 
 
Figura 38: Fluxograma para execução de exame bacteriológico de 

expetoração.………………………………………………...……………….Página 73 
 
Figura 39: Representação de grade de contagem de uma câmara de 

Neubauer…………………………………………………………………….Página 76 
 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1: Tabela descrevendo o tipo de tubo a colher para as análises mais 
comuns. ………………………………………………….…………........…...Página 7 

Tabela 2: Velocidade e tempo de centrifugação para os diferentes tipos de 
produtos biológicos (soro, plasma e urina) para centrífuga 
Kubota2420®………………………………………………….……….……...Página 9 

Tabela 3: Representação do planeamento e controlo analítico dos diferentes 
tipos de análises levadas a cabo no Laboratório Mesquita & 
Damião………………………………………………….………..Páginas 16, 17 e 18 

Tabela 4: Descrição dos métodos e frequência de Controlo de Qualidade 
Interno dos diferentes tipos de análises no Laboratório Mesquita & 
Damião…………..………………………………………………….………..Página 19 

Tabela 5: Descrição das reações a tomar se os diferentes Controlos de 
Qualidade Internos estiverem fora do normal……………….….………..Página 20 

Tabela 6: Descrição dos diferentes parâmetros determinados a nível do 
autoanalisador COBAS Integra 800®

 (com respetivos tempos de estabilidade e 
amostras a utilizar) ……………………………………..….………..Páginas 21 e 22 

 
Tabela 7: Descrição dos diferentes controlos e calibradores para o COBAS 

Integra 800®…………………………………….........….…………………..Página 23 
 
Tabela 8: Descrição da periocidade de execução dos diferentes controlos de 

qualidade para o COBAS Integra 800®……………………...…….……..Página 24 
 
Tabela 9: Parâmetros hematológicos da série eritrócitária determinados pelo 

Sysmex XT-1800i®…………………………………………....…………….Página 27 

Tabela 10: Parâmetros hematológicos da série leucócitária determinados pelo 
Sysmex XT-1800i®………………………………………………...………..Página 28 

Tabela 11: Parâmetros hematológicos da série plaquetária determinados pelo 
Sysmex XT-1800i®…………………………...……………………………..Página 28 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - vii - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

Tabela 12: Tabela de interpretação de resultados para determinação de grupo 
sanguíneo em placa..……………………………………………………….Página 31 

Tabela 13: Diferentes parâmetros determinados a nível do autoanalisador 
COBAS E411®.……….……...………………………….………..….Páginas 37 e 38 

 
Tabela 14: Diferentes controlos de qualidade para os parâmetros 

determinados no autoanalisador COBAS E411®…………………….….Página 38 
 
Tabela 15: Diferentes calibradores para os parâmetros determinados no 

autoanalisador COBAS E411®.…………………………...……………….Página 39 
 
Tabela 16: Parâmetros determinados numa urianálise pelo uso de tiras de 

teste Combur®.……………...……………………………………….…...…Página 57 
 
Tabela 17: Tabela para valorização de contagem de colónias semeadas com 

ansa de 1µl e de 10 µl…………………………………………………..….Página 66 
 
Tabela 18: Alguns dos valores considerados críticos pelo Laboratório de 

Análises Clínicas Mesquita & Damião….……………………..………….Página 80 

 

Lista de abreviaturas e símbolos 

ADN – ácido desoxirribonucleico 

AEQ - Avaliação Externa da Qualidade  

ANA - anticorpos antinucleares  

aPTT - tempo de tromboplastina parcial ativada 

ARN – ácido ribonucleico 

CQE - Controlo da Qualidade Externo  

CQI - Controlo da Qualidade Interno  

DT - Diretor Técnico  

ECLIA - eletroquimioluminescência  

EDTA - ácido etilenodiamino tetra-acético  

EUCAST - European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing  

HbA1c - hemoglobina glicada 

hCG -hormona gonadotropina coriónica humana  

HPLC  - High Performance Liquid Chromatography 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - viii - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

Ig - Imunoglobulina 

INR - International Normalized Ratio 

INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

ISI - International Sensitivity Index 

LES - Lúpus eritematoso sistémico 

PNAEQ - Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade 

PSA - antigénio específico da próstata 

PSO - Pesquisa de sangue oculto nas fezes  

PT - tempo de protrombina 

RIQAS - Randox®
 International Quality Assessment Scheme  

TAD - teste de antiglobulina direto  

TAI - teste de antiglobulina indireto 

THC - tetrahidrocanabinóides 

TPHA - Treponema pallidum Hemagglutination Assay 

UFC – unidade formadora de colónia 

VDRL - Venereal Disease Research Laboratory 

VSG - Velocidade de Sedimentação Globular 

 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - 1 - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

1. Introdução 

 

1.1. Objetivos 

 

O presente relatório versa sobre a vivência profissional obtida aquando do 

estágio em ambiente de laboratório de análises clínicas enquadrado no 2º ano 

do Mestrado em Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto. O estágio em questão apresenta como objetivo principal a aplicação 

prática dos conhecimentos apreendidos de forma, até então, teórica durante as 

várias disciplinas do curso em questão. 

O estágio decorreu no Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião 

Lda. sob a orientação atenta do especialista em análises clínicas pela Ordem 

dos Farmacêuticos Dr. José Orlando Ferreira Ribeiro da Silva.  

 

1.2. História e localização do Laboratório de Análises Clínicas 

Mesquita & Damião 

  O Laboratório Mesquita & Damião Lda. foi fundado em 14 de Julho de 1981 

por iniciativa das farmacêuticas, com especialização em análises clínicas, Dra. 

Ana Damião e Dra. Manuela Mesquita com a colaboração dos respetivos 

maridos, nomeadamente Dr. Rui Damião e Sr. Joaquim Mesquita. Ao longo 

destes 34 anos a preocupação dos seus responsáveis centrou-se na prestação 

de um serviço com crescente qualidade e proximidade. Desde o investimento 

em agradáveis e renovadas infraestruturas e na criação de um bom ambiente 

de trabalho para toda a equipa, passando pela aquisição da melhor tecnologia 

e a seleção de fornecedores certificados, sem esquecer o treino e a atualização 

dos seus 15 profissionais (3 farmacêuticos (2 dos quais especialistas em 

análises clínicas), 8 técnicos de análises clínicas e 4 rececionistas). 
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O laboratório está sediado atualmente na Praça do Bom Nome n.º153 - Vila 

das Aves sendo que, para além do Laboratório dito central, onde todas as 

análises são efetuadas, fazem parte da organização os Postos de Colheitas de 

Produtos Biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização geográfica do Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião e fotografia da entrada 

principal.   
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Desta forma, o Laboratório Mesquita & Damião abrange no total uma 

população com cerca de 25 mil habitantes. A capacidade atualmente instalada 

permitiria realizar cerca de 200 colheitas diárias sendo que neste momento, em 

média, o laboratório terá cerca de 100 colheitas diárias. 

Um dos objetivos prioritários do Laboratório é oferecer a máxima qualidade 

nos seus serviços e para tal conta com uma Direção Técnica e uma Gestão de 

Topo empenhadas em gerir a preparação de Auditorias e impulsionar a Política 

da Qualidade. Em 2004, o Laboratório obteve a Certificação pelas Normas para 

Laboratório Clínico da Ordem dos Farmacêuticos (edição 2 de Maio de 2003) e 

a certificação pela ISO 9001:2008, concedida pela Bureau Veritas®, que 

compreende a “prestação de serviços de análises clínicas nas valências de 

hematologia, bioquímica, microbiologia, imunologia, endocrinologia laboratorial 

e estudo funcional dos metabolitos, órgãos e sistemas.”   

  

2. Fase pré-analítica 

A etapa pré-analítica começará pela chegada do utente ao laboratório que, na 

grande maioria dos casos, se desloca ao posto de colheitas com uma 

requisição médica (Anexo 1) na qual são solicitadas as análises clínicas a 

realizar. Caso o utente queira fazer as suas análises a título particular e não 

saiba de antemão aquilo de que precisa é nossa função tentar aconselhar o 

utente quanto às determinações a realizar consoante a situação em questão 

(por exemplo, se um utente se apresenta no laboratório e se queixa de 

dificuldades em urinar pode ser aconselhado a levar a cabo uma urocultura e a 

determinação do antigénio específico da próstata (PSA)).   

Nos postos informatizados a requisição é recebida por um colaborador que a 

analisa, verificando se o documento cumpre todos os requisitos estipulados 

pelo Centro de Conferência de Faturas (como por exemplo, se está dentro do 

prazo de validade, se se encontra rubricada pelo médico prescritor,…), e de 

seguida faz a introdução de dados no sistema informático ClinidataXXI® (o que 

vulgarmente designamos por “abrir a ficha do utente”). Através do nome e 

número de beneficiário do utente ficamos a saber se já realizou análises 
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anteriormente no nosso laboratório (e assim terá um histórico no sistema 

informático) ou se se trata de uma entrada nova. 

Os diversos campos são preenchidos utilizando os dados do utente (nome, 

data de nascimento, morada, contactos, número de beneficiário, sistema de 

saúde, etc.) e são inseridas, por ordem, as análises requisitadas. É então 

emitido um talão de levantamento (que servirá mais tarde como prova de 

identidade na entrega de resultados), uma fatura (quando há pagamento de 

taxas moderadoras a efetuar pelo utente), uma folha de colheita (Anexo 2)  

(onde se encontram as análises a realizar e as devidas instruções de colheita 

que se aplicam, como por exemplo, se se aplica jejum por parte do utente, se é 

preciso proteger a amostra da luz, se é preciso centrifugar e congelar a 

amostra de imediato, etc.) e etiquetas autocolantes com códigos de barras 

(Anexo 3) que servirão para identificar todas as amostras recolhidas com uma 

designação alfanumérica. A folha de colheitas e as etiquetas autocolantes são 

enviados para a sala de colheitas onde um técnico vê que produtos biológicos 

são necessários e que cuidados deverá ter aquando da colheita. Se surgirem 

dúvidas no procedimento a seguir aquando de uma determinada colheita 

deverá ser consultado o manual de colheitas (Anexo 4) ou, persistindo a 

dúvida, consultada a direção técnica. O utente é então chamado da área de 

receção para a sala de colheitas, sendo confirmada a sua identidade através 

do nome completo e idade, e realizada a colheita. Qualquer informação 

pertinente recolhida aquando do diálogo entre o utente e o técnico no momento 

da colheita (porque razão efetua as análises, se tem alguma doença crónica, 

se toma medicação crónica relevante, etc.) é registada na folha de colheita. 

Nos postos não informatizados o técnico recebe diretamente a requisição 

médica, sendo que a introdução de todos os dados no sistema informático é 

posteriormente realizada aquando da chegada a um posto informatizado. A 

identificação das amostras é realizada também por etiquetas com o já 

mencionado código alfanumérico mas estas são impressas de antemão e 

utilizadas à mediada que são necessárias. Todos os dados necessários podem 

ser recolhidos no verso da credencial médica.  
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Figura 2: Representação gráfica da fase inicial do pré-analítico (desde entrada do utente nos postos de colheitas até chegada das amostras ao laboratório central). 
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Folha de colheita e 
código de barras Folha de colheita e códigos 

de barras 

 

Colheita de produtos 
biológicos 

Separação por sectores 

Transporte mala térmica 
Oliveira  

Introdução dos 
dados do utente no 
sistema informático 

Introdução dos dados do 
utente no sistema 

informático 

Colheita de produtos 
biológicos 

Vila das Aves (Lab. 
Central) 

P.C. Moreira de Cónegos  

 
Recolha da informação do 

utente 

Colheita de produtos 
biológicos 

Transporte mala térmica 
Moreira  

P.C. OLIVEIRA 

Colheita de produtos 
biológicos 

Separação por sectores 

Transporte mala térmica 
Delães  

 

P.C. VILARINHO 

Recolha da informação do 
utente 

Colheita de produtos 
biológicos 

Transporte mala térmica 
Vilarinho 
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Segundo o escrito no Artigo 6º do Capítulo II – Das competências 

profissionais do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos “Integram o 

conteúdo de acto farmacêutico as seguintes actividades: 

… 

k) Colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de análises 

clínicas e determinação de níveis séricos; 

…”. 

 

Como tal, uma das atividades por mim desenvolvidas no Laboratório de 

Análises Clínicas Mesquita & Damião aquando do meu estágio foi a da colheita 

de produtos biológicos. 

  Tive a experiência de realizar 

colheitas, em utentes do 1 aos 102 

anos, de vários produtos biológicos 

tendo sido o mais vulgar sangue 

venoso utilizando para o efeito um 

sistema de “vácuo” comercializado 

pela Vacuette®. Após entrada e 

correta identificação do utente na sala 

de colheita, é necessário escolher 

tudo o material necessário, consoante 

as análises a realizar, e colocá-lo de forma a facilitar o seu rápido acesso 

aquando da colheita. De forma a facilitar a extração sanguínea o braço do 

utente é, sempre que possível, garrotado, a veia a puncionar é escolhida e o 

local desinfetado. Uma vez introduzida a agulha o sangue é recolhido para os 

diversos tubos, cujo interior se encontra em pressão reduzida (daí a 

designação vulgarmente usada de sistema de colheita por “vácuo”), contendo 

as diversas substâncias anticoagulantes ou prócoagulantes e o garrote 

prontamente desapertado. A ordem de uso dos tubos é importante e a que está 

estipulada no laboratório em que estagiei é, quando todos os tubos se mostrem 

necessários, a seguinte: tubo de tampa vermelha (bioquímica), tubo de tampa 

amarela (imunologia), tubo de tampa azul (coagulação – contendo citrato de 

sódio 3,2% com concentração final 9:1), tubo de tampa roxa (hematologia – 

Figura 3: Fotografia de uma sala de colheita no 

Laboratório de Análises Mesquita & Damião Lda. 
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contendo K3EDTA) e tubo de tampa preta (contendo citrato de sódio 4NC para 

determinação da velocidade de sedimentação).

 

 

Cor do Tubo 

 

 

 

 

 

      

Tabela 1: Descrição do tipo de tubo a colher para as análises mais comuns.
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EDTA) e tubo de tampa preta (contendo citrato de sódio 4NC para 

determinação da velocidade de sedimentação).  

Análises de Rotina 
• Glicose; 
• Colesterol (Total, HDL, LDL); 
• Triglicéridos; 
• Ureia; 
• Ácido Úrico; 
• Gamaglutamil transferase (γGT); 
• Aminotransferase da alanina (ALT); 
• Aminotransferase do aspartato (AST); 
• Capacidade Fixação do Ferro; 
• Título de anti-estreptolisina O (TASO); 
• Desidrogenase Láctica (LDH); 
• Ionograma; 
• Sódio; 
• Potássio; 
• Ag. Específico da Próstata (PSA) 

(Total); 
• Electroforese de Proteínas 

• Magnésio;
• Fósforo;
• Fosfatase Alcalina
• Ferro;
• Creatinina
• Creatinaquinase (CK);
• VDRL;
• Albumina;
• Proteína C reactiva;
• Proteínas Totais;
• Cálcio Total;
• Factor Reumatóide;
• 5’-Nucleotidase;
• Bilirrubinas;
• TSH
• FT4
• T3 

• Ag. Específico da Próstata (PSA) 
(Livre); 

• Anticorpos (HIV, Hepatite, 
Citomegalovirus, Rubéola, 
Toxoplasma,…); 

• Anti-Tiroideus (Anti-
Tiroglobulina/Anti-Peroxidase); 

• LH; 
• FSH; 
• Prolactina; 
• Estradiol; 
• T4; 
• FT3; 
• Vitamina B12; 
• Ácido Fólico; 
• Beta-HCG Total; 

• Tiroglobulina;
• Peptídeo C;
• TPHA; 
• Testosterona;
• Progesterona;
• Phadiatop (Inalatório, 

Alimentar);
• IgE específica p/ (qualquer 

alergia);
• Ferritina
• CEA; 
• CA 19.9;
• CA 125;
• Reacção de Waaler
• Reacção de Coombs 

Indirecta;
• Alfa-Fetoproteína;

• Hemograma com/sem fórmula leucocitária; 
• Hemoglobina A1c (glicada); 
• Hormona Paratiroideia (PTH); 
• Plaquetas; 
• Reticulócitos; 
• HLA B27 (Antigénio); 

• Tempo de Protrombina (PT); 
• Tempo de Tromboplastina Parcial Activada (aPTT);
• Tromboteste 

 
• V.S. (Velocidade de Sedimentação) 

: Descrição do tipo de tubo a colher para as análises mais comuns. 

Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
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EDTA) e tubo de tampa preta (contendo citrato de sódio 4NC para 

Magnésio; 
Fósforo; 
Fosfatase Alcalina; 
Ferro; 
Creatinina; 
Creatinaquinase (CK); 
VDRL; 
Albumina; 
Proteína C reactiva; 
Proteínas Totais; 
Cálcio Total; 
Factor Reumatóide; 

Nucleotidase; 
Bilirrubinas; 
TSH 
FT4 

 

Tiroglobulina; 
Peptídeo C; 

Testosterona; 
Progesterona; 
Phadiatop (Inalatório, 
Alimentar); 
IgE específica p/ (qualquer 
alergia); 
Ferritina; 

CA 19.9; 
CA 125; 
Reacção de Waaler-Rose; 
Reacção de Coombs 
Indirecta; 

Fetoproteína;  

Tempo de Tromboplastina Parcial Activada (aPTT); 
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Outros tubos de colheita especial e mais rara são recolhidos normalmente no 

fim dos restantes. Os tubos devem ser homogeneizados por inversão de forma 

suave. No final da colheita a agulha é retirada e descartada para contentor 

apropriado para posterior eliminação de resíduos corto-perfurantes. 

 

 
 

 Figura 4: Instruções esquemáticas de como a colheita de sangue por punção venosa deve ser realizada (segundo 

recomendação da Vacuette®). 

Uma vez chegadas as diferentes amostras biológicas ao laboratório central é 

momento de, se necessário, proceder ao seu tratamento (centrifugação, 

separação para tubos secundários, refrigeração, congelação,…) e separação 

pelos diferentes setores do laboratório de forma a iniciar a fase analítica. 
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Tipo de colheita 

    

Soro Soro Soro Soro     

 ou  
    

Plasma em CitratoPlasma em CitratoPlasma em CitratoPlasma em Citrato    

    

 

Plasma em EDTAPlasma em EDTAPlasma em EDTAPlasma em EDTA    

    

 

Urinas 

� Centrif. Refrigerada ALRESA:
podem ser utilizados nesta centrífuga, com as velocidades indicadas no quadro, 
temperatura ambiente(+/-22ºC)

Tabela 2: Velocidade e tempo de centrifugação para os diferentes tipos de produtos 

biológicos (soro, plasma e urina) para centrífuga Kubota2420

Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda.
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Velocidade 
(rpm) 

Tempo de 
centrifugação 

Alguns exemplos:

 

3700 10 min 

• Bioquímica 

• Imunologia

• Serologia 

 

3500 10 min 

• INR; PT; APTT

• Factores da coagulação; 
Fibrinogénio 

• Anticoagulante Lú

• Antitrombina III

• D-Dímeros 
 

3000 10 min 

• Álcool etílico 

• Amónia sérica

• Angiotensina I

• Catecolaminas pla.

• Complemento C1 Inibidor 
Esterase [Actividade]

• Glucose 6 Fosf. 
Desidrog

• Algumas Técnicas por 
PCR em virologia

• Homocisteina Total

• Metanefrinas 
Fraccionadas 

• PTH; Renina

• Vitamina B1, B6

� centri. refrigerada 
(tubos refrig
ACTH; ADH  

1500 5 min 

ALRESA: Utilizar a 4ºC apenas para ACTH e ADH. Todos 

podem ser utilizados nesta centrífuga, com as velocidades indicadas no quadro, 
22ºC). 

elocidade e tempo de centrifugação para os diferentes tipos de produtos 

biológicos (soro, plasma e urina) para centrífuga Kubota2420®
 (foto ao lado).  

Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
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Alguns exemplos: 

Bioquímica  

Imunologia 

Serologia  

INR; PT; APTT 

Factores da coagulação; 
Fibrinogénio  

Anticoagulante Lúpico 

Antitrombina III func. 

Dímeros  

Álcool etílico  

Amónia sérica 

Angiotensina I 

Catecolaminas pla.frac.  

Complemento C1 Inibidor 
Esterase [Actividade] 

Glucose 6 Fosf. 
Desidrog.  

Algumas Técnicas por 
PCR em virologia 

Homocisteina Total 

Metanefrinas 
Fraccionadas  

PTH; Renina 

Vitamina B1, B6 

centri. refrigerada 
(tubos refrig.): 
ACTH; ADH   

 

. Todos outros tubos 

podem ser utilizados nesta centrífuga, com as velocidades indicadas no quadro, mas apenas à 
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Sangue Urina Outros P. Biológicos 

(fezes, expectoração, zaragatoas) 

Bacteriologia e 
Micologia 

Parasitologia Pesquisas (ex: sangue 
oculto, eosinófilos) 

C3 
Tubos Tampa Roxa, 

Azul e Preta 

C1 C2 

Recolha da Informação do Utente 

Introdução de dados no sistema 
informático 

Folhas de Colheita e códigos de 
barras 

Separação por 

Colheita de produtos biológicos 

Postos de 
Colheita 

Sim 

Não 

Vila das Aves 
(Lab. Central) 

Vila das Aves (Lab. 
Central) 

Postos de Colheita não 

informatizados 

Tubos Tampa 
Vermelha/amarela 

Análises do 
tipo IV 

Figura 5: Fluxograma representando o processo 

pré-analítico e posterior separação dos diferentes 

tipos de amostras pelos diversos setores.   
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Centrifugação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Fluxograma representando o destino das amostras de soro - tubos de tampa vermelha (bioquímica) e amarela (imunologia).   

C1 

Tubos tampa 
vermelha/amarela 

Testes que constam da 
folha de trabalho nº 12 

(congelados) 

Integra 800® 

Tubos primários 

Separação em tubos secundários 

por folhas de trabalho 

Análise do 
tipo I Análise do 

tipo X 
Análise do 
tipo IX 

Análise do 
tipo XII 

Análise do 
tipo 

externo 

Tubo Vermelho 

Bioquímica 
Tubo Amarelo 

Imunologia 

 

Técnicas manuais 
de aglutinação 

 

Eletroforeses, 
Alergias e 

Autoimunidade 

 

VIDAS® COBAS E411® 

Análise do 
tipo III 

Minicap® e Unicap® 
Serviço externo 

(Ambar / Lab. Dr. Jorge) 
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C2 

Tubo Tampa Roxa 
 

Tubos tampa Preta  
(Velocidade de Sedimentação) 

Tubos tampa Azul  
(Coagulação) 

Técnica Manual Vesmatic® 

Análise do 
Tipo VIII 

Centrifugação 

STA Compact® 

Plasma 

Análise do Tipo 
VII 

HA1c  
HA8160® 

Sysmex XT 
1800i® 

Análise do 
Tipo II 

Análise do 
Tipo V 

Tubo tampa preta  Tubo tampa preta  

Grupos 
Coombs Indirecta 

e directa, 
Reticulócitos 

Análise do 
tipo XI 

Figura 7: Fluxograma representando o destino das amostras de plasma citratado (tubos de tampa azul) e sangue total (tubos de tampa roxa e tubos para velocidade de sedimentação). 
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C3 

Urysis 2800® 

Análise do 
tipo II 

Bacteriológico 

Análise do 
tipo IV 

Teste Imunológico 
de Gravidez 

 
 Drogas de abuso 

  

Análise do 
Tipo VI 

Bioquímica na Urina 

Integra® 

Análise do 
Tipo I 

Figura 8: Fluxograma representando o destino das amostras de urina. 
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2.1. Controlo de qualidade  

 De forma a assegurar e a monitorizar a qualidade dos seus resultados, o 

Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião rege-se por um estrito 

cumprimento das normas de qualidade impostas pelas Boas Práticas dos 

Laboratórios de Análises Clínicas, procurando sempre uma melhoria contínua 

dos seus serviços. Como tal é posto sistematicamente em prática não só um 

Controlo da Qualidade Interno (CQI) como também uma Avaliação Externa da 

Qualidade (AEQ) de forma a procurar a fiabilidade e segurança dos resultados 

obtidos. 

Segundo o “Manual de Boas Práticas dos Laboratórios de Análises Clínicas” o 

CQI é definido como o “conjunto de procedimentos postos em prática num 

laboratório com vista a permitir um controlo da qualidade dos resultados das 

análises à medida que as mesmas são executadas”. É dito também no mesmo 

documento que “o controlo da qualidade interno é indispensável para a deteção 

de anomalias, avaliação de erros e sua imediata correção” e que “é organizado 

pelo responsável pelo programa de garantia da qualidade”. No Laboratório de 

Análises Clínicas Mesquita & Damião esse papel recai sobre o Diretor Técnico 

(DT) Dr. Orlando Silva e o CQI estipulado para os diferentes tipos de análises é 

o estipulado nas tabelas abaixo assinaladas. 

Também conforme o “Manual de Boas Práticas dos Laboratórios de Análises 

Clínicas” a AEQ (anteriormente conhecida como Controlo da Qualidade 

Externo (CQE)) “corresponde à avaliação, por um organismo exterior, da 

qualidade dos resultados fornecidos pelo laboratório” e que “a validação 

analítica comporta a verificação da conformidade das condições de execução 

com os procedimentos e tem em conta nomeadamente os resultados obtidos 

no controle da qualidade interno”. É portanto obrigatório que um laboratório de 

análises clínicas participe “em programas de Avaliação Externa da Qualidade 

de preferência nacionais, organizados quer por Sociedades Científicas, 

Associações Profissionais, ou por outras entidades de idoneidade reconhecida 

pela Comissão Técnica Nacional” e que “estes programas têm de ser 
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desenvolvidos num clima de confiança recíproca, sendo confidenciais os 

resultados individuais neles obtidos”. O Laboratório de Análises Clínicas 

Mesquita & Damião está inscrito em vários programas de Avaliação Externa da 

Qualidade (distribuídos pelos diferentes setores analíticos) organizados pelo 

PNAEQ (Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade) promovido 

pelo INSA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge) e pelo RIQAS - 

International Quality Assessment Scheme da Randox®. Nestes programas o 

laboratório recebe periodicamente amostras que deve tratar como uma amostra 

normal e depois relatar os resultados obtidos de forma a puder compará-los 

com os demais laboratórios inscritos. 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - 16 - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

Tipo de 

análises Grupo 

Meios Utilizados Métodos 
Plano 
de 

Reação 
Recursos 
Humanos 

Aparelhos, dispositivos e outras 

Ferramentas auxiliares Amostra * 
Método de Controlo/ 

Frequência 

Registos 

Nome Manutenção/verificação C.Q. Resultados 

I Bioquímica 

V
er
 F
M
_T

A
**

 

Integra 
800Plus® 

Conforme pedido pelo 
equipamento 

Registos: 

FM_MI800 

Soro,Plasma ou 

Urina Consulta 

estabilidade: 
PGO_IA_INTEGRA 

Ver tabela abaixo:  MCF-I 
e PGO_CQI_I800 e 

 

C.Q. Interno: Equipamento, 

FM_BI800(Backups) e  FM_PSC_INTEGRA; 

Backup:  “NAS” 

C.Q. Externo: Sistema Informático e 

ARQ_CQE 

Ligação sist. Informático-  
ClinidataXXI PR - 1 

II Hematologia 

Sysmex 
XT1800i® 

Conforme 
PGO_M_SYXMEX®     

Afixado no 
equipamento 

Sangue EDTA 

o C.Q. Interno: Diário 
(alternando os 3 níveis) 

o C.Q. Externo: 1 vez 
/mês 

C.Q. Interno: Equipamento e backup na 
“NAS” 

C.Q. Externo: Sistema Informático e 
ARQ_CQE 

 

Ligação sist. Informático -  
Clinidata PR - 2 

Microscópio N.A. Esfregaço de 
sangue N.A. N.A. Registo Informático -  Clinidata N.A. 

III Imunologia 

Vidas® 

Arquivo Registo 
Manutenções 

Formulário BioMérieux 

M/CN – Manutenção 
Mensal(limpeza cones)  e 

CN – trimestral 

QCV - trimestral 

Soro Ver tabela abaixo:  MCF-III 

C.Q. Interno: Registo aparelho (backup em 
CD) 

Rub.,Tox.,Cito: Registo de assinaturas das 
CL que fazem e verificam (guardar 9 meses) 

C.Q. Externo: Sistema Informático e 
ARQ_CQE 

Ligação sistema informático -  
Clinidata 

 
PR - 3 

Elecsys® 

I e II 
Ver FM_M-E Soro Ver tabela abaixo:  MCF-IIIa 

C.Q. Interno: Equipamento e lig. ao 
Clinidata 

ARQ_CQE 

RR_ELE (guardar 3meses) 

Ligação sist. Informático -  
ClinidataXXI 

PR - 4 

IV 

Bacteriologia VITEK 
Compact® 

Limpeza do sist. 
Óptico 1/mês. Regista 

no  Software do 
Equipamento Produtos 

Biológicos 
diversos 

C.Q. Externo: 

Bacteriologia geral 2 
vezes/ano, 4 amostras 

 

ARQ_CQE 

 

Aparelho c/ backup diário em Pen 
ARQ_MIC1 (urinas) (guardar 3 meses) 

RR_Bact (restante) (guardar 3 meses) 

PR – 5 

Parasitologia Manual Não se aplica N.A. N.A. Registo Informático - ClinidataXXI 

 Pesquisas 
(S.O.) 

Manual Não se aplica N.A. Se C.I. incorreto não prosseguir análise ARQ_SO – Sangue Oculto 

V Hemoglobina HA 8160® Conforme 
FM_H_HA8160 Sangue EDTA 

o MENSAL. 

Controlo para além da data 
limite de estabilidade após 

hidratação- ver DCQ 

RR_HI 
(backup em papel) 

 

 

 

RR_HI 

 

 

 

PR – 6 

Tabela 3: Representação do planeamento e controlo analítico dos diferentes tipos de análises levadas a cabo no Laboratório Mesquita & Damião.   
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Tipo de 

análises Grupo 

Meios Utilizados Métodos 

Plano de Reacção 

 

Recursos 
Humanos 

Aparelhos, dispositivos e outras 

Ferramentas auxiliares Amostra * 
Método de Controlo/ 

Frequência 

Registos 

Nome Manutenção/verificação C.Q. Resultados 

VI 

Urinas Tipo II 

V
er
 F
M
_T

A
**
 

Urisys 2400® FM_M_U Urina 

Calibração Fotómetro  densidade: 
Conforme FM_CAL_URISYS 

Tiras manuais da Roche em caso 
de dúvida. Não há CQI  

Ver_DCQvarios 

N.A 
RR_URI  (3 meses) e 

Ligação sist. Informático 
-  Clinidata 

PR – 12 

Microscópio N.A. Sedimento de urina 
Tiras da Roche em caso de 

dúvida - Ver_DCQvarios N.A. RR_URI PR – 12 

Testes de 
Gravidez 

 
Manual N.A. Urina 

Em casos duvidosos usar 2º 
Método (Kit em cassete) 

Se C.I. incorrecto 
não prosseguir 

análise 

Registo de resultados 
T.I.G. 

FM_RTIG 
PR – 7 

Drogas de Abuso Manual N.A. Urina N.A. 
Se C.I. incorrecto 
não prosseguir 

análise 
RR_GERAL PR – 7 

VII Estudo da 
Coagulação 

STA_Compact® 
FM_STA-Compact 

Procedimento diário: 
PGO_STA 

Plasma em citrato 
3,2% Ver tabela abaixo: MCF-VIII 

C.Q. Interno: 
ARQ_STA-CQ 

(backup em papel) 
Impresso em papel 2/2 

meses 

Ligação sist. 
informático 

PR – 8 

VIII V.S. Vesmatic 30® N.A. Sangue em citrato de 
sódio 

Semanal – no primeiro dia da 
semana. 

Controlo para além da data 
limite de estabilidade após 

hidratação- ver DCQ 

RR_VS 
(backup em papel) 

 

Ligação sist. 
Informático-  
Clinidata 
RR_VS 

PR - 2 

IX 
Técnicas 

Aglutinação 
(VDRL) 

Manual Não se aplica Soro C.Q. na 1ª utilização 
FM_CITA 

(backup em papel) 

 
RR_TAO PR – 9 
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*    A amostra só será processada se for cumprido os critérios de aceitabilidade definidos no POP_CIAB e as condições de colheita definidas no Manual de Colheitas. 
**  Tabela de aptidões localizada no placar.  

 

 

Tipo de 

análises Grupo 

Meios Utilizados Métodos 

Plano de 
Reacção 

 

Recursos 
Humanos 

Aparelhos, dispositivos e outras 

Ferramentas auxiliares 
Amostra * 

Método de Controlo/ 
Frequência 

Registos 

Nome Manutenção/verificação C.Q. Resultados 

X 

Electroforeses 
 

V
er
 F
M
_T

A
**
 

MiniCap® FM_M_MINICAP® 

Soro 

Abertura do Kit. 

 

No equipamento e no 
ARQ_ MINICAP 
(backup em papel) 

 

Ligação ao sistema 
Informático 

 
PR – 10 

Alergologia e 
Autoimunidade UniCap® FM_M_UNICAP® 

Ver tabela abaixo: 

MCF-X 
No equipamento e no 
ARQ_UNICAP e NAS 

No equipamento e 
NAS PR-11 

XI 

Grupos 
Sanguíneos 

Manual N.A. 

Sangue EDTA Ver_DCQvarios N.A. RR_GR 

PR – 12 Coombs Indireta 
/ Direta 

Soro / Sangue EDTA Ver_DCQvarios N.A. 
ARQ_Coombs e 

Grupos 

Reticulócitos Sangue EDTA N.A. N.A. Sist.Informático 

XII TPHA Manual N.A. Soro C.Q. na abertura do 
Kit 

FM_CITA 
(backup em papel) 

 
RR_SER PR – 7 
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Método e frequência de Controlo de qualidade interno 

MCF-I 

o Controlo QI diário das análises do painel: “QC” do equipamento + folha de trabalho do Nº 65 
o Controlo QI Semanal das análises do painel “2F” do equipamento – só às 2ªfeiras e conforme PGO_CQI_I800 afixado no 

equipamento. 

o Controlo QI Semanal conforme folha de trabalho Nº63 (registo no FM_PSC_Integra) | Nota: folha de trabalho Nº11(63+65) 

o Controlo Qualidade Externo: mensal conforme FM_PNAE_RIQAS 
o Os Reagentes podem ser utilizados fora do prazo de validade (não mais de 7 meses), desde que obviamente o controlo de 

qualidade esteja dentro dos parâmetros previamente definidos. 

 

MCF-III 

o Controlo Qualidade Interno Quinzenal (ou mensal), aquando das calibrações – indicação do fabricante. 

o Na abertura do Kit é feita a calibração e controlo. Após 15 dias são feitas novas calibrações e controlo. Poderá acontecer em 

alguns paramentos a informação de “controlo não efetuado”, isto deve-se ao facto de determinados testes terem 2 controlos e só 

ser colocado um (fazemos CQI alternado). 

o A partir do 15º dia (ou 30ºdia) o equipamento pede calibração, no entanto esta não é feita, faz-se apenas o controlo. Neste 

caso o sistema dá a informação de “Calibração expirada”, a validade do teste está verificada pelo controlo utilizado. Não 

aplicável às determinações de Rub. Tox. e Cit. IgG,IgM e todos os parâmetros relativos à Hepatite e HIV 

Controlo Qualidade Externo mensal conforme FM_PNAE_RIQAS 

 

 

MCF-IIIa 

o Controlo Qualidade Interno semanal, conforme os pedidos vão surgindo 

o Os Reagentes, após a abertura têm uma estabilidade reduzida, conforme indica a bula. Assim sendo, os CL ficam autorizados a 

continuar a utilizar os mesmos até à data de validade do Kit, desde que obviamente o controlo de qualidade esteja dentro dos 

parâmetros previamente definidos. 

Controlo Qualidade Externo mensal conforme FM_PNAE_RIQAS 

MCF-VIII 

o Controlo Qualidade Interno é realizado 2 vezes por semana, no 1º e 3º dia da semana (normalmente às 2ª e 4ªfeiras) - Os 

Reagentes, após a abertura têm uma estabilidade reduzida, conforme indica a bula. Assim sendo, os CL ficam autorizados a 

continuar a utilizar os mesmos até à data de validade do Kit, desde que obviamente o controlo de qualidade esteja dentro dos 

parâmetros previamente definidos. O controlo de qualidade é reconstituído no 1º dia da semana e depois é congelado para ser 

utilizado 2 dias após a abertura. 

o Controlo Qualidade Externo mensal conforme FM_PNAE_RIQAS 

 

MCF-X 

o Alergologia: Controlo de Curva em cada série; Controlo Interno apenas aquando da calibração. 

o IgE Total – Controlo Qualidade Externo mensal conforme FM_PNAE_RIQAS 

o Autoimunidade: Controlo de Curva em cada série 

o Controlo Interno apenas aquando da calibração 

o O conjugado usado para Alergologia e Autoimunidade, após a abertura têm uma estabilidade reduzida (apenas 30dias), conforme 

indica a bula. Assim sendo, os CL ficam autorizados a continuar a utilizar os mesmos até à data de validade do Kit, desde que 

obviamente o controlo de curva (ou Controlo de qualidade) esteja dentro dos parâmetros previamente definidos. Da mesma forma 

pode ser feito os testes mesmo passando a data limite de manutenção. 

 
 

Tabela 4: Descrição dos métodos e frequência de Controlo de Qualidade Interno dos diferentes tipos de análises no Laboratório Mesquita & Damião.   
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Plano de 
Reacção 

REACÇÃO 

PR 1 

 
Se C.Q. fora do normal (±2S) repetir controlo/calibrador, se persistir registar FM_RO e informar o DT. 

 

PR 2 
 

Se C.Q. fora do normal deve repetir. Se persistir testar com novo tubo do controlo. Se mesmo assim não resultar 

registar FM_RO e comunicar ao DT. Estão autorizados a usar CQI fora do prazo de validade. 

PR 3 
 

Se controlo fora do normal não continuar registar no FM_RO e comunicar ao DT. 

PR 4 
 

Se C.Q. fora do normal repetir calibração, se persistir, registar FM_RO informar o DT. 

PR 5 
 

Podem utilizar meios de cultura fora do prazo de validade, desde que esta não ultrapasse 1 mês e desde que não haja 

alterações das condições físicas do meio (desidratação alteração da cor, etc.) e/ou apresentarem contaminação. 

PR 6 
 

Controlo fora do normal => repetir se persistir registar FM_RO e informar o DT 

PR 7 
 

O DT é informado e toma as medidas adequadas à situação 

PR 8 
 

Se C.Q. fora do normal repetir, se persistir, registar FM_RO informar o DT. 

PR 9 Se controlo inválido registar FM_RO e comunicar ao DT. 

PR 10 
Se controlo de qualidade interno fora dos limites referidos na bula, repetir e se persistir registar FM_RO e 

contactar o DT 

PR 11 
Se controlo de curva fora dos limites, calibrar e repetir o controlo. Se continuar fora do normal registar FM_RO e 

contactar o DT. 

PR – 12 
Ver_DCQ vários 

Tabela 5: Descrição das reações a tomar se os diferentes Controlos de Qualidade Internos estiverem fora do normal.   
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3. Fase Analítica 

3.1. Bioquímica 

 A vasta maioria das determinações de 

parâmetros bioquímicos no Laboratório 

Mesquita & Damião são levadas a cabo 

no autoanalisador COBAS Integra 800®
 

da Roche®.  

 

 

Para esse efeito basta colocar as diferentes amostras nas racks do 

equipamento e ter as cassetes para cada teste (onde estão contidos os 

reagentes necessários) devidamente introduzidas e o equipamento realizará a 

determinação das análises requisitadas (na tabela abaixo podemos ver os 

parâmetros mais comuns, a sua estabilidade (por vezes as determinações não 

são realizadas logo no dia de colheita ou podemos querer repetir alguma 

determinação à posteriori) e o tipo de amostra onde são realizadas) utilizando 

métodos de espetrofotometria na zona do visível e ultravioleta, por turbidimetria 

e potenciometria.   

 

Analito 
Tempo de estabilidade Amostras a utilizar 

2º–8ºC -20ºC Soro 
Plasma 
(EDTA) 

Urina 

AAT2 – Alfa 1-Antitripsina 3 meses 3 meses ���� ���� X 

ALB2 – Albumina 5 meses 4 meses ���� ���� X 

ALBU2 – Albumina urinária 1 mês 6 meses X X ���� 

ALP2 – Fosfatase Alcalina  7 dias 2 meses ���� X X 

ALTL – Alanina Aminotransferase 7 dias - ���� ���� X 

AMYL2 – Amilase 
Soro 1 mês - ���� X X 

Urina 10 dias - X X ���� 

ASO2 – Antiestreptolisina O 2 dias 6 meses ���� X X 

ASTL – Aspartato Aminotransferase 7 dias - ���� ���� X 

BILD2 – Bilirrubina Direta 7 dias 6 meses ���� ���� X 

BILT3 – Bilirrubina Total 7 dias 6 meses ���� X X 

CA2 – Cálcio 
Soro 3 semanas 8 meses ���� X X 

Urina 4 dias 3 semanas X X ���� 

Figura 9: Fotografia do autoanalisador COBAS Integra 800® 

 

Tabela 6: Descrição dos diferentes parâmetros determinados a nível do autoanalisador COBAS Integra 800® (com respetivos 
tempos de estabilidade e amostras a utilizar). 
 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - 22 - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

CHOL2 – Colesterol Total 7 dias 3 meses ���� ���� X 

CKL – Creatina Quinase 7 dias 4 semanas ���� X X 

CKMBL – Creatina Quinase-MB 8 dias 4 semanas ���� X X 

CREJ2 – Creatinina 7 dias 3 meses ���� ���� X 

CRJ2U – Creatinina Urinária 6 dias 6 meses X X ���� 

CRPL2 – Proteína C Reativa 2 meses 3 anos ���� ���� X 

GGTS2 – Gama Glutamiltransferase 7 dias 1 ano ���� ���� X 

GLUC3 – Glicose 3 dias - ���� ���� X 

HDLC3 – Colesterol HDL 7 dias - ���� ���� X 

IGA – Imunoglobulina A 8 meses 8 meses ���� ���� X 

IGGT – Imunoglobulina G 8 meses 8 meses ���� ���� X 

IGM – Imunoglobulina M 3 meses 6 meses ���� X X 

IRON2 - Ferro 3 semanas vários anos ���� X X 

LDHL – Lactato Desidrogenase 4 dias 6 semanas ���� X X 

LIPC – Lipase 1 semana 1 ano ���� X X 

MG – Magnésio 
Soro 7 dias 1 ano ���� X X 

Urina 3 dias 1 ano X X ���� 

RF-II – Factores Reumatóides 3 dias 4 semanas ���� X X 

PHOS2 - Fósforo 
S/P 4 dias 1 ano ���� ���� X 

Urina 6 meses - X X ���� 

TP2 – Proteínas Totais 1 mês 6 meses ���� ���� X 

TPUC3 – Proteínas Totais Urinárias 7 dias 1 mês X X ���� 

TRIGL – Triglicéridos 5 dias 3 meses ���� ���� X 

TRSF2 – Transferrina 8 dias 6 meses ���� X X 

UA2 – Ácido Úrico 
Soro 5 dias 6 meses ���� X X 

Urina - - X X ���� 

UIBCI – Capacidade Fixação Ferro 7 dias - ���� X X 

UREAL - Ureia 
S/P 7 dias 1 ano ���� ���� X 

Urina 7 dias 1 mês X X ���� 

 

 Na espetrofotometria partimos de uma reação, envolvendo o analito em 

questão, que produzirá um composto final corado que será usado para, através 

da medição da intensidade de luz absorvida a um determinado comprimento de 

onda, chegar à concentração do analito (uma vez que esta é em norma 

diretamente proporcional à dita absorvência). Na turbidimetria, a formação dos 

complexos antigénio-anticorpo é proporcional à concentração do analito. Na 

potenciometria a amostra, ao entrar em contato com a solução eletrolítica, vai 

provocar uma diferença de potencial (proporcional à concentração de ião 

presente na amostra) medida pelo elétrodo de ião seletivo. 
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Os testes a realizar devem estar previamente calibrados, de forma a obter 

resultados de forma fidedigna, e para isso são utilizados os 

controlos/calibradores abaixo indicados. 

 

RACK 1 Controlo/ Calibrador 
Estabilidade depois 
de descongelado Estabilidade Congelado 

1 
CFAS Std 1 

12 horas 2 sem. 

2 ÁGUA DESTILADA   

3 PreciControl ClinChem Multi 1 (PCCC 1) 
12 horas 

1 mês 

4 PreciControl ClinChem Multi 2 (PCCC 2) 12 horas 1 mês 

5 CFAS Lípidos (Cali: HDL e LDL) 24 horas 1 mês 

6 
ÁGUA DESTILADA 

  

7    

8 CFASP (CFAS Proteínas: PCR, AAT2 e TRSF) 1 mês (2-8ºC)após abertura do frasco 

9 ÁGUA DESTILADA   

10 FE Standard (Cali: UIBCI) Até ao fim do prazo validade 

11 RF Control Set (Controlo RF I) 1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

12 RF Control Set (Controlo RF II) 1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

13 
Precinorm PUC (C.Q URINAS) – Controlo 
Albumina, Creatinina, Proteínas Urinárias. 

1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

14 CFAS PAC (calibra apenas: ASO)  1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

15 ÁGUA DESTILADA   

  

RACK 2 Controlo/ Calibrador Estabilidade depois de aberto 

1 
RF 5 – Presiset RF 

1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

2 
RF 4 – Presiset RF 

1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

3 RF 3 – Presiset RF 1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

4 RF 2 – Presiset RF 1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

5 RF 1 – Presiset RF 1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

6 ÁGUA DESTILADA   

7 
Serum Proteíns T Standard - SERTS –  

(Cali: IgA, IgG, IgM) 
1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

8 CFAS PUC – (Cali: Proteinuria e Micro) 1 mês (2-8ºC) após abertura do frasco 

9 CFAS CK-MB 1 mês (Congelado) após abertura do frasco 

10 ÁGUA DESTILADA  

Tabela 7: Descrição dos diferentes controlos e calibradores para o COBAS Integra 800® 

.   
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Para controlo de qualidade interna seguimos as seguintes regras: 

• Testes a roxo e a laranja – usar controlo normal e patológico alternadamente. 

• Testes a azul – usar os dois níveis de controlo 

• Testes a roxo e laranja após calibração fazer os dois níveis  

• Para os testes a roxo e laranja: se CQ fora do normal, repetir última determinação e 
registar em formulário apropriado. 

 

Tabela 8: Descrição da periocidade de execução dos diferentes controlos de qualidade para o COBAS Integra 
800®. 

 

CQ_ DIÁRIO - Normal e Patológico                     

3ª,5ª 6ªFeiras 
 

CQ_ DIÁRIO 2ªFeira                                                             

COLESTEROL - HDL  COLESTEROL - HDL 
COLESTEROL - TOTAL  COLESTEROL - TOTAL 
CREATININA SERICA  CREATININA SERICA 
GAMAGLUTAMIL  TRANSFERASE (GGT)  GAMAGLUTAMIL TRANSFERASE (GGT) 
GLICOSE (Glucose)  GLICOSE (Glucose) 
GOT/AST  GOT/AST  
GPT/ALT)  GPT/ALT  
IONOGRAMA SERICO (K Na Cl)  IONOGRAMA SERICO (K Na Cl) 
TRIGLICERIDEOS  TRIGLICERIDEOS 
UREIA SERICA  UREIA SERICA 
URICO (Urato)  URICO (Urato) 

   CLEARANCE DA CREATININA 

  CPK (Creatinofosfoquinase Total, CK) 

CQ_DIÁRIO 4ªFeira  DESIDROGENASE LACTICA (LDH) 

COLESTEROL - HDL  FACTOR REUMATOIDE (RF) 
COLESTEROL - TOTAL  FOSFORO SERICO (P, Fosfatos) 
CREATININA SERICA  MICROALBUMINURIA  
GAMAGLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)  PROTEINA C REACTIVA ULTRA SENSIVEL, 
GLICOSE (Glucose)  TASO (Título de Antiestreptolisina O, TAO, 
GOT/AST   FERRO SERICO 
GPT/ALT   PROTEINAS TOTAIS 
IONOGRAMA SERICO (K Na Cl)  FOSFATASE ALCALINA (ALP) 
TRIGLICERIDEOS  CALCIO TOTAL SERICO 
UREIA SERICA  BILIRRUBINA DIRECTA 
URICO (Urato)  BILIRRUBINA TOTAL 
FERRO SERICO  CAPACIDADE TOTAL DE FIXAÇAO  
PROTEINAS TOTAIS  MAGNESIO SERICO (Mg) 
FOSFATASE ALCALINA (ALP)   

CALCIO TOTAL SERICO   
BILIRRUBINA DIRECTA   
BILIRRUBINA TOTAL   
CAPACIDADE TOTAL DE FIXAÇAO    
MAGNESIO SERICO (Mg)  
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Além dos parâmetros determinados diretamente pelos métodos supracitados, 

outros podem ser obtidos através de cálculos utilizando os valores previamente 

determinados como por exemplo o colesterol LDL (através da fórmula de 

Friedewald na qual 

 ����������		
	 = ����������	����� − ����������	�
	 −	���������í����
� 									limitada 

pelo valor de triglicerídeos que não pode ultrapassar os 700mg/dl, sendo que 

se tal acontecer o valor de colesterol LDL terá que ser determinado através de 

reação química como os restantes), clearance da creatinina 

(���������	��	���������� = ����������		 ���á���	!"� ��⁄ $×&�� "�	��	 ����!"�$	
����������		�é����	!"� ��⁄ $×��"'�	��	���(����!"��$),  

a capacidade total de fixação do ferro ()*+,	!�����	����	-�����.	��/����0$ =
1����	�é���� + 3*+,!4����4�����	����	-�����.	��/����0$$ ou a percentagem 

de saturação da transferrina (%	saturação	da	transferrina = ABCCD
ECFGHABCCIGF × 100). 

 

Um caso curioso neste departamento ficou retido na minha memória. Uma 

utente do sexo feminino, primigesta e com cerca de 30 anos de idade, 

deslocou-se ao nosso laboratório no trimestre final da sua gestação com 

queixas de prurido intenso. Os clínicos, suspeitando de um caso de colestase 

na gravidez, pediram as normais análises bioquímicas da função hepática 

(transaminases, Gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, LDH,…) mas todos 

os valores deram dentro dos intervalos normais de referência. Apesar disso, foi 

posteriormente realizada determinação de ácidos biliares cujo resultado 

também se encontrava dentro dos valores normais. O prurido agravou-se, 

condicionando a saúde e bem-estar de mãe e filho, e, como tal, a utente foi 

internada para acompanhamento no hospital e posteriormente, o parto induzido 

devido ao receio que a situação se deteriorasse. Após alta, o prurido continuou 

e a criança começou também ela a demonstrar sinais de problemas cutâneos 

(incluindo feridas) e atrasos no crescimento. Após biópsia à pele do bebé 

chegou-se finalmente ao diagnóstico da condição que afetava tanto mãe como 

filho: escabiose. Isto ajuda-nos a relembrar que as análises clínicas são meios 

complementares de diagnóstico (entre vários outros) e que a conclusão médica 

final assenta sobre uma miríade de fatores. 
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3.2. Hematologia 

 Hematologia é o ramo da Medicina que estuda o sangue e, principalmente, 

os elementos figurados do sangue ou seja, eritrócitos (hemácias ou glóbulos 

vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e plaquetas. Estuda também a 

produção desses elementos e os órgãos hematopoiéticos. 

Com este estudo em vista os 

médicos pedem amiúde que seja 

realizada a determinação de 

hemograma pelos laboratórios de 

análises clínicas. Esta 

determinação do hemograma 

(compreendido por leucograma, 

eritrograma e contagem de 

plaquetas) é levado a cabo, no 

laboratório onde estagiei, com a 

ajuda do Sysmex XT-1800i® da Roche®.  

Este equipamento associa dois princípios na sua análise sendo eles os 

seguintes: Princípio de Coulter (no qual a impedância elétrica provocada pela 

passagem de uma partícula por uma abertura sujeita a uma corrente elétrica é 

proporcional ao tamanho desta e, como tal, ajudará na contagem e 

identificação da mesma) e citometria de fluxo (sendo que o fluxo de células, 

suspensas num eluente, ao passar por um feixe de luz irá provocar uma 

dispersão do dito feixe; a dispersão de luz é quantificada com o uso de 

detetores apropriados e consoante os valores de dispersão frontal e lateral, 

juntamente com o uso de marcação fluorescente de epítopos específicos para 

cada célula, é possível separar diversas células sanguíneas de acordo com o 

seu volume, complexidade interna e marcação fluorescente).  

Figura 10: Fotografia do autoanalisador Sysmex XT-1800i® 
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Para leitura de concentração de hemoglobina é adicionado uma agente 

lisante à amostra de forma a lisar os eritrócitos. Após libertar a hemoglobina do 

interior dos eritrócitos, procede-se a 

uma reação entre esta e o cianeto 

de sódio com formação de uma 

composto corado cuja 

concentração, proporcional ao valor 

de hemoglobina na amostra, é lida 

por espetrofotometria.        

As amostras de sangue total 

colhido em EDTA são previamente 

homogeneizadas por meio de agitadores mecânicos, de movimento circular e 

vibratório, durante um determinado período de tempo. Aquando da colocação 

das amostras nas racks do equipamento estas são observadas para despiste 

de possível formação de coágulos (normalmente decorrentes de uma má ou 

difícil colheita) e volume de amostra (uma vez que uma hemodiluição ou 

hemoconcentração pode levar a resultados alterados). Após introdução dos 

tubos o processo pode ser automaticamente iniciado (ou, se necessário, a 

pipetagem de amostra pode ser feita de forma mais manual com ajuda do 

operador).   

Após conclusão do procedimento analítico o autoanalisador apresenta os 

seguintes resultados:  

 

Parâmetro unidade 
Contagem total de eritrócitos (RBC) n*1012 /l 

Concentração de hemoglobina (HGB) g/dl 
Hematócrito (HCT) % 

Volume corpuscular médio (MCV) fl 
Hemoglobina corpuscular média (MCH) pg 

Concentração de hemoglobina corpuscular (MCHC) g/dl 
Coeficiente de variação de tamanho eritrocitário 

(RDW) % 

Coeficiente de variação de concentração de 
hemoglobina (RDW) g/dl 

 

Figura 11: Fotografia de agitador mecânico 

Tabela 9: Parâmetros hematológicos da série eritrócitária determinados pelo Sysmex XT-1800i® 
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Parâmetro unidade 
Contagem total de leucócitos (WBC) n*109 /l 

Neutrófilos % e valor absoluto (n*109 /l) 
Linfócitos % e valor absoluto (n*109 /l) 
Monócitos % e valor absoluto (n*109 /l) 
Eosinófilos % e valor absoluto (n*109 /l) 
Basófilos % e valor absoluto (n*109 /l) 

 

 

Parâmetro unidade 
Contagem total de plaquetas (PLT) n*109 /l 
Volume plaquetário médio (MPV) fl 

Coeficiente de variação de tamanho 
das plaquetas (PDW) 

% 

Plaquetócrito (PCT) % 
Quantidade de Plaquetas gigantes 

(P-LCR) fl 

 

O uso deste tipo de autoanalizadores permitiu libertar o analista de uma 

grande parte do trabalho outrora realizado não sendo, neste momento, sempre 

necessário recorrer a microscopia para determinação de hemograma (em 

especial no que toca à fórmula leucocitária). Contudo, em certos casos 

continua a ser indispensável a observação microscópica de esfregaço 

sanguíneo, após coloração de Wright, por parte de pessoal habilitado para o 

efeito. Isto acontece sempre que se mostre necessário avaliar a morfologia dos 

diferentes tipos de células sanguíneas, nomeadamente as células que se 

apresentam alteradas no hemograma (possibilidade de presença de células 

imaturas (eritroblastos, metamielócitos, mielócitos, neutrófilos em banda, 

manchas de Gumprecht ou smudge cells, etc.) ou glóbulos vermelhos alterados 

na sua forma (como por exemplo acantócitos, esferócitos ou células crenadas) 

ou disposição (como no caso do empilhamento eritrócitário), confirmação de 

algumas fórmulas leucocitárias (inversões muito acentuadas na normal 

proporção dos diferentes tipos de glóbulos brancos) e valores baixos de 

plaquetas (possibilidade de presença de agregados plaquetários, sendo por 

Tabela 10: Parâmetros hematológicos da série leucócitária determinados pelo Sysmex XT-1800i® 

Tabela 11: Parâmetros hematológicos da série plaquetária determinados pelo Sysmex XT-1800i® 
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vezes necessário proceder a nova colheita em EDTA e citrato de sódio para 

descarte de possível trombocitopenia dependente do EDTA). Tive a 

possibilidade de observar várias lâminas, sendo que algumas apresentavam 

alterações como as supracitadas. No caso de amostras provenientes de 

veterinária (como sangue de cães ou gatos) tive que obrigatoriamente efetuar a 

contagem diferencial nos glóbulos brancos de forma manual uma vez que o 

equipamento não está concebido para fazer a correta distinção destas células.   

 

3.2.1. Reticulócitos 

A contagem de reticulócitos é normalmente requisitada em casos de anemias 

(ou seja, após se verificar pelo hemograma que há uma diminuição no número 

total de eritrócitos e/ou de hemoglobina) de forma a aferir quanto à capacidade 

de produção de novos eritrócitos pela medula óssea em caso de necessidade. 

Sendo que, ao contrário dos eritrócitos maduros, os reticulócitos ainda contém 

ARN ribossómico no seu interior basta corar esse material (apresentando-se 

após coloração por azul de Cresil como um “reticuladado” facilmente 

observável ao microscópio no interior dos glóbulos) para posteriormente 

distinguir estas células imaturas. Esta contagem pode atualmente ser feita 

pelos autoanalisadores de hematologia mas no Laboratório Mesquita & Damião 

recorre-se ainda ao método manual.     

Como amostra utilizamos sangue total colhido em EDTA sendo que num tubo 

juntamos 5 gotas de amostra a 5 gotas de corante (azul brilhante de Cresil) e 

colocamos durante 30 minutos em banho-maria a 37ºC. Depois fazemos 

esfregaço muito fino em lâmina e observamos microscopicamente com recurso 

a objetiva de imersão. De forma a facilitar a contagem é aconselhável utilizar 

um limitador de campo uma vez que iremos contar um total de 1000 glóbulos 

vermelhos registando o número de reticulócitos. O resultado será apresentado 

na forma de percentagem sendo que os valores normais se encontram entre os 

0,5 e os 2,0. Durante o meu estágio realizei várias contagens de reticulócitos 

(algumas em sangue de proveniência veterinária) e embora a maioria se 

encontrasse dentro dos valores de referência encontrei alguns casos de 

contagem de reticulócitos na ordem dos 3, 4 ou 5%.   
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Em caso de anemia acentuada o valor deve ser corrigido  

 

%	de	reticulócitos	corrigidos	 = 	hematócrito	do	doentehematócrito	normal	 	× %	de	reticulócitos	 

 

Valores normais de hematócrito: 

Homem: 45g/l 

Mulher: 41g/l 

Recém-nascido: 56 g/l  

Criança: 1-2 anos 35 g/l 

 

3.2.2. Grupo sanguíneo 

 A determinação do grupo sanguíneo, no que respeita à classificação pelo 

sistema ABO e sistema Rhesus (Rh) – D, classificações que devemos ao 

médico e biólogo Karl Landsteiner, é realizada através de método em placa na 

qual adicionamos, nos poços da mesma, uma gota de amostra (sangue total 

colhido com EDTA) e uma gota de reagente (aglutininas anti-A, anti-B, anti-D e 

anti-AB sendo que esta última servirá como um controlo para o resultado obtido 

com as duas primeiras) e depois procedemos à sua homogeneização, 

normalmente com ajuda de um estilete de plástico (de uso único, claro). Para 

evitar falsos resultados, este procedimento é efetuado com os reagentes e 

amostra à temperatura ambiente e a placa de porcelana, para facilitar a reação, 

é guardada na estufa e retirada momentos antes de se proceder à 

determinação.  
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 As determinações de grupos sanguíneos no Laboratório Mesquita & Damião 

são sempre realizadas na presença de dois técnicos de forma a garantir que 

não há trocas de amostras nem erros na leitura de resultados uma vez que, 

além de estarmos perante uma técnica manual, consideramos ser esta uma 

análise de grande importância a nível de possíveis desfechos clínicos (o 

resultado errado pode resultar na morte da pessoa em caso de uma transfusão 

mal efetuada, por exemplo).  

Todos os resultados de Rh- (negativo) ou que suscitem dúvidas são repetidos 

em card (uma vez que pudemos estar, por exemplo, perante um utente com 

determinante antigénico D fraco (Du) ou com pouca avidez (já presenciei casos 

no laboratório em que o utente julgava ser Rh-, pois já tinha sido feito essa 

análise há muitos anos noutro laboratório, e afinal, após repetição em card, 

tinha sangue Rh+). Para isso basta juntar 0,5 ml de solução diluente (ID-Diluent 

2) adicionar 50µl de sangue total ou 25 µl de concentrado de eritrócitos e 

misturar suavemente. Depois deitar 10 a 12,5 µl dessa suspensão de eritrócitos 

do utente em todos os microtubos do Card-ID Bio-Rad® e centrifugar durante 

10 minutos em centrifuga apropriada. Se houver aglutinação os eritrócitos 

ficarão presos no topo do microtubo (resultado positivo) mas se não houver, 

após centrifugação, estes serão empurrados até ao fundo do microtubo 

(resultado negativo). 

 
Anti-A Anti-B Anti-D Anti-AB Grupo 

sanguíneo 

A
gl

ut
in

aç
ão

 + + 
+ 

+ 
AB Rh+ 

- AB Rh? 

+ - 
+ 

+ 
A Rh+ 

- A Rh? 

- + 
+ 

+ 
B Rh+ 

- B Rh? 

- - 
+ 

- 
O Rh+ 

- O Rh? 

Tabela 12: Tabela de interpretação de resultados para determinação de grupo sanguíneo em placa.     
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3.2.3. Teste de antiglobulina humana / teste de Coombs indireto e 

direto  

O teste de Coombs consiste na pesquisa de anticorpos anti-eritrocitários 

responsáveis por hemólises imunológicas (o que se reveste de especial 

importância, por exemplo, em casos de gravidez uma vez que uma mãe Rh- 

que possua estes anticorpos na sua corrente sanguínea pode levar a um 

aborto espontâneo, se o filho for Rh+).    

Os reagentes de antiglobulina humana poli-específica presentes nos Card-ID 

LISS/Coombs da Bio-Rad® são utilizados de forma habitual no Laboratório 

Mesquita & Damião para pesquisa de aloanticorpos bem como em testes de 

identificação e compatibilidade e teste de antiglobulina direto (TAD) e indireto 

(TAI). A função mais importante do reagente de antiglobulina humana poli-

específica consiste em detetar a presença de IgG.  

Os microtubos do Card-ID LISS/Coombs contêm antiglobulina humana poli-

específica (anti-IgG de coelho e anti-C3d monoclonal, clone C139-9) incluída 

no gel para pesquisa de anticorpos, identificação de anticorpos, teste de 

compatibilidade e teste de antiglobulina direto. 

No teste de Coombs direto vamos pesquisar a presença de anticorpos fixados 

na parede dos eritrócitos da nossa amostra (sangue total diluído em ID-diluent 

1 de forma a obter uma suspensão de eritrócitos a 0,8%) através da reação 

com a antiglobulina humana que, na presença desses anticorpos, levará a 

hemoglutinação que, após centrifugação dos cards, se verá no microtubo como 

eritrócitos aglutinados formando uma linha vermelha à superfície do gel ou 

aglutinados dispersos no mesmo. Se não estivermos perante a presença de 

anticorpos anti-eritrocitários formar-se-á um botão compacto de células no 

fundo do microtubo.      

Este teste é usado para a deteção de reações transfusionais, anemias 

hemolíticas auto-imunes e anemias hemolíticas induzidas por fármacos.      
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No teste de Coombs indireto vamos pesquisar anticorpos não aglutinantes 

circulantes (e por isso usaremos plasma ou soro como amostra) através de 

uma primeira fase de sensibilização com suspensões de células de 

antigenicidade conhecida (que são comercializadas juntamente com o kit do 

Card-ID LISS/Coombs) e, posteriormente, com a adição à antiglobulina 

humana que se ligará aos anticorpos (outrora circulantes mas agora ligados 

aos nossos eritrócitos teste). No que se refere ao teste de antiglobulina indireto 

determinado com estes cards foram eliminados os procedimentos de lavagem 

habituais uma vez que a adição da suspensão de eritrócitos ao microtubo antes 

do plasma/soro cria uma barreira por cima da suspensão do gel, evitando 

assim a neutralização da antiglobulina humana pelas proteínas do soro IgG. 

O teste de antiglobulina humana indireto é utilizado para a pesquisa e 

identificação de anticorpos anti-eritrocitários no sangue, pesquisa de D fraco e 

provas de compatibilidade.   

 

 

 

 

 

Figura 12: Fotografia de card onde foi realizado teste de Coombs indireto em duas amostras (a primeira - VA426 - com 

resultado positivo e a segunda - RB2625 - com resultado negativo).     
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3.2.4. Velocidade de sedimentação globular 

Clinicamente, a velocidade de sedimentação globular (VSG) assume um 

papel relevante, apesar da sua simplicidade em determinar, por representar a 

fase de resposta aguda de um estado inflamatório (crónico ou agudo). Apesar 

de estarmos a medir o que é, basicamente, a velocidade de precipitação dos 

eritrócitos (e como tal o valor será afetado por algumas propriedades dos 

eritrócitos (como valor de hematócrito) e por anemias), o valor de VSG num 

período de tempo específico é também influenciado substancialmente pela 

concentração de algumas proteínas cuja concentração plasmática varia, não só 

na presença de processos inflamatórios (derivados a, por exemplo, vários tipos 

de infeções) mas também em diferentes patologias (por exemplo, neoplasias). 

De facto, valores elevados de VSG são encontrados em situações de mieloma 

múltiplo, leucemia, linfomas, cancro da mama e pulmão e, em particular, na 

presença de metástases hepáticas, artrite reumatoide, Lúpus eritematoso 

sistémico e falha pulmonar.  

Os intervalos de valores considerados normais para VSG na primeira hora, 

medidos em mm/h, são entre 1 e 10 para os homens e 1 e 15 para as 

mulheres, sendo que em condições patológicas estes valores podem chegar, e 

ultrapassar, o valor de 100. 

O Laboratório de Análises Clínicas Mesquita 

& Damião emprega para a determinação da 

VSG o VES-MATIC 30® da Menarini 

Diagnostics®.  

 

Este autoanalisador de bancada foi 

desenvolvido e programado para a 

determinação simultânea da VSG em 30 

amostras de sangue diretamente nos tubos 

concebidos especialmente para esse fim. As 

amostras de sangue total em citrato de sódio 

(na proporção de 1:4) são cuidadosamente homogeneizadas pelo equipamento 

Figura 13: Fotografia do autoanalisador 
VES-MATIC 30® 
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e, posteriormente, deixadas a sedimentar por um determinado período de 

tempo. Os sensores óptico-eletrónicos fazem a leitura automática do nível de 

sedimentação globular sendo os dados processados e depois impressos ou 

visualizados no monitor. Os resultados da determinação automática de VSG 

daqui obtidos são comparáveis aos obtidos pelo normal método de Westegren, 

sendo que a modificação deste método pelo equipamento permite obter o 

resultado de Westegren 1ªh em 25 minutos e o resultado de Westegren 2ªh em 

45 minutos (incluindo o tempo de homogeneização das amostras). 

Quando não é possível recorrer a este processo automatizado, por exemplo 

quando o volume de amostra é insuficiente, a determinação é realizada de 

forma manual com recurso a pipeta graduada. 

 

3.3. Hemoglobina glicada  

 O doseamento de hemoglobina glicada (HbA1c, ou também, por vezes, 

designada por hemoglobina glicosilada) é muito útil na monitorização de níveis 

médios de glicemia de doentes diabéticos. É também, por vezes, usada como 

auxiliar de diagnóstico para diabetes uma vez que certos fatores que possam 

alterar a concentração de glucose do sangue por curtos períodos (como por 

exemplo, o stress ou certas patologias agudas) não se refletem no curto prazo 

nos níveis de HbA1c. Por outro lado mesmo que o doente se abstenha de 

consumir produtos com glucose dias antes da consulta, de forma a esconder a 

sua situação ou a incorreta ingestão de alimentos a medição não estará muito 

alterada uma vez que esta hemoglobina servirá com um indicador do conteúdo 

médio de açúcar no sangue nos últimos 3 a 4 meses (uma vez que a tempo 

médio de vida normal de um eritrócito é de cerca de 120 dias) o que permite a 

obtenção de um índice de controlo de açúcar no sangue e dados pós-

tratamento úteis para prevenir a progressão da diabetes em pacientes 

diabéticos, bem como informação útil para o diagnóstico e condições de cálculo 

de diabetes que são o resultado dos costumes diários. Esta hemoglobina, 

presente de forma natural nos eritrócitos humanos, é formada por reações não 

enzimáticas irreversíveis entre a hemoglobina e a glucose plasmática (sendo 
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tanto maior a sua formação quanto maior a exposição da hemoglobina a 

concentrações elevadas de glucose no sangue). A designação HbA1c surge 

porque a glucose reage bioquimicamente com as cadeias β da hemoglobina do 

tipo A (α2β2) sendo que este tipo de hemoglobina é, de longe, a que se 

encontra em maiores concentrações em indivíduos adultos normais (mais de 

95%) e o “c” é relativo à fração de hemoglobina glicada. 

  

 O analisador automático de hemoglobina 

glicosilada ADAMS A1c HA-8160® efetua a 

medição de HbA1c através de um método de 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

sendo que no final obteremos um gráfico desta 

cromatografia em que a concentração de HbA1c é 

obtida automaticamente pelo cálculo da área 

under the curve no pico respetivo. Podemos ainda 

deparar-nos no seguimento desta análise com 

outras alterações como, por exemplo, na 

concentração de hemoglobina fetal do doente.  

 

Neste caso aconselhamos o clínico a proceder a 

um estudo mais aprofundado (eletroforese de 

hemoglobina, por exemplo) se tal se demonstrar 

clinicamente relevante. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Fotografia do autoanalisador 
ADAMS A1c HA-8160® 

Figura 15: Gráfico de cromatografia para determinação de hemoglobina glicada (resultado de 5,7% encontra-se 

dentro dos valores normais; contudo o utente em questão apresenta uma hemoglobina fetal de 20,0%). 
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3.4. Imunologia 

3.4.1. COBAS E411®   

No Laboratório Mesquita & Damião utilizamos o autoanalisador COBAS 

E411®
 da Roche® para determinação dos analitos abaixo assinalados (na 

mesma tabela podemos ver a estabilidade das amostras refrigeradas, entre 

2ºC e 8ºC, e congeladas, aos 20ºC abaixo de zero, as amostras que pudemos 

utilizar, se a concentração de analito estiver acima do limite de deteção a 

diluição a utilizar e o controlo interno a usar em cada caso). 

 

Analito 

Estabilidade das 

amostras 
Soro 

Plasma 
(EDTA) 

Diluição Controlo 

2º– 8ºC -20ºC 

Antigénio HBs 5 dias 3 meses ���� ���� X PC HBsAg 

Anticorpo anti-HBs 6 dias 3 meses ���� ���� 1:100 (DU)AT PC A-HBs 

Anticorpo anti-HCV 7 dias 3 meses ���� ���� X PC A-HCV 

H.I.V. 4 sem. 3 meses ���� ���� X PC HIV 

T.S.H. 7 dias 1 mês ���� ���� 1:10 (DMA)AT PC U 

T3 livre 7 dias 1 mês ���� ���� X PC U 

T3 total 7 dias 1 mês ���� ���� X PC U 

T4 livre 7 dias  30 dias ���� ���� X PC U 

Tiroglobulina 3 dias 1 mês ���� ���� 1:10 (DMA)AT PC U 

Anticorpo 
antiTiroglobulina 3 dias 1 mês ���� ���� X PC ThyroAB 

Anticorpo 
antiPeroxidase 3 dias 1 mês ���� ���� 1:5 (DU)MA PC ThyroAB 

C.A. 125 5 dias 3 meses ���� ���� 1:5 (DU)AT PC TM 

C.A. 19-9 30 dias 3 meses ���� ���� 1:10 (DU)AT PC TM 

C.E.A. 7 dias 6 meses ���� ���� 1:50 (DU)AT PC TM 

P.S.A. total 5 dias 6 meses ���� ���� 1:50 (DU)AT PC TM 

P.S.A. livre 5 dias 3 meses ���� ���� X PC TM 

β H.C.G. 3 dias 12 meses ���� ���� 1:100 (DU)AT PC TM 

F.S.H. 14 dias 6 meses ���� ���� X PC U 

L.H. 14 dias 6 meses ���� ���� X PC U 

Estradiol 2 dias 6 meses ���� ���� 1:10 (DMA)AT PC U 

Tabela 13: Diferentes parâmetros determinados a nível do autoanalisador COBAS E411®
 (com respetivos tempos de 

estabilidade e amostras a utilizar, assim como diluições a empregar e controlos internos). 
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Progesterona 5 dias 6 meses ���� ���� X PC U 

Prolactina 14 dias 6 meses ���� ���� 1:10 (DU)AT PC U 

Ferritina 7 dias 12 meses ���� ���� 1:50 (DU)AT PC TM 

Folatos 2 dias 1 mês ���� X 1:2 (DU)MA PC Varia 

Vitamina B12 2 dias 2 meses ���� ���� 1:2 (DU)MA PC Varia 
 
 

 

 

 
 

 

Controlo 

Volume  

Água 

Destilada 

Tempo  

de Espera 
(após 

reconstituição) 

“2-8 ºC” 

ou  

“-20 ºC” 

Estabilidade 

PC A-HBs (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 
PC A-HCV (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 
PC HBsAg (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 

PC HIV 2,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 8 semanas 
PC ThyroAB 2,0 mL 30 minutos -20 ºC 1 mês 

PC TM 3,0 mL 30 minutos -20 ºC 1 mês 
PC Toxo G (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 

PC U 3,0 mL 30 minutos -20 ºC 1 mês 
PC Varia 3,0 mL 30 minutos -20 ºC 31 dias 

 

 
 

Sempre que se mostre necessário (seja por introdução de um novo lote de 

reagente, problemas com os controlos de qualidade ou porque o próprio 

reagente obriga a calibração regular) devemos realizar a calibração dos testes 

e para isso recorremos aos calibradores (provenientes da Roche®) abaixo 

assinalados. Como podemos ver alguns calibradores precisam de 

reconstituição (por motivos de estabilidade) enquanto outros vêm prontos a 

utilizar, uns podem ser guardados em refrigeração mas outros têm que ser 

congelados (após abertura) e a estabilidade difere de calibrador para 

calibrador. 

 

 

Tabela 14: Diferentes controlos de qualidade para os parâmetros determinados no autoanalisador COBAS E411® (assim 
como volume de reconstituinte e tempo de espera para uso após reconstituição, quando aplicável, temperatura de 
conservação e estabilidade após abertura. 
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Calibrador 

Volume  

Água 

Destilada 

Tempo  

de Espera  
(após 

reconstituição) 

“2-8 ºC” 

ou  

“-20 ºC” 

Estabilidade 

Anti-HBs (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 
Anti-HCV (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 
Anti-Tg 1,5 mL 15 minutos 2-8 ºC 6 semanas 

Anti-TPO 1,5 mL 15 minutos -20 ºC 8 semanas 
CA 125 1,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 12 semanas 
CA 19-9 1,0 mL 15 minutos -20 ºC 2 meses 

CEA (vem pronto) --- 2-8 ºC 12 semanas 
Estradiol 1,0 mL 15 minutos -20 ºC 31 dias 
Ferritina (vem pronto) --- 2-8 ºC 12 semanas 
Folato 1,0 mL 30 minutos -20 ºC 3 meses 

free PSA (vem pronto) --- 2-8 ºC 12 semanas 
FSH 1,0 mL 15 minutos -20 ºC 3 meses 
FT3 1,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 8 semanas 
FT4 (vem pronto) --- 2-8 ºC 12 semanas 

HBsAg (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 
HCG+β 1,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 12 semanas 

HIV 1,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 12 semanas 
LH 1,0 mL 15 minutos -20 ºC 3 meses 

Progesterona 1,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 12 semanas 
Prolactina 1,0 mL 15 minutos -20 ºC 3 meses 

T3 1,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 8 semanas 
Tg 1,0 mL 15 minutos -20 ºC 93 dias 

Toxo G (vem pronto) --- 2-8 ºC 8 semanas 
total PSA 1,0 mL 15 minutos 2-8 ºC 6 semanas 

TSH (vem pronto) --- 2-8 ºC 12 semanas 
Vit. B12 1,0 mL 15 minutos -20 ºC 84 dias 

 

 

 

 

O equipamento COBAS E411® da 

Roche® utiliza o método de 

eletroquimioluminescência (ECLIA) 

para as suas determinações. A 

eletroquimioluminescência consiste 

na utilização de um estímulo elétrico 

para iniciar uma reação química que 

finalizará (no nosso passo de 

deteção) na geração de um produto quimioluminescente. No COBAS E411® os 

Tabela 15: Diferentes calibradores para os parâmetros determinados no autoanalisador COBAS E411® (assim como 
volume de reconstituinte e tempo de espera para uso após reconstituição, quando aplicável, temperatura de 
conservação e estabilidade após abertura). 

 

Figura 16: Fotografia do autoanalisador COBAS E411® 
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imunoensaios baseiam-se na utilização de um complexo de ruténio [Ru(bpi)3]
2+ 

e tripropilamina (TPA). As reações quimioluminescentes que conduzem à 

emissão de luz a partir do complexo de ruténio são, como já anteriormente 

referido, iniciadas de forma elétrica (e não química) o que se concretiza através 

da aplicação de uma voltagem voltaica aos imunocomplexos que se encontram 

ligados a micropartículas revestidas por estreptavidina (será portanto uma 

reação redox). No interior do autoanalisador, os diferentes componentes da 

reação (incluindo a amostra) são misturados e incubados. Durante o passo de 

incubação, os compostos marcados com ruténio e biotina e as micropartículas 

paramagnéticas ligam-se ao analito que se pretende medir. A reação é 

transferida para uma célula de medição e um íman vai fixar as micropartículas 

paramagnéticas na superfície do elétrodo gerando um sinal elétrico que é 

usado para iniciar a reação entre o ruténio e a tripropilamina. Esta reação irá no 

final gerar radiação luminosa, emitida em sinal contínuo e rápido, que será 

medida pelo equipamento. O valor dessa medição é proporcional à 

concentração do analito que se quer medir na amostra.    

3.4.2. VIDAS® 

Aquando da determinação de 

serologia do vírus de rubéola 

(anticorpos anti-rubéola IgM e 

IgG), serologia de citomegalovírus 

(anticorpos anti-CMV IgM e IgG), 

serologia para Toxoplasma gondii 

(anticorpos anti-toxoplasma IgM e 

IgG), testosterona total, T4 total, 

alguns marcadores de Hepatite B 

(Anticorpo anti-Hbe total, Anticorpo anti-Hbc total), CA 15.3 e 25-OH vitamina D 

recorremos ao VIDAS®. Realço o facto de, devido à importância dos resultados 

das serologias de CMV, Rubéola e Toxoplasma gondii, com especial relevo em 

utentes grávidas, as pipetagens manuais das amostras serem realizadas na 

presença de dois técnicos para uma maior segurança (evitando possíveis 

trocas ou erros de pipetagem).  

Figura 17: Fotografia do autoanalisador VIDAS® 
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O equipamento VIDAS® funciona com base no método de ELFA (Enzyme 

Linked Fluorescent Assay), ou seja, em vez de um simples método de ELISA 

(Enzyme-Linked Imunnosorbent Assay) no qual, após conclusão de reação, há 

uma leitura de um composto colorimétrico vamos antes ler um sinal de 

fluorescência proporcional à concentração de analito na amostra (aumentando 

a sensibilidade do método). 

As diversas determinações são feitas com testes unitários prontos a usar 

constituídos por cones, que funcionam como a fase sólida da reação e como 

sistema de pipetagem, sensibilizados com diferentes anticorpos (consoante o 

parâmetro que seja necessário determinar) e por uma barrete que, nos seus 

vários poços, contém todos os restantes reagentes necessários à reação. A 

pipetagem de soro é feita para o primeiro poço da barrete e, então, tanto esta 

como o respetivo cone são colocados no VIDAS® onde se desenrolará o 

procedimento automatizado no qual o analito presenta na amostra será 

capturado pelo respetivo antigénio ou anticorpo fixado no cone. Após a 

lavagem dos componentes não fixados o anticorpo marcado com fosfatase 

alcalina irá ligar-se aos determinantes antigénicos. Durante a etapa final de 

revelação, o substrato 4-metil-umbeliferil fosfato é hidrolisado a 4-metil-

umbeliferona, sendo esta reação catalisada pela enzima do conjugado, 

composto este que emitirá o sinal de florescência a ler a 450nm. 

 

Apesar de serem testes muito fiáveis temos que ter a noção que não há 

testes 100% sensíveis e específicos o que se tornou óbvio quando compareceu 

no nosso laboratório um utente do sexo masculino e 8 anos de idade 

apresentando um quadro clínico suspeito de infeção aguda pelo vírus da 

Rubéola. Após determinação de serologia para este vírus no Vidas® obtivemos 

um título para anticorpos anti-Rubéola IgM de 14,03 o que é considerado 

Positivo (o valor de “cut-off” para esta determinação é igual a 0,80, sendo até 

1,20 o resultado considerado levemente positivo e acima desse valor positivo). 

Sendo o resultado consistente com a informação clínica não suspeitamos que 

houvesse algum problema e o resultado, consistente com uma infeção aguda 

pelo vírus da Rubéola, foi entregue de imediato ao utente. Para nossa surpresa 
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fomos posteriormente contactados pelo Delegado de Saúde da área de Vila 

Nova de Famalicão que nos informou que o caso, uma vez que a Rubéola é 

uma doença infeciosa evitável por vacinação, tinha sido obrigatoriamente 

declarado ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, tendo nova 

colheita sido realizada pelos seus serviços para confirmação de resultados. 

Contudo, a análise realizada pelo INSA resultou numa IgM negativa e numa 

IgG de título 39 o que leva à conclusão de que estaríamos perante um quadro 

compatível com uma resposta imunológica devido, muito provavelmente, à 

vacinação. Ou seja, o nosso resultado para a IgM estava errado. De forma a 

melhor estudar este caso, contactamos o utente e solicitamos nova colheita 

sanguínea para confirmação dos nossos resultados. A segunda determinação 

realizada no nosso laboratório obteve resultados semelhantes aos da primeira 

determinação (na segunda colheita o título de IgM Rubéola foi igual a 12,70). 

Decidimos então enviar amostra de soro para um laboratório externo, a saber o 

laboratório AMBAR em Barcelona, de forma a melhor estudar o que se 

passava. Os resultados obtidos confirmavam os do INSA sendo que os 

anticorpos IgM anti-Rubéola deram Negativo e o estudo da avidez para os 

anticorpos IgG anti-Rubéola deu um resultado de 71%, ou seja, uma alta 

avidez o que excluía a possibilidade de uma infeção recente.  

Mais tarde, numa apresentação levada a cabo pela Dr.ª Paula Palminha do 

Instituto Ricardo Jorge, soubemos que o que o que de fato estávamos a 

encontrar eram IgM direcionadas contra Parvovírus (cuja infeção cursa de uma 

forma muito similar à da Rubéola e cujos sinais e sintomas, de tão parecidos 

que são, podem levar a diagnósticos errados por parte do clínico). As 

similaridades entre as duas imunoglobulinas levaram portanto a um falso 

positivo pelo método por nós utilizado. 

Por muito mau que este caso se nos afigure, em termos clínicos não houve 

grandes implicações uma vez que se tratava de uma criança e o quadro foi 

relativamente benigno (terá sido pior o impacto que adveio desta situação toda 

do que propriamente da infeção em si)… mas o caso mudaria rapidamente de 

figura se estivéssemos perante uma grávida.  
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3.5. Provas treponémicas 

A bactéria Treponema pallidum, uma espiroqueta Gram negativa, é o agente 

etiológico da sífilis no Homem. Esta doença complexa, de transmissão 

geralmente sexual, é de cariz crónico e pode apresentar sintomas a nível 

dermatológico (desde simples prurido e alopécia até chagas) mas também a 

nível cerebral. Devido à impossibilidade desta bactéria ser cultivada “in vitro” 

temos que recorrer a meios de diagnóstico indiretos para a sua pesquisa e, 

posteriormente, acompanhamento de tratamento. No Laboratório de Análises 

Clínicas Mesquita e Damião recorremos às seguintes provas serológicas: 

VDRL e TPHA. 

3.5.1. VDRL - Venereal Disease Research Laboratory 

Neste teste de floculação não especifico para o diagnóstico da infeção por 

Treponema pallidum vamos pesquisar a presença de anticorpos no soro ou 

plasma do doente utilizando um reagente com lectina, colesterol e cardiolipina 

na sua constituição, que se assemelha aos antigénios da bactéria. Assim 

sendo, partimos do princípio de que se existirem anticorpos direcionados contra 

a bactéria em causa no sangue do utente iremos obter uma aglutinação e uma 

precipitação do complexo formado entre os anticorpos e os constituintes do 

nosso reagente. Para executar o teste basta pipetar uma gota de soro ou 

plasma para um círculo no cartão teste e espalhá-la pela totalidade da 

superfície antes de pipetar por cima uma gota do antígeno. Agitamos então por 

movimento rotatório o cartão teste e imediatamente após 8 minutos são 

observados, de preferência sob uma boa fonte luminosa, os resultados obtidos. 

Como o teste que utilizamos (Immutrep®-RPR) contem ainda micropartículas 

de carvão podemos facilmente observar macroscopicamente nos resultados 

positivos a presença de flóculos negros sobre a placa de teste branca. Nestes 

casos procedemos ainda a uma medição semi-quantitativa dos títulos de 

anticorpos na medida em que iremos executar diluições sucessivas da amostra 

em solução salina até se deixarmos de notar floculação (sendo que o título 

corresponderá ao inverso da última diluição executada). Como já foi referido, 
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este teste apresenta-se com uma sensibilidade elevada mas é suscetível a 

falsos positivos devido à sua baixa especificidade (casos de outras infeções 

como mononucleose infeciosa malária ou doenças como lúpus eritematoso 

sistémico podem levar a falsos positivos; no meu estágio também observei 

falsos-positivos em soros de grávidas sendo que uma centrifugação adicional 

da amostra geralmente resolve este problema) e como tal a determinação de 

TPHA é aconselhada em resultados positivos de VDRL.  

3.5.2. TPHA – Treponema pallidum Hemagglutination Assay 

O teste que utilizei no Laboratório de Análises Clínicas Mesquita e Damião 

para realização de TPHA foi o Immutrep®-TPHA da Omega Diagnostics® que é 

constituído por um reagente de eritrócitos de origem aviária sensibilizado com 

antigénios e um reagente controlo com eritrócitos de origem aviária não 

sensibilizado (controlo negativo), ambos tratados com formol, um diluente e um 

soro controlo (positivo). O teste é realizado com recurso a uma placa de poços 

de fundo redondo que, ao longo de cada fila utilizada para a mesma amostra, 

vão contendo diluições sucessivas do reagente. Quando as amostras positivas 

são misturadas com os eritrócitos sensibilizados a reação antigénio anticorpo 

ocorre provocando a aglutinação das células e ocorre a formação de um 

padrão característico no fundo do poço da placa de microtitulação. Na ausência 

de anticorpos formar-se-á um botão compacto no fundo do poço. Após a adição 

do soro humano a testar e após incubação de 45 minutos verificamos se houve 

ou não hemaglutinação e, nos casos positivos, definimos o título de anticorpos 

através de diluições sucessivas.  

No caso de persistir a dúvida aconselha-mos ao clínico a execução de FTA-

Abs ou seja um teste de absorção de anticorpos treponêmicos por 

fluorescência.          
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3.6. Eletroforese de proteínas séricas 

 O sistema Minicap® da Sebia® 

utiliza o princípio da eletroforese 

capilar em solução livre sendo 

que, através desta técnica, as 

moléculas carregadas são 

separadas em função da sua 

mobilidade eletroforética num 

regulador de alcalinidade 

(buffer), com um pH específico 

(uma vez que as proteínas, 

como moléculas anfotéricas que são, adquirem carga negativa ou positiva 

consoante o valor de pH) em tubos com diâmetro interno de 100µm. A 

separação também ocorre em função do pH do eletrólito e do fluxo eletro-

osmótico. 

 Para utilizar o autoanalisador Minicap® basta colocar os tubos de amostras 

de soro, identificados por código de barras, no carrossel de amostras e 

introduzir o mesmo no equipamento. A leitura do código de barras é feita de 

forma automática sendo que o Minicap® possui 2 capilares de silício que 

funcionam em paralelo, permitindo 2 análises em simultâneo. É feita a 

preparação de uma diluição de amostra com regulador de alcalinidade (pH 9,9) 

que é depois injetada por aspiração na extremidade anódica do capilar e, em 

seguida, é efetuada a separação das proteínas através da aplicação de uma 

corrente elétrica de alta-voltagem. A deteção direta das proteínas é efetuada 

utilizando uma absorvência de 200nm na extremidade catódica do capilar. Os 

capilares são imediatamente lavados com uma solução de lavagem e 

preparados com regulador de alcalinidade para a análise seguinte.  

 As proteínas são separadas em seis frações principais (com cada zona 

contendo uma ou mais proteínas) detetadas pela seguinte ordem: gama 

globulinas, globulinas beta-2, globulinas beta-1, globulinas alfa-2, globulinas 

alfa-1 e albuminas. No final da análise a quantificação relativa de cada zona é 

efetuada automaticamente e o perfil eletroforético apresentado na forma de 

Figura 18: Fotografia do autoanalisador Minicap® 
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gráfico. Introduzindo a concentração total de proteínas

equipamento (determinado no equipamento de Bioquímica) será também 

calculada a concentração de cada fração.

 Aquando do meu estágio tive a oportunidade de, por exemplo, ao realizar a 

eletroforese de proteínas, encontrar doente

beta-globulinas. Ao apresentar o resultado final aconselhamos ao clínico a 

execução de uma imunoeletroforese

esclarecimento no diagnóstico (

congruente com a presença de componentes monoclonais 

exemplo, mieloma múltiplo

 

 

 

 

 

 Figura 20: Gráfico de uma eletroforese capilar de proteínas séricas com um pico (possível banda monoclonal) na zona 

das gama globulinas. 

Figura 19: Representação de um traçado normal de uma eletroforese capilar de proteínas séricas.
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gráfico. Introduzindo a concentração total de proteínas no sistema do 
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calculada a concentração de cada fração. 
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esclarecimento no diagnóstico (normalmente o resultado depois obtido é 

congruente com a presença de componentes monoclonais indicativos de, por 

exemplo, mieloma múltiplo).   

: Gráfico de uma eletroforese capilar de proteínas séricas com um pico (possível banda monoclonal) na zona 

: Representação de um traçado normal de uma eletroforese capilar de proteínas séricas.
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      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - 47 - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

3.7. Alergologia / Autoimunidade  

 Com recurso ao autoanalisador 

ImmunoCAP® executei algumas 

determinações na área da 

alergologia e da autoimunidade.  

 Desde 1967, quando foram 

descritos os primeiros ensaios para 

a imunoglobulina E sérica, que 

estas determinações se tornaram 

componentes bem estabelecidos de investigação de doentes alérgicos. A 

concentração sérica de IgE (cujo aumento durante a infância é lento sendo que 

os valores de adultos não ficam estabilizados até aos 15-20 anos de idade) é 

significativamente elevada em doentes que sofrem de asma extrínseca, febre-

dos-fenos ou eczema atópico.      

 Durante a determinação, o anti-IgE acopolado por ligação covalente ao 

ImmunoCAP® reage com a IgE total na amostra do doente. Após a lavagem 

são adicionados anticorpos marcados com a enzima contra a IgE para 

formarem um complexo. Após a incubação, a enzima-anti-IgE não ligada é 

lavada e eliminada e o complexo ligado é incubado com um substrato. Após a 

paragem da reação mede-se a fluorescência (que será diretamente 

proporcional à concentração de IgE na amostra) do eluído. O valor da resposta 

é diretamente proporcional à presença de IgE na amostra. Para avaliar os 

resultados do teste, as respostas às amostras do doente são transformadas em 

concentrações com recurso a uma curva de calibração. O mesmo 

procedimento pode ser aplicado para a pesquisa de IgE específicas contra 

determinado alergénio.   

Também relativamente ao estudo de certas condições alérgicas do foro 

respiratório, é pedida ainda por alguns clínicos a pesquisa de eosinófilos em 

exsudado nasal. Após coloração de Wright de um esfregaço da amostra de 

exsudado nasal é analisada e semiquantificada a presença de eosinófilos 

(pesquisa essa que tive a oportunidade de realizar mas que se torna cada vez 

mais rara devido à pesquisa de IgE acima explanada).   

Figura 21: Fotografia do autoanalisador ImmunoCAP® 
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A determinação dos anticorpos antinucleares (ANA) é de extrema importância 

para o diagnóstico clínico das doenças do tecido conjuntivo. Para o diagnóstico 

de Lúpus eritematoso sistémico (LES) os anticorpos dsDNA são considerados 

um marcador altamente específico representado um dos critérios de 

diagnóstico para esta doença auto-imune. Mais de 90% dos soros de doentes 

com LES ativo contêm anticorpos dsDNA. Além disso a determinação dos 

anticorpos dsDNA constitui uma ferramenta para a monitorização da evolução 

clínica de um doente com LES na medida em que existe uma relação obvia 

entre o título de anti-dsDNA e a atividade da doença mais especificamente um 

envolvimento renal  

Os EliA dsDNA Well estão revestidos com ADN de plasmídeo de cadeia 

dupla. No caso de estarem presentes na amostra do doente, os anticorpos 

ligam-se ao antigénico respetivo. Após a lavagem e eliminação dos anticorpos 

dsDNA não ligados, procede-se à adição de anticorpos marcados com enzima 

contra anticorpos IgG humanos (EliA IgG conjugado) originando um complexo 

anticorpo-conjugado. Após a incubação, o conjugado não ligado é lavado e 

eliminado e o complexo fixado é incubado com a solução de desenvolvimento. 

Após a paragem da reação, procede-se à leitura de fluorescência. Quanto mais 

elevado for o valor da resposta maior a concentração de IgG específica 

presente na amostra. Para avaliar os resultados do teste a resposta das 

amostras do doente é comparada diretamente com a resposta dos 

calibradores.  
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3.8. Coagulação 

No Laboratório de Análises 

Clínicas Mesquita e Damião o 

estudo da coagulação é 

realizado com recurso ao 

autoanalisador Sta Compact® 

da Stago® sendo que, apesar 

da possibilidade existente de 

determinar inúmeros fatores 

de coagulação por este meio, 

apenas nos debruçamos no tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e 

no tempo de protrombina (PT) uma vez que o seu estudo combinado permite 

uma avaliação global do processo de coagulação do doente (sendo por isso as 

determinações mais requisitadas pela clínica geral). A metodologia utilizada por 

este equipamento mede a variação de movimento de esferas magnéticas 

presentes nas cups de reação permitindo a determinação dos tempos de 

coagulação (sendo a presença de icterícia, lipemia ou hemólise na amostra um 

fator menos preocupante do que em equipamentos que utilizem métodos 

espetrofotométricos, nos quais a deteção de dispersão de luz devido ao 

aumento de turbidez na amostra após reação nos dará os desejados tempos 

de coagulação). 

O estudo de fatores e tempos de coagulação é realizado em amostras de 

plasma obtido pela centrifugação a 3500rpm durante 10 minutos de tubos de 

colheita de plástico contendo citrato trissódico 0,109M, e a nossa amostra 

sanguínea, na proporção de 1:9. Este ratio é importante, uma vez que influi nos 

resultados obtidos, e como tal os tubos devem ser cheios até à respetiva marca 

aquando da colheita por punção venosa. A colheita em tubo contendo outros 

anticoagulantes ou com amostra insuficiente é motivo de rejeição da amostra e 

nova colheita é então solicitada. A amostra após centrifugação é também 

observada para descartar a presença de bolhas de ar ou outros possíveis 

artefactos. 

Figura 22: Fotografia do autoanalisador Sta Compact® 
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 O tempo de tromboplastina parcial ativada (determinação ainda por vezes 

chamada de tempo de cefalina-caolino) permite estudar globalmente a 

atividade dos fatores de coagulação XII, XI, IX, VIII (presentes na via intrínseca 

da cascata de coagulação), X, V, II e o fibrinogénio (da via comum). O teste 

tem como princípio o tempo de recalcificação plasmática na presença de 

cefalina (substituto plaquetário) e de um ativador polifenólico (ativação 

estandardizada do fator XII). Este tempo (medido em segundos) tem interesse 

na monitorização da terapia com heparina não fracionada (HNF) podendo 

contudo estar aumentado em situações patológicas como certas deficiências 

congénitas (nos fatores de coagulação supramencionados) ou em deficiências 

adquiridas (afeções hepáticas, coagulopatias de consumo, fibrinólise, 

tratamentos com anticoagulantes orais (antivitaminas K), inibidores de trombina 

e presença de anticoagulantes circulantes). A diminuição do valor de aPTT 

pode acontecer em casos de hipercoagulabilidade.     

O tempo de protrombina (por vezes requisitado como Tempo de Quick ou 

INR), por outro lado, permite avaliar globalmente a via intrínseca e comum da 

coagulação pela atividade dos fatores de coagulação II, V, VII e X bem como o 

fibrinogénio. O teste consiste na adição de tromboplastina cálcica ao plasma 

levando à ativação da via extrínseca, por meio do fator VII, e posterior 

formação de fibrina sendo medido o tempo, em segundos, que demora a 

formação de coágulo. O aumento do valor de PT pode dever-se a deficiências 

congénitas ou adquiridas em fatores II, V, VII, X ou I (fibrinogénio), em 

insuficiências hepáticas (como cirrose ou hepatites), hipovitaminose K, 

fibrinólise ou coagulação intravascular disseminada.   

 Por refletir as alterações nos fatores II, VII e X (dependentes da vitamina K) a 

sua determinação é de útil aplicação na monitorização de medicação 

hipocoagulante oral com antagonistas da vitamina K. A função principal da 

coagulação, ou hemóstase, no organismo é evitar a perda de sangue aquando 

de um trauma vascular em pequenos vasos sanguíneos. Este processo 

complexo, que envolve mudanças quer físicas quer químicas a nível 

sanguíneo, levará à formação de um coágulo com vista a interromper a perda 

de sangue. Esta situação normalmente benéfica, que procura assegurar a 

sobrevivência do organismo, pode em certas ocasiões levar a graves 
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complicações de saúde quando o coágulo se forma dentro do aparelho 

circulatório e impede o normal suprimento de sangue aos vários órgãos 

corporais. De forma a evitar a ocorrência destes fenómenos tromboembólicos, 

o clínico poderá recorrer à administração de hipocoagulantes orais (sendo 

atualmente os mais vulgarmente usados os cumarínicos como a varfarina 

(Varfine®) ou derivados cumarínicos como o acenocumarol (Sintrom®))     

 Devido às inúmeras causas de alterações (interferências com outros 

medicamentos, aporte de vitamina K através da alimentação, estado de saúde 

(especialmente, mas não só, a nível hepático e renal), massa corporal, 

contacto com solventes ou pesticidas, etc.) um tratamento anticoagulante com 

antivitaminas K requer um controlo biológico constante habitualmente 

conseguido através da monitorização dos valores de tempo de protrombina, ou 

mais corretamente, dos valores do International Normalized Ratio (INR). O uso 

do INR prende-se com o fato de o valor de PT determinado ser dependente do 

equipamento utilizado, do método adotado e da tromboplastina empregue, ou 

seja, devido a tantas variabilidades nasce a necessidade de obter uma 

normalização de resultados interlaboratorial. Isto é intentado através do cálculo 

do INR no qual o valor de PT obtido para o doente em causa é dividido pelo 

valor de PT considerado normal (tal valor é obtido através da média geométrica 

de um número suficiente de valores de PT de uma população considerada 

normal) e elevado ao valor de ISI (International Sensitivity Index). 

 

*RS = T��U/�	��	/�����U-���	��	������	��U/�	��	/�����U-���	���U�� V
WXW

 

 

O valor de ISI é determinado pelo fabricante para cada lote de tromboplastina 

produzida tendo como referência internacional o valor de uma tromboplastina 

padronizada de cérebro humano. A sensibilidade do reagente é tanto maior 

quanto mais perto for o valor de ISI de 1,0.   
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De acordo com o Artigo 6º do Capítulo II – Das competências profissionais 

escrito no Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos “Integram o 

conteúdo de acto farmacêutico as seguintes actividades: 

… 

j) Monitorização de fármacos, incluindo a determinação de parâmetros 

farmacocinéticos e o estabelecimento de esquemas posológicos 

individualizados; 

…”. 

 

Como tal, durante o estágio tive a oportunidade de conduzir o controlo de 

hipocoagulação dos utentes do Laboratório Mesquita & Damião. Com base nos 

valores obtidos pela determinação do valor de INR, pude estabelecer 

esquemas posológicos individualizados (Anexo 5) para os 297 hipocoagulados 

(174 do sexo feminino e 123 do sexo masculino) que são acompanhados pelo 

laboratório sendo que a grande maioria destes (cerca de 72%) se encontra na 

faixa etária compreendida entre os 70 e os 90 anos. Isto implica que teremos 

doentes polimedicados e com várias comorbilidades o que vem, por vezes, 

alterar o controlo de hipocoagulação de formas difíceis de prever. Além disso, a 

idade avançada e o tipo de patologia pode por vezes dificultar o seguimento da 

posologia aconselhada pelo que, de forma a aumentar a correta adesão dos 

doentes, procedemos, com ajuda do programa TAONet® da Roche®
, à 

impressão destes esquemas de forma a facilitar a toma diária da medicação 

hipocoagulante. 
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Figura 23: Gráfico de distribuição por faixa etária dos utentes hipocoagulados acompanhados no Laboratório 
Mesquita & Damião.  

Figura 24: Gráfico com a distribuição percentual por sexo dos doentes hipocoagulados controlados no Laboratório 
Mesquita & Damião.   
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A grande maioria dos nossos hipocoagulados (94%) está medicada com 

varfarina que, segundo o seu folheto informativo, “está indicada na terapêutica 

e profilaxia de tromboses das veias profundas e de tromboembolismo 

pulmonar, na prevenção do tromboembolismo em doentes com fibrilação 

auricular ou submetidos a plastias valvulares” sendo que dos vários 

diagnósticos passiveis de causar o início da toma desta medicação os mais 

representativos nos hipocoagulados controlados pelo Laboratório Mesquita & 

Damião são o de Fibrilação Auricular (71% dos casos) e os de implantados 

com Próteses Valvulares Mecânicas (10% dos doentes) sendo os intervalos 

terapêuticos de INR normalmente utilizados de 2,0 a 3,0 e 2,5 a 3,5 

respetivamente (mas é claro que estes intervalos podem ser personalizados 

pelo médico assistente de forma a melhor provir as necessidades de cada 

indivíduo).  

1% 1%

94%

4%

Medicamentos 
hipocoagulantes orais

Marcumar ®

Previscan®

Varfine® 
(varfarina)

Sintrom® 
(acenocumarol)

Figura 25: Gráfico com a distribuição por medicamento hipocoagulante utilizado pelos doentes hipocoagulados 
controlados no Laboratório Mesquita & Damião.   
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Como é sabido, estes antagonistas de vitamina K podem ver a sua ação 

alterada (potenciada ou inibida) por vários fatores como medicação, 

alimentação, estado de saúde, etc. o que faz com que o controlo seja feito de 

forma regular (o intervalo entre colheitas é definida pelo laboratório consoante 

a estabilidade de valores de INR do doente, podendo ir de alguns dias a 6 

semanas, ou da alteração de algum dos fatores supracitados). Muitas vezes 

estes utentes deslocam-se ao laboratório em busca de aconselhamento (Anexo 

6) (o que devem ou não comer, que medicamentos podem tomar, quais devem 

evitar e se necessário que alterações na posologia de medicação 

hipocoagulante devem fazer face a uma alteração na terapia medicamentosa 

habitual, como proceder face a um exame invasivo ou uma cirurgia,…) e, como 

farmacêuticos, estamos dotados dos conhecimentos necessários para melhor 

atender às necessidades destes doentes.  

FIBRILHAÇÃO 
AURICULAR 

71%ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL 

1%

TROMBOSE VENOSA 
PROFUNDA 

3%

TROMBOEMBOLISM
O PULMONAR 

1%

BYPASS 
CORONÁRIO 

1%

VALVULOPATÍA 
CARDÍACA 

1%

PRÓTESE 
VALVULAR 
BIOLÓGICA 

2% SÍNDROME 
ANTIFOSFOLIPÍDICO 

2%

FLUTTER AURICULAR 
3%

PRÓTESE 
VALVULAR 
MECÂNICA 

10%

PROBLEMAS 
CARDÍACOS 

2%

ARRITMIA 
2%

PACEMAKER 
0,5%

VALVULOPLASTIA 
MITRAL 

0,5%

Diagnóstico principal para hipocoagulação

Figura 26: Gráfico com a distribuição por diagnóstico principal para hipocoagulação nos doentes hipocoagulados 
controlados no Laboratório Mesquita & Damião.   
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3.9. Urina tipo II 

Esta análise sobejamente requisitada pelos clínicos (uma vez que é de custo 

relativamente baixo e veicula em si muita informação), seja por rotina ou como 

diagnóstico (por exemplo, em infeções urinárias) e/ou monitorização de certas 

patologias do foro renal ou metabólico (como, por exemplo, em diabéticos), é 

efetuada sobre uma amostra de urina, de preferência, mas não 

obrigatoriamente, a primeira da manhã (uma vez que se encontrará mais 

concentrada nos seus diferentes componentes) e após rejeição do primeiro 

jacto (de forma a rejeitar impurezas, como células e bactérias, que possam 

estar presentes na uretra), normalmente colhida para um pequeno frasco 

plástico esterilizado de 40-50ml. Após chegada ao laboratório as urinas são, 

após homogeneização, despejadas em tubos de fundo cónico, devidamente 

identificadas e colocadas em “racks” para introdução em autoanalisador.  

A automatização do processo no 

Laboratório Mesquita & Damião é 

conseguida através da utilização do 

aparelho Urisys 1100® que irá pipetar uma 

pequena quantidade de urina dos tubos 

para cima de cada um dos compartimentos 

de teste distribuídos pela tira de teste 

Combur®. Após reação, obtém-se uma 

determinada cor que dependerá da 

concentração de cada analito na urina e 

que será medida por refletância, índice de 

refração e de dispersão da luz de forma a 

expressar o resultado de uma forma 

quantitativa ou semi-quantitativa (consoante o parâmetro em questão) para 

densidade, pH, glicose, proteínas, hemoglobina (eritrócitos), leucócitos, 

urobilinogénio e bilirrubina, cetonas e nitritos. 

 

Figura 27: Fotografia do autoanalisador Urisys 1100® 
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Parâmetro Intervalo de 
Referência 

Limite Prático de deteção 

Densidade 
  

Intervalo de 
Referência 

1,016-1,022 Intervalo: 1,000 – 1,030 

Intervalo fisiológico 5-6; 4,8-7,4 Intervalo: 5-9 
Valor de pH 

  
1ª urina da manhã 5-6 Intervalo: 5-9 

Durante o dia 4,8-7,4 Intervalo: 5-9 
Leucócitos 

  
Intervalo de referência <10 Leu/µl 10-25 Leu/µl 

Zona cinzenta 10 - 20 Leu/µl 10-25 Leu/µl 
Nitrito Não detetável 0,05 mg/dl (11 µmol/l) 

Proteínas Não detetável  
Albumina < 2 mg/dl 6 mg/dl 
Glucose 

  
1ª urina da manhã < 20 mg/dl 40 mg/dl (2,2 mmol/l) 

Durante o dia < 30 mg/dl 40 mg/dl (2,2 mmol/l) 
Acetonas 

  
Ácido acetoacético < 5 mg/dl 5 mg/dl (0,5 mmol/l) 

Acetona Não detetável 40 mg/dl (7 mmol/l) 
Urobilinogénio < 1 mg/dl 0,4 mg/dl (7µmol/l) 

Bilirrubina < 0,2 mg/dl 0,5 mg/dl (9µmol/l) 
Sangue 

  
Eritrócitos 0 - 5 Ery/µl 5 Ery/µl 

Hemoglobina Não detetável 0,03 mg/dl Hb (corresponde 
a 10 Ery/µl) 

  

É também assinalada a cor da urina (normalmente amarela, de tom mais claro 

ou escuro, pode ser avermelhada na presença de eritrócitos ou esverdeada ou 

acastanhada na presença de urobilinogénio ou bilirrubinas) e o seu aspeto (se 

se encontra límpida ou turva). Por mais de uma ocasião recebi amostras de 

urina completamente transparentes e incolores por parte dos utentes que, após 

estudo mais cuidado, se verificou serem apenas água (isto pode ser facilmente 

confirmado pela determinação da densidade uma vez que o valor de densidade 

da água pura é igual a 1,000 (valor de referência) e os valores normais de 

densidade para uma urina variam de 1,010 a 1,030). Nestes casos os utentes 

Tabela 16: Parâmetros determinados numa urianálise pelo uso de tiras de teste Combur® (adaptado do site da Roche®).   
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(ou familiares) foram contactados para que procedessem à recolha e entrega 

de uma nova amostra... desta vez de urina.   

Sempre que se mostre necessário, a urina pode ser testada manualmente 

com recurso direto às tiras de teste pelos seguintes passos:  

1. Preparação da amostra  

Retirar uma tira teste da embalagem (fechando, logo de seguida, a tampa 

para que as restantes tiras não fiquem deterioradas pelo contacto prolongado 

com a humidade presente no ar) e mergulhá-la, sem dobrar, rapidamente (não 

mais de um segundo) na urina, previamente agitada, de tal forma que todas as 

áreas de teste fiquem humedecidas pela amostra.  

2. Remover o excesso de urina  

Passar com a parte lateral e traseira da tira teste contra a borda do recipiente 

e/ou numa superfície absorvente como, por exemplo, uma folha de papel. Este 

processo deve ser executado rapidamente (não demorando mais que meros 

segundos) sob pena de se absorver o composto corado formado aquando das 

reações de cor nas diferentes zonas de teste e, desta forma, falsear os 

resultados. 

3. Leitura e avaliação 

Para leitura visual da tira de teste esperar o 

tempo indicado nas instruções das tiras (60-120 

segundos) e depois comparar a reação de cor das 

zonas de teste com as cores da etiqueta. 

Qualquer alteração de cor que apareça apenas 

nas partes laterais das zonas de teste ou que 

apareça passados mais de 2 minutos, não tem 

qualquer significado para diagnóstico.  

 

 

 

Figura 28: Etiqueta de cores para interpretação de resultados de tira de 
teste de urina (rótulo de embalagem de tiras Combur Test® da Roche®). 
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Após utilização, os frascos das tiras de teste devem ser armazenadas num 

local fresco e seco (sendo que não é recomendável mudar as tiras teste da 

embalagem original para outro frasco). 

Após esta análise bioquímica é realizada uma análise microscópica no 

sedimento urinário (preferencialmente em todas as amostras, ou, não sendo 

possível, naquelas que sinalizavam alguma alteração na análise bioquímica e 

naquelas que mais tarde serão submetidas a sementeira para urocultura). Para 

isso centrifugamos os 10ml de urina (1500rpm durante 5 minutos) presentes 

nos tubos de fundo cónico e rejeitamos 9ml. Após ressuspensão do restante 

1ml de amostra, colocamos uma gota entre lâmina e lamela e procedemos à 

sua observação procurando e registando (de forma semi-quantitativa ou 

qualitativa consoante o parâmetro em questão) qualquer elemento anormal 

(uma vez que uma urina normal deverá ser límpida e estéril) sejam eles células 

epiteliais de descamação ou células tubulares renais, leucócitos, eritrócitos, 

espermatozoides (a valorizar em utentes do sexo masculino acima dos 60-65 

anos), muco, cristais e granulações, cilindros, bactérias, fungos ou parasitas 

(como Trichomonas vaginalis). Aquando do meu estágio em laboratório tive 

oportunidade de observar todos os elementos supracitados… e mais alguns (é 

exemplo disso a imagem abaixo). 

 

3.10. Teste imunológico de gravidez 

No Laboratório Mesquita & Damião levei a cabo vários testes imunológicos de 

gravidez sendo que para esse efeito utilizei um teste imunocromatográfico 

rápido no qual se faz a deteção qualitativa da hormona gonadotropina coriónica 

humana (hCG) através do uso de anticorpos monoclonais e policlonais anti-

hCG.     

Figura 29: Aracnídeo, de etiologia incerta, observado em 
urina de uma utente do Laboratório Mesquita & Damião. 
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A hCG é uma glicoproteína hormonal segregada pelo sinciciotrofoblasto, que 

mantém durante o primeiro trimestre da gravidez a secreção do corpo amarelo 

até que a placenta o substitua. Esta hormona surge 48 horas após a 

implantação do ovo, aumentando muito rapidamente durante a gravidez, 

atingindo o pico de concentração no final do 3º mês e decrescendo após a 16ª 

semana de amenorreia. 

A amostra mais vulgarmente usada é urina, sendo aconselhável a primeira 

urina da manhã, podendo contudo, com certos kits, ser também utilizada uma 

amostra de soro. Após colocar a amostra em local a isso destinado no teste, a 

hCG, se presente, vai-se ligar aos anticorpos monoclonais formando 

imunocomplexos que, por capilaridade, vão migrar ao longo da fase sólida. Na 

região de teste, estes imunocomplexos vão ligar-se aos anticorpos policlonais 

anti-hCG e dar-se-á a formação de uma linha colorida (o que nos dá um teste 

positivo). O teste apenas pode ser validado se também aparecer uma linha 

colorida na região de controlo a montante da região de teste (uma vez que, no 

seguimento da eluição, os anticorpos monoclonais em excesso ligar-se-ão aos 

anticorpos anti-IgG aí presentes). 

No caso de um teste positivo aconselhamos sempre a utente a comportar-se 

como estando grávida e a ter todos os cuidados inerentes a essa condição e 

para falar, assim que possível, com o médico assistente ou com o seu 

ginecologista para confirmar, por imagiologia e/ou outros testes, se, de fato, 

tudo se encontra dentro da normalidade. No início da gravidez, ou em certos 

casos mais raros, a produção de hCG pode encontrar-se abaixo do limite de 

deteção destes testes, dando origem a um falso negativo, sendo que está 

aconselhado a nível laboratorial, na presença de sintomatologia, repetir este 

teste imunológico após 1 semana e/ou fazer determinação da concentração de 

β-hCG sanguínea.     

3.11. Testes de pesquisa de drogas de abuso na urina  

No laboratório Mesquita & Damião efetuamos a pesquisa de drogas de abuso 

na urina utilizando para o efeito dispositivos de uso único no qual após 

colocação da amostra se desenrola um imunoensaio cromatográfico. Ao 

contrário de outros testes semelhantes utilizados no laboratório este é baseado 
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no princípio de ligação competitiva isto porque a droga (ou respetivo 

metabolito) ao estar presente na amostra competirá contra o conjugado 

respetivo por sítios de ligação no anticorpo presente na zona de teste. Durante 

a execução deste tipo de ensaio a amostra migra ascendentemente por 

capilaridade ao longo da tira de teste e, caso a droga em questão não esteja 

presente, ou estando a sua concentração abaixo do limite de deteção, os locais 

de ligação dos seus anticorpos específicos não serão saturados e como tal 

estes irão reagir com as partículas de conjugados droga-proteína presentes no 

teste dando origem a uma linha colorida visível na região de teste. Pelo 

contrário, se a concentração do analíto em questão estiver acima do limite de 

deteção os sítios de ligação do anticorpo serão saturados não se dando a 

ligação aos conjugados droga-proteína e como tal não aparecerá uma linha 

colorida na região da linha de teste. Ou seja, indo, aparentemente, contra 

aquilo que habitualmente vemos noutros testes imunocromatográficos o teste 

será dado como positivo se apenas aparecer uma linha na região de controlo e 

como negativo se, além da linha de controlo, aparecer uma linha colorida na 

região de teste o que pode baralhar quem não estiver habituado a este tipo de 

ensaios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Testes imunocromatográficos para despiste de presença de drogas de abuso (neste caso tetrahidrocanabinóides - 
THC) na urina. A primeira imagem corresponde a um teste positivo e a segundo a uma amostra negativa. 

Resultado POSITIVO Resultado NEGATIVO 

Região de controlo 

Região de teste 
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Este teste presuntivo dá-nos então um resultado negativo ou positivo para a 

presença de drogas de abuso na urina (sendo preciso recorrer a testes 

químicos mais específicos como a cromatografia gasosa seguida de 

espetrometria de massa (GC/MS) se for necessário um resultado 

confirmatório). Como com qualquer ensaio, é preciso saber olhar para o 

resultado com espirito crítico e também interpretar consoante a história clínica 

do doente (quando a ela temos acesso).  

Durante a execução de um destes testes para despiste de 

tetrahidrocanabinóides (THC) a um utente do sexo masculino com 16 anos 

deparei-me, após transferir 3 gotas de amostra para ao orifício da amostra no 

dispositivo de teste, com uma eluição anormalmente longa sendo que, no final, 

o resultado do teste foi negativo. Contudo, após uma verificação mais cuidada 

da amostra, verifiquei que no fundo do frasco de urina estavam presentes 

cristais macroscópicos de natureza desconhecida. Não convencido do 

resultado contactei a família do utente e pedi uma nova amostra. Após alguma 

renitência por parte do utente em facultar nova amostra de urina no laboratório 

a mãe do mesmo compeliu-o, em casa, à recolha de urina sendo que, com esta 

nova amostra, o teste decorreu como acontece habitualmente e o resultado foi 

positivo. Confrontado com este novo resultado o jovem admitiu ter colocado sal 

de cozinha (NaCl) na amostra pois tinha visto na Internet que tal iria falsear o 

resultado. 

Noutra instância chegou-nos um pedido médico para pesquisa de opiáceos na 

urina de uma utente com 17 anos que suspeitava que os cigarros que pedia 

emprestados a colegas não teriam apenas tabaco. O teste foi executado 

segundo a prescrição do médico de família e deu negativo. Contudo, devido à 

informação de que dispunha, aconselhei à família da utente a fazer um teste 

para despiste de THC (hipótese que se afigurava mais verosímil) e que, esse 

sim, deu resultado positivo. 

Logo, é da minha opinião que neste tipo de teste, como em qualquer outro, o 

técnico executante não se pode limitar apenas seguir cegamente o protocolo, 

colocar 3 gotas de urina no local apropriado e esperar 5 minutos para obter um 

resultado… precisa sempre de usar o seu sentido crítico.  
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3.12. Pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSO) 

Apesar da simplicidade de execução deste teste imunocromatográfico (basta 

retirar uma vareta do tubo fornecido com o kit comercial, inseri-la nas fezes, 

recolocar essa vareta dentro do frasco contendo um tampão salino para 

diluição das fezes e colocar 3 gotas desta solução no orifício destinado à 

amostra na cassete de teste), no qual pesquisamos apenas hemoglobina 

humana através de reações de anticorpos específicas (pelo menos é o que nos 

é asseverado pelas instruções técnicas inclusas nos kits utilizados), a 

informação obtida reveste-se de grande importância clínica. Trata-se de um 

teste com principal interesse no rastreio de cancro colo-retal (normalmente em 

utentes com mais de 50 anos), mas também útil na deteção de pólipos no 

cólon, colite ulcerosa, trombose venosa das veias mesentéricas e doença de 

Crohn, sendo que, na grande maioria dos casos, um resultado positivo 

determina o reencaminhamento do doente para a execução de uma 

colonoscopia (e/ou endoscopia) para melhor averiguação da situação clínica.      

A hemoglobina humana presente na amostra de fezes reage com um 

anticorpo monoclonal específico marcado com ouro. Este complexo ouro-

anticorpo-hemoglobina migra por ação capilar pela membrana e atinge a região 

de linha de teste que se encontra pré-revestida com anticorpos anti-

hemoblobina. O complexo ouro-anticorpo-hemoglobina liga-se então aos 

anticorpos imobilizados na membrana e, nesse momento surge uma linha de 

cor vermelha na área de teste (se não existir hemoglobina na amostra de fezes 

não surgirá nenhuma linha na região de teste sendo o resultado negativo). De 

forma a controlar se a migração correu de forma correta existe uma zona de 

controlo na qual deverá aparecer sempre uma linha de cor vermelha (se tal não 

acontecer e teste será inválido). 

Na minha experiência em laboratório o que por várias vezes registei foi a 

aversão dos utentes à colheita do produto biológico necessário para a 

execução deste teste que, apesar de não ser de todo invasiva, não é do agrado 

dos utentes (verifiquei inclusivamente que em alguns casos havia utentes que 

simplesmente se recusavam a fazer esta colheita). Aquando da entrega dos 

recipientes para recolha de fezes é aconselhada a colheita de uma amostra 
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(por vezes duas) por dejeção durante 3 dias (uma vez que a perda de sangue 

pode não ocorrer todos os dias). As amostras devem ser entregues no máximo 

3 dias após colheita (e até aí mantidas em refrigeração). A quantidade de 

amostra deve ser pequena e não encher por completo o recipiente (recipientes 

muito cheios podem ser rejeitados e o utente chamado a fazer nova colheita) 

uma vez que, especialmente com temperaturas ambiente mais elevadas, a 

produção de gases derivados da normal decomposição das fezes levará a um 

aumento da pressão no interior do recipiente podendo levar em casos extremos 

ao rebentamento do mesmo e em menor escala a que, ao abrir o recipiente, o 

material possa sair projetado (por isso quem estiver a realizar estes testes é 

aconselhado a abrir os recipientes com a abertura direcionada na direção 

oposta a si).  
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3.13. Microbiologia 

 No Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião procede-se à análise 

microbiológica de inúmeros produtos biológicos (urina, fezes, expetoração, 

esperma, exsudados de feridas, uretrais, vaginais, etc.) de forma a nestes aferir 

quanto à existência de microrganismos (bactérias, fungos ou parasitas) 

considerados patogénicos e se tal infeção acarreta algum significado clinico 

para a situação do doente. 

Para tal é necessário recorrer a uma vasta panóplia de meios de cultura (por 

vezes seletivos e/ou diferenciais outras vezes de enriquecimento) de forma a 

isolar e identificar as bactérias, e por vezes fungos, que possam estar 

envolvidos e, posteriormente, avançar para um processo de avaliação de 

suscetibilidade a antibióticos (antibiograma). 

 Os diferentes meios de cultura a utilizar dependerão do produto biológico em 

causa uma vez que cada tipo de infeção terá os seus agentes etiológicos mais 

comuns. Como exemplo, temos numa infeção urinária como agentes 

responsáveis mais frequentes Escherichia coli (presente numa grande maioria 

dos casos de infeções urinárias, especialmente em utentes do sexo feminino), 

Klebsiella spp. (em especial K. pneunomiae), Pseudomonas spp. e Proteus 

spp. (todos bacilos de Gram negativo) e também Enterococcus spp., 

Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus saprophyticus (estes 

cocos de Gram positivo). Uma vez 

escolhidos os meios, a amostra é 

semeada recorrendo a ansas 

esterilizadas e calibradas o que faz 

com que o volume de amostra 

utilizado seja rigorosamente 

conhecido. Isto faz com que se 

possa extrapolar a quantidade de bactérias presentes no produto biológico 

(medida em unidades formadoras de colónias por mililitro) a partir do número 

de colónias que cresçam no meio de cultura. As placas inoculadas são então 

colocadas em estufa (em meio de aerobiose ou anaerobiose consoante os 

Figura 31: Fotografia de estufa 
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agentes a pesquisar) e deixadas em estufa a 37ºC durante 24h (ou mais, 

dependendo dos casos).  

Nem todo o crescimento deve ser valorizado uma vez que podemos estar 

perante uma simples contaminação (resultado, por exemplo, de uma má 

colheita) e não de uma infeção. Desta forma usamos os critérios na tabela 

abaixo para decidir se continuamos com a análise ou não, ou seja, 

crescimentos superiores a 105 UFC/ml serão de valorizar enquanto 

crescimentos inferiores serão de assinalar como prováveis contaminações 

(exceções podem ser feitas como, por exemplo, em uroculturas de crianças 

que, apesar de não terem crescimento bacteriano superior a 105 UFC/ml, 

apresentem cultura pura). 

 

 

Número de 
colónias 

Volume de amostra 
10 µl 

Volume de amostra 
1 µl 

VALORIZAÇÃO 

1  100 UFC/ml 1.000 (103) UFC/ml 
CONTAMINAÇÃO 

PROVÁVEL 
10 103 UFC/ml 104 UFC/ml 

100 104 UFC/ml 105 UFC/ml DUVIDOSO 

1.000 105 UFC/ml 106 UFC/ml 

INFECÇÃO 
PROVÁVEL 10.000 106 UFC/ml 107 UFC/ml 

100.000 107 UFC/ml >107 UFC/ml 

 
  

Uma vez obtida cultura pura (de uma bactéria cujo crescimento foi 

considerado valorizável) é momento de fazer a sua identificação. Isto pode ser 

feito de forma presuntiva através do uso de meios de cultura diferenciais e/ou 

seletivos e também através do uso de provas bioquímicas isoladas (como a 

prova da catalase, da oxidase,…) ou integradas em galerias API. 

 

Tabela 17: Tabela para valorização de contagem de colónias semeadas com ansa de 1µl e de 10 µl. 
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De forma a agilizar este processo, no 

Laboratório de Análises Clínicas 

Mesquita & Damião está acessível o 

autoanalisador Vitek Compact® que 

serve como um meio rápido de 

identificação de bactérias, e 

leveduras, e posteriormente realizará 

o antibiograma. Para isso bastará 

colocar uma suspensão do micróbio (cuja concentração é aferida através do 

emprego de técnicas de turbidimetria) em cards (diferenciadas consoante o tipo 

de bactéria em estudo uma vez que os antibióticos a utilizar serão diferentes e 

em concordância com os critérios EUCAST (European Commitee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing)). O antibiograma reveste-se de grande 

importância na escolha do antibiótico mais indicado para tratamento da infeção 

garantindo, teoricamente, a suscetibilidade do microrganismo ao fármaco (uma 

vez que são vários os mecanismos de resistência aos antibióticos e por vezes 

a prescrição empírica por parte do clínico não funciona) levando a um 

tratamento direcionado, mais rápido e, como tal, diminuindo a probabilidade do 

aparecimento de bactérias multirresistentes.   

Se, por alguma razão, não for possível usar este meio automatizado para 

chegar a um antibiograma o processo pode ser feito de forma manual 

recorrendo a cultura em meio de Muller-Hinton e discos impregnados de 

antibióticos (e posterior leitura dos halos de inibição de crescimento).    

Nas próximas páginas ilustro, na forma de fluxogramas, como procedemos na 

análise de diferentes tipos de produto biológico. 

  

Figura 32: Fotografia de autoanalisador Vitek Compact® 
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PLACA CLED OU 

CPS 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

Colónias GRAM (+) 

 

Colónias GRAM (-) 

 

Teste da Catalase (+) 
 

Teste da Catalase (-) 
 

Streptococcus 
 

Card Vitek 2 GP 

+ Card AST-P586 

 

Staphylococcus 
 

Slidex Staph-Kit ou 

Coagulase (+) 
 

Slidex Staph-Kit ou 

Coagulase (-) 
 

S. aureus: 

Card AST-P580 

 

Se Grávida ou Criança: 

Card Vitek 2 GP 

+ Card AST-P580 

(valorizar S. saprophyticos) 

 

Teste da Oxidase (+) 
 

Teste da Oxidase (-) 
 

(Se Necessário) 

Card Vitek 2 GN 

+ Card AST-N093 

(Pseudomonas) 

 

Card Vitek 2 GN 

+ Card AST-N113 

 

Notas:  

• Em caso de identificação presuntiva (devido à coloração/aspecto das colónias), não é obrigatório 
a utilização dos Cards Vitek 2 GP (Gram Positivos) ou GN (Gram Negativos). 

• No caso de GRÁVIDAS, IDOSOS (>80 anos), CRIANÇAS (<4 anos), ALGALIADOS, ou colhidos em 
SACO COLECTOR, semear em placa CPS. 

 

Urina 

Figura 33: Fluxograma para execução de exame bacteriológico de urina (urocultura). 
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Fezes  

Fezes formadas 

RAPAPPORT 

(Meio RAPP) 

HEKTOEN 

(Placa HEKT) 

Valorizar colónias verdes ou azuis esverdeadas c/ ou s/ centro negro. 

Repicar para HEKTOEN (HEKT) ou identificar directamente. 
Card Vitek 2 GN (Gram Negativos) 

Fezes diarreicas/fluidas 
e se crianças 

 

PLACA MSA2 

Valorizar se crescimento abundante 
e se Gram com leucócitos e Cocos 

Positivos. 

Valorizar: 
� Salmonella e Shigella (Card AST-N113) 
� Pseudomonas (se cultura pura) (Card AST-N093) 

PESQ. FUNGOS 
(se pedido) 

 

(Placa SGC2) 

»Valorizar se tiver 
muito crescimento 
»Incubar mais 24 
horas se negativo 

(Incubar a 37ºC durante 24 horas) 
(Incubar a 37ºC durante 24 horas) 

Card Vitek 2 GP (Gram Positivos) 
+ Card AST-P580 

Card Vitek 2 YST 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

Candida albicans 

(Se Negativo) 

(Se Positivo) 

Teste da 
Filamentação 

Figura 34: Fluxograma para execução de exame microbiológico de fezes (coprocultura). 
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Valorizar se: 
»Colónias amarelas 
»Catalase (+) 
»Slidex Staph-Kit e/ou 
Coagulase (+) 
(Se poucos e flora normal 
abundante – não valorizar) 

Valorizar S. aureus: 
Card AST-P580 

PLACA  

MSA2 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

MACCONKEY 

(Placa MCK) 

Card Vitek 2 GN + 
Pseudomonas (Card AST-N093) 
Restantes (Card AST-N113) 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

G. CHOCOLATE 

(Placa HAE2) 

»Colónias suspeitas: 
-Gram: cocobacilos Gram (-); 
-Colónias cinzentas achatadas 
tipo gota de orvalho. 

»Incubar mais 24 horas se negativo. 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

Oxidase (+) 
Catalase (+) 
(maioria dos 
Haemophilus) 

Card Vitek 2 NH 

+ ATB NH 

Oxidase (+) 
(p/ Neisserias) 

G. CHOCOLATE 

(Placa VCA3) 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

Colónias Gram (+), alfa-

hemolíticas e Catalase (-) 

(Incubar mais 24 horas se 

negativo) 

G. SANGUE 

(Placa CNA) 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

Slidex Strepto Plus 

Card Vitek 2 GP: 
+ Card AST-P586 

Esperma 

Figura 35: Fluxograma para execução de exame bacteriológico de esperma (espermocultura). 
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GELOSE 

CHOCOLATE 

SABOURAUD 

(Placa SGC2) 

NÃO GRÁVIDA GRÁVIDA 

GELOSE 

SANGUE 

(Placa CNA) 
MEIO TODD H-T 

MAC CONKEY 

(Placa MCK) 

»Valorizar se tiver 
muito crescimento. 
»Incubar mais 24 
horas se negativo. 

Card Vitek 2 YST 

Teste da 
Filamentação 

Candida albicans 

(Se Negativo) 

(Se Positivo) 

»Colónias suspeitas: 
-Gram: cocobacilos Gram (-); 
-Colónias cinzentas achatadas 
tipo gota de orvalho. 

»Incubar mais 24 horas se negativo. 

Oxidase (+) 
(p/ Neisserias) 

Card Vitek 2 NH 

ATB NH 
»Em cultura pura ou 
mistura, deve ser 
sempre valorizada a 
N. gonhorrea. 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

Teste da Catalase 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

(Se Positivo) 

Slidex Staph-Kit 
e/ou Coagulase 

»Valorizar S. aureus só se 
tiver leucócitos ou em 
cultura pura: 
Card AST-P580 
 
»Em mulheres, perigo de 
TSS (Toxic Shock Syndrome) 

(Se Positivo) 

(Se Negativo) 

Valorizar Beta-Hemolíticos: 
»S. agalactiae (Grupo B) 
»Listeria monocytogenes 
(Gram (+) pequenos – valorizar 
em grávidas). 
 
Valorizar Alfa-Hemolíticos: 
» Gardnerella vaginalis (Gram 
variável) 
 
Card Vitek 2 GP  

Card Vitek 2 GN + 
Pseudomonas (Card AST-N093) 
Restantes (Card AST-N113) 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

GELOSE 

SANGUE 

(Placa CNA) 

Exsudado vaginal 

Figura 36: Fluxograma para execução de exame microbiológico de exsudado vaginal. 
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Se colhido em seringa, VALORIZAR TUDO: 

Streptococcus, Staphylococcus; 

Enterobactereaceas e outros Gram (-);  
Pseudomonas;  
Candida albicans e outros fungos. 

Se colhido em zaragatoa, valorizar: 

S. aureus; 
Enterobactereaceas; 

Pseudomonas; 

Candida albicans (se cultura pura e abundante). 

Teste da Catalase 

Positivo 

G. SANGUE 

(Placa CNA) 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

Negativo 

Card Vitek 2 GP: 
+ Card AST-P586 
(p/ maioria dos 
Streptococcus) 
+ ATB STREPTO 
(p/ S. pneumoniae) 

Card Vitek 2 GP: 
+ Card AST-P580 
 

Valorizar se: 
»Colónias amarelas 
»Catalase (+) 
»Slidex Staph-Kit e/ou 
Coagulase (+) 
(Se poucos e flora normal 
abundante – não valorizar) 

Valorizar S. aureus: 
Card AST-P580 

PLACA  

MSA2 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

SABOURAUD 

(Placa SGC2) 

Teste da 
Filamentação 

»Valorizar se tiver 
muito crescimento. 
»Incubar mais 24 
horas se negativo. 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

Card Vitek 2 YST 

(Se Negativo) 

Candida albicans 

(Se Positivo) 

MAC CONKEY 

(Placa MCK) 

Card Vitek 2 GN + 
Pseudomonas (Card AST-N093) 
Restantes (Card AST-N113) 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

Exsudado de ferida 

Figura 37: Fluxograma para execução de exame microbiológico de exsudado de ferida. 
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Colónias Gram (+), alfa-

hemolíticas e Catalase (-)  

(Incubar mais 24 horas se 

negativo) 

Valorizar se: 
»Colónias amarelas 
»Catalase (+) 
»Slidex Staph-Kit e/ou 
Coagulase (+) 
(Se poucos e flora normal 
abundante – não valorizar) 

Valorizar S. aureus: 
Card AST-P580 

ATB NH 
»Se Haemophilus parainfluenza – resultado a valorizar 
pela clínica. 
»Haemophilus influenza – valorizar se predominante no 
Gram e na cultura; ou se ausência/escassa flora normal 

PLACA  

MSA2 

MAC CONKEY 

(Placa MCK) 

Tipo de 
colónias 

Quantidade 
de colónias 

Flora 
normal 

Valorizar? 

1-2 
Raras a 
algumas 

Ausência 
ou alguns 
Bac. (-) 
predomin 

SIM 

1-2 Raras a 
algumas 

Moderada 
a 

abundante 
NÃO 

1-2 Moderada a 
abundantes 

Presente 
ou 

ausente 
SIM 

>2 Moderada a 
abundantes 

Presente 
ou 

ausente 
NÃO 

 

Card Vitek 2 GN + 
Pseudomonas (Card AST-N093) 
Restantes (Card AST-N113) 

G. CHOCOLATE 

(Placa HAE2) 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

(Incubar a 37ºC 
durante 24 horas) 

»Colónias suspeitas: 
-Gram: cocobacilos Gram (-); 
-Colónias cinzentas achatadas 
tipo gota de orvalho. 

»Incubar mais 24 horas se negativo. 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

Oxidase (+) 
Catalase (+) 
(maioria dos 
Haemophilus) 

Card Vitek 2 NH 

G. SANGUE 

(Placa CNA) 

(Incubar a 37ºC, em 
atmosfera de 5% CO2 

durante 24 horas) 

Teste da 
Optoquinase 

Halo> 12 mm 

Card Vitek 2 GP: 
»Valorizar S. pneumoniae: 
  ATB STREPTO 

Expetoração 

Figura 38: Fluxograma para execução de exame 
bacteriológico de expetoração. 
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 Durante a minha estadia no Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & 

Damião tive a oportunidade de trabalhar principalmente na análise 

microbiológica de urinas, funcionando em complementaridade com o estudo 

prévio do tipo II (urinoanálise). Apesar de não ter sido muito mencionado 

anteriormente, a microscopia ocupa um papel fulcral na microbiologia tendo 

sido por mim observadas várias e variadas lâminas desde preparações a fresco 

(onde visualizei, por exemplo, Trichomonas vaginalis em exsudados vaginais), 

colorações de Gram (nos quais podemos não só observar bactérias (invasoras 

ou provenientes da flora normal como no caso dos lactobacilos em exsudados 

vaginais) mas também células epiteliais, “clue cells”, leucócitos, eritrócitos, 

leveduras e outros elementos a valorizar ou não consoante o produto em 

questão), lâminas de expetoração coradas por Ziehl-Neelsen (onde cheguei a 

encontrar bacilos álcool-ácido resistentes) e provas de filamentação (para a 

identificação de Candida albicans).  

3.13.1. Exame parasitológico de fezes 

Em casos de suspeita clínica de parasitose intestinal, o exame parasitológico 

de fezes torna-se fundamental de forma a proceder à identificação correta do 

agente etológico em questão seja pela observação de ovos (como por exemplo 

no caso de helmintas), quistos (como no caso de protozoários) ou vermes.   

Logo à entrada no laboratório, as fezes são observadas de forma a pesquisar 

estruturas macroscópicas que possam estar presentes nas fezes. Após essa 

primeira análise, a amostra fecal será submetida a um tratamento destinado a 

concentrar os ovos e/ou quistos possivelmente aí presentes utilizando o 

Laboratório Mesquita & Damião para esse fim um kit comercial que funciona 

com base no método de sedimentação por centrifugação de Ritchie. A amostra 

concentrada, na qual a formalina a 10% adicionada vai promover a fixação dos 

elementos parasitários e interromper os seus mecanismos metabólicos, é então 

observada ao microscópio. As preparações são observadas na sua totalidade 

(campo por campo) com objetiva de menor ampliação (10X) e depois 

observamos rapidamente com objetiva de 40x para despiste de estruturas de 

menores dimensões, nomeadamente quistos de Giardia lamblia, cuja presença 

possa não ter sido detetada aquando da primeira na observação. 
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Aquando da minha estadia no laboratório tive a oportunidade de observar 

várias amostras de fezes com o intuito da pesquisa de parasitas sendo que na 

vasta maioria delas não observei qualquer estrutura que evidenciasse a 

presença destes. Contudo, e apesar da contínua melhoria nas condições 

sanitárias da região onde se insere o Laboratório Mesquita & Damião (como a 

instalação de água pública canalizada) e das políticas de saúde pública (como, 

por exemplo, a da utilização institucionalizada de anti-helmínticos em crianças 

de idade escolar e idosos) levar a uma redução crescente nos casos de 

parasitoses intestinais, encontrei amostras contendo quistos de Entamoeba coli 

(cuja presença, mesmo não se tratando de um parasita, é assinalada para o 

clínico), quistos de Giardia lamblia, e uma amostra que continha, além de 

quistos de Entamoeba coli, ovos de Trichuris trichuria e ovos de Ascaris 

lumbricoides. Com esta amostra fui recordado que não basta observar uma 

lâmina até encontrar um determinado parasita… é sempre preciso observar a 

lâmina na sua totalidade.             

3.14. Espermograma 

 Após o utente ter cumprido abstinência sexual de 3 dias é realizada colheita 

de esperma, por masturbação, para recipiente esterilizado fornecido pelo 

laboratório devendo o ejaculado ser colhido na sua totalidade. Imediatamente 

após colheita, o sémen é observado microscopicamente de forma a avaliar a 

viabilidade dos espermatozoides. Para isso devemos registar o tipo de 

movimento dos espermatozoides (imóveis, com movimentos lentos, com 

movimento moderado e direcionado ou com movimento rápido e retilíneo) e a 

sua percentagem de mobilidade, ou seja, quantos se encontram imóveis e 

quantos de movem (após emissão este valor deve estar entre os 70 a 90%) 

sendo esta observação repetida passadas duas horas (sendo que durante esse 

intervalo de tempo a amostra é mantida em estufa de forma a evitar que a 

temperatura ambiente vá baixando a viabilidade dos espermatozoides que 

deverá nesta altura estar normalmente entre os 60 a 70%). Como tal, a colheita 

é feita preferencialmente nas instalações do laboratório central podendo, na 

impossibilidade de assim ser, realizada noutro qualquer local mas neste último 

caso o produto biológico deve ser envolto, por exemplo, numa toalha 

previamente aquecida e rapidamente transportada para o laboratório. Esta 
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contagem é por vezes dificultada pelo grande número de espermatozoides e 

por isso recorri ao uso de um limitador de campo, de forma a incidir sobre um 

campo de observação menor, e rapidamente contei os espermatozoides 

móveis deixando os imóveis para contar posteriormente até perfazer um total 

mínimo de 100 espermatozoides contados.  

 Macroscopicamente é observada a cor (que normalmente deve ser branca 

acinzentada ou amarela acinzentada uma vez que uma cor avermelhada ou 

acastanhada pode ser indicativa da presença de infeção das vias seminais ou 

traumatismo da uretra), o volume (quantificado em ml após liquefação total 

usando uma pipeta graduada ou tubo graduado sendo o valor normal entre 2 a 

6ml) e a viscosidade do esperma (avaliada pelo modo como o líquido seminal 

flui através de um pipeta de Pasteur) e determinado o seu pH (por meio de tira 

de pH). A morfologia dos espermatozoides é também avaliada através da 

realização de esfregaço em lâmina e posterior coloração (por coloração de 

Wright ou de Leishman) e observação microscópica com recurso a objetiva de 

imersão (onde procuramos anomalias da cabeça (cabeça dupla, pequena, 

cónica e amorfas) do colo ou da cauda (duplas, ausentes ou enroladas) que 

não devem estar presentes em mais de 40% da população total de 

espermatozoides)    

Para contagem total do número de espermatozoides por mililitro realizei 

diluição da amostra em água destilada (na proporção de 1:20) e recorri a 

câmara de Neubauer (hemocitômetro) usando as áreas assinaladas a vermelho 

na figura em baixo (sendo uma contagem normal de 60 a 150 milhões por ml). 

 

Figura 39: Representação de grade de contagem de uma câmara de Neubauer. 
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 A observação de leucócitos, eritrócitos, bactérias, parasitas ou outros corpos 

estranhos serão também incluídos no boletim analítico. 

Nas situações de azoospermia deve-se concentrar o ejaculado (centrifugar a 

1500 rotações por minuto durante 5 minutos). Nos vasectomizados deve-se, 

sempre que observados, referir o número de espermatozoides. 
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3.15. Serviço externo 

  Apesar da miríade de meios à disposição dos técnicos a trabalhar no 

Laboratório Mesquita & Damião torna-se por vezes impraticável a realização de 

determinadas análises. Por exemplo, certos parâmetros são requisitados pelos 

clínicos de forma muito esporádica e tal torna incomportável e sem sentido a 

compra de equipamentos e reagentes específicos, apenas para os ver 

ultrapassar o seu prazo de validade após uma ou duas utilizações. Quando a 

metodologia para a determinação das análises não se encontra portanto 

implementada no laboratório é necessário recorrer aos serviços de laboratório 

externos certificados de forma a suprir as necessidades dos nossos utentes. É 

feita a recolha do material biológico necessário e depois procedemos ao seu 

transporte, cumprindo todas as normas de segurança e conservação das 

amostras, para os laboratórios externos. Normalmente, o Laboratório Mesquita 

& Damião solicita a ajuda do Laboratório de Análises Clínicas Professor Doutor 

Joaquim Jorge Nunes de Oliveira na Póvoa de Varzim (um dos membros 

fundadores do ACELABOMI® do qual o nosso laboratório é membro) ou do 

laboratório Ambar® localizado em Barcelona mas, para casos ainda mais 

específicos, pode recorrer a outros laboratórios (como o INSA-Doutor Ricardo 

Jorge, o Instituto Português de Sangue, etc). 

Após receção dos resultados externos é realizada a sua introdução no nosso 

sistema informático para posterior validação e entrega ao utente.  

Só a título exemplificativo passo a referir uma das determinações externas 

supramencionadas.  

3.15.1. Teste respiratório com ureia marcada com 13C para 

pesquisa de Helicobacter pylori 

 Também por vezes designado por teste de sopro é realizado com ureia 

marcada com 13C. A 13C-ureia, na presença da enzima urease, é hidrolisada e 

o CO2, marcado isotopicamente, libertado sendo posteriormente detetado, por 

espectrometria de massa, numa amostra de ar expirado. Este teste tem como 
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principal vantagem, em relação a uma biópsia da mucosa gástrica, ser um 

método de diagnóstico não invasivo para deteção de atividade ureásica 

indicativa da presença de Helicobacter pylori, considerado como principal 

causa etiológica das gastrites crónicas e fator decisivo para o surgimento de 

úlcera gastroduodenal.  

Levei a cabo várias colheitas para esta determinação utilizando um kit 

específico para este efeito no qual o utente é instruído para comparecer no 

laboratório em jejum, se fumador não deve fuma 12 horas antes da realização 

da colheita e não deve estar medicado com antibióticos há 1 mês e com 

protetores gástricos (nomeadamente bombas de protões) há 15 dias. Após 

ingestão de uma bebida acidificada, ao utente é pedido que expire de forma 

profunda e sustentada para dentro de um tubo de recolha de ar. Logo após, ao 

utente é solicitado para proceder à toma de uma solução contendo a 13C-ureia, 

espera em repouso 30 a 40 minutos e então é realizada nova colheita de ar. A 

diferença entre os resultados das duas colheitas dir-nos-á se o utente se 

encontra colonizado ou não pela bactéria em estudo. Os tubos, 

convenientemente selados, são reencaminhados para o laboratório externo 

escolhido. 
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4. Fase pós-analítica  

Uma vez completadas as determinações dos diferentes parâmetros, os 

resultados são enviados diretamente dos vários autoanalisadores para o 

sistema informático ClinidataXXI® e lá ficam guardados em bolsa à espera de 

uma primeira validação por parte dos técnicos responsáveis pelos respetivos 

setores. Consoante o valor obtido, proceder-se-á à sua validação ou poderá ser 

necessário proceder a repetição da determinação (se o resultado for muito 

discordante com o histórico do utente, se estivermos perante um valor muito 

acima ou muito abaixo do intervalo de referência, se tiver ocorrido um erro no 

equipamento, se for necessário proceder a uma diluição da amostra, etc.) ou 

pode ser, inclusivamente, pedida nova colheita de produto biológico para 

repetição da análise. Os resultados das técnicas manuais terão que ser 

introduzidas no sistema pelos técnicos.  

Após esta primeira validação técnica, e quando todas análises requisitadas 

forem dadas como concluídas, os resultados serão então validados pelos 

especialistas em análises clínicas e, só então, será impresso um boletim 

analítico (Anexo 7) para posterior entrega ao utente. 

 

Análise Valor Baixo Valor Alto 

Hemoglobina 
< 7,5 g/dl=> Sair Urgente 

7,5 – 8,0g/dl=> Avisar Doente 
>19 g/dl 

Plaquetas <30 x 109/l >1000 x 109/l 

Tempo de Protombina (P.T.) -------- >40 Segundos ou INR > 5 

Tempo de Tromboplastina 

Parcial ativada (a.P.T.T.) 
-------- >90 Segundos 

Glicose <40 mg/dl 
>500 mg/dl (>200 mg/dl se 

não diabético) 

Triglicerídeos -------- >1000 mg/dl 

Fósforo <1 mg/dl -------- 

Potássio <2,5 mEq/L >6,5 mEq/L 

Sódio <120 meq/L >160 mEq/L 

Cálcio <6 mg/dl >14 mg/dl 

C.P.K. -------- >3-5 x ULN 

 

Tabela18: Alguns dos valores considerados críticos pelo Laboratório de Análises Clínicas Mesquita & Damião. 
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Se algum dos resultados obtidos ultrapassar os valores críticos estabelecidos 

(e desta forma a vida do utente estiver comprometida no curto prazo) o utente 

ou/e respetivo médico assistente serão prontamente contactados de forma a 

apressar a resolução do problema. 
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5. Conclusão 

Além de servir para aperfeiçoar e consolidar os conhecimentos já apreendidos 

durante o desenrolar do curso de Mestrado em Análises Clinicas da Faculdade 

de Farmácia do Porto, o estágio curricular em questão permitiu-me adquirir 

novos conhecimentos e, também, uma ética de trabalho resultado de uma 

convivência com os diversos profissionais que ocupam funções no Laboratório 

de Análises Clínicas Mesquita & Damião sem os quais a elaboração deste 

relatório não teria sido, inclusivamente, possível (cito, em especial, o Dr. 

Orlando Silva, Diretor Técnico do laboratório).  

Da realização dos diversos tipos de métodos e técnicas espalhadas pelos 

diversos setores analíticos, referidos ao longo deste relatório, sobressai a lição 

de que não basta seguir “cegamente” os passos descritos nas várias bulas e 

manuais de utilizador mas que é sim sempre necessário usar os nossos 

conhecimentos e sentido crítico aquando da obtenção de resultados (senão 

não estaremos a trabalhar em laboratórios de análises clínicas mas sim em 

“resultórios” de análises clínicas…).  

De acordo com o Artigo 17º (Deveres do farmacêutico analista) do Capítulo III 

– Direitos e deveres gerais dos farmacêuticos do Código Deontológico da 

Ordem dos Farmacêuticos “O farmacêutico analista deve assumir a 

responsabilidade pelos actos e pelos resultados das análises que executa e 

devem merecer-lhe especial cuidado aqueles que tenham repercussões na 

saúde e vida humanas”. É, portanto, preciso termos consciência da importância 

e do impacto que o nosso trabalho, enquanto analistas, e os resultados das 

análises que fazemos têm na vida dos nossos utentes e, inerentemente, na 

comunidade na qual nos inserimos.     

Daqui só podem ficar os meus agradecimentos a todos que me apoiaram e 

possibilitaram a realização, a meu ver bem-sucedida, deste estágio. 

 

“É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.” 

Aristóteles 
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Anexos 

Anexo 1: Requisição médica do sistema Nacional de Saúde para a realização 

de análises clínicas. 
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Anexo 2: Folha de colheita (referente à requisição médica no anexo 1). 

 

 

Anexo 3: Etiquetas autocolantes com códigos de barras alfanuméricos para 

identificação de produtos biológicos (referentes à requisição médica no anexo 

1). 
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Anexo 4: Página do Manual de colheitas do Laboratório de Análises Clínicas 

Mesquita & Damião. 
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Anexo 5: Exemplo de um esquema posológico individualizado para controlo de 

doente hipocoagulado. 
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Anexo 6: Lista de recomendações gerais do Laboratório de Análises Clínicas 

Mesquita & Damião para doentes hipocoagulados. 
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Anexo 7a: Boletim analítico com os resultados de análises clínicas – página 1/2 

(referentes à requisição médica no anexo 1). 



      Estágio de Mestrado em Análises Clínicas – Lab. Análises Clínicas Mesquita e Damião Lda. 
 

Raúl Miguel da Silva e Sousa - 91 - Setembro 2015/Dezembro 2015 
 

 

 

Anexo 7b: Boletim analítico com os resultados de análises clínicas – página 2/2 

(referentes à requisição médica no anexo 1). 
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Resumo 

As doenças cardiovasculares encontram-se entre as principais causas de 

mortalidade e morbilidade no mundo e durante mais de meio século a terapêutica oral 

na prevenção/tratamento de eventos tromboembólicos baseou-se no uso de 

anticoagulantes antagonistas da vitamina K. Contudo, estes medicamentos 

apresentam várias limitações, que obrigam a um controlo analítico apertado, e nos 

últimos anos temos assistido à introdução no mercado de novos anticoagulantes orais 

ditos mais seguros. 

 

Após a realização de estudos de eficácia e segurança, o dabigatrano etexilato 

(inibidor direto da trombina), o rivaroxabano e o apixabano (inibidores diretos do fator 

Xa) foram aprovados para prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) e do 

tromboembolismo venoso (TEV) em doentes submetidos a artroplastia eletiva da anca 

ou joelho, para reduzir o risco de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em 

doentes com fibrilação auricular não-valvular e também como tratamento em doentes 

com tromboembolismo venoso agudo, apresentando como uma das principais 

vantagens não necessitarem de monitorização laboratorial regular (uma vez que são 

farmacologicamente previsíveis e não apresentam interações significativas com 

alimentos nem com outros fármacos).   

 

Apesar da sua entrada no mercado, permanecem ainda por esclarecer 

algumas questões práticas quanto ao uso dos novos fármacos anticoagulantes, como 

a sua segurança a longo-prazo, a ausência de antídotos e de testes laboratoriais 

fiáveis para a avaliação da sua atividade anticoagulante sendo que, nesse sentido, é 

necessária a realização de estudos de fase IV de forma a melhor aferir quanto à sua 

eficácia e segurança na prática clínica real. Como tal, o uso de antagonistas da 

vitamina K é ainda uma realidade para inúmeros doentes e o completo abandono do 

uso desta classe de fármacos é, por enquanto, uma impossibilidade.    

 

Palavras-chave: anticoagulantes orais, antagonistas da vitamina K, inibidor direto da 

trombina, dabigatrano etexilato, inibidor direto do fator Xa, rivaroxabano, apixabano.  
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Abstract 

Cardiovascular diseases are one of the main causes of morbidity and mortality 

worldwide. For more than half a century the oral therapeutic in the prevention/treatment 

for thromboembolic events was based upon the use of anticoagulants which are 

vitamin K antagonists. However, these medicines have several limitations, that compel 

a need for a strict analytical control, and in the past few years we have witness the 

market entry of new, and so called safer, oral anticoagulants.   

 

After efficacy and safety studies, dabigatran etexilate (direct thrombin inhibitor), 

rivaroxaban and apixaban (factor Xa inhibitors) were approved for prevention of stroke 

and venous thromboembolism in patients undergoing elective arthroplasty of hip or 

knee, to reduce the risk of stroke and systemic embolism in patients with non-valvular 

atrial fibrillation and in the treatment of patients with acute venous thromboembolism, 

presenting the fact that they do not require regular laboratory monitoring as one of their 

main advantages (since they are pharmacologically predictable and do not present 

major interactions with food and other drugs).  

 

In spite of their market introduction, some practical issues pertaining to the use of 

these new anticoagulant drugs are still unanswered, such as their long-term safety, 

absence of antidotes and lack of reliable laboratory tests pertaining to the evaluation of 

their anticoagulant activity and, in that sense, stage IV studies are required in order to 

better assess their efficiency and safety in real clinical practice. As such, the use of 

vitamin K antagonist anticoagulants is still a reality for countless patients and the 

complete phasing out of this type of drugs stands, for now, to be impossible.       

  

     Keywords: oral anticoagulants, vitamin K antagonist, direct thrombin inhibitor, 

dabigatran etexilate, factor Xa inhibitor, rivaroxabano, apixaban.  

  



 - v -  

Índice 
 
1. Introdução ............................................................................................................. 1 

2. Desenvolvimento................................................................................................... 3 

2.1. Hemóstase ..................................................................................................... 3 

2.1.1. Hemóstase primária .................................................................................... 3 

2.1.2. Hemóstase secundária ................................................................................ 4 

2.2. Patologias com indicação para hipocoagulação oral ....................................... 7 

2.2.1. Fibrilação Auricular ...................................................................................... 7 

2.2.2. Tromboembolismo Venoso .......................................................................... 8 

2.2.3. Trombose Arterial ........................................................................................ 9 

2.2.4. Próteses valvulares mecânicas e biológicas .............................................. 10 

2.3. Antagonistas da vitamina K .......................................................................... 10 

2.4. Novos Anticoagulantes Orais ........................................................................ 15 

2.4.1. Dabigatrano etexilato ................................................................................ 15 

2.4.2. Rivaroxabano ............................................................................................ 17 

2.4.3. Apixabano ................................................................................................. 18 

2.5. Exames laboratoriais .................................................................................... 19 

2.5.1. Tempo de tromboplastina parcial ativado (aPTT) ...................................... 20 

2.5.2. Tempo de protrombina (PT) ...................................................................... 20 

2.5.3. Tempo de trombina (TT)............................................................................ 21 

2.5.4. Tempo de ecarina (ECT) ........................................................................... 22 

2.5.5. Fibrinogénio .............................................................................................. 22 

2.5.6. Determinação de fatores de coagulação ................................................... 23 

2.5.7. Provas de trombofilia ................................................................................. 23 

2.5.8. Outros parâmetros .................................................................................... 24 

2.6. Anticoagulantes ideais .................................................................................. 24 

3.  Conclusão .............................................................................................................. 27 

Referências bibliográficas ........................................................................................... 30 

Anexos ....................................................................................................................... 34 

 
 

  



 - vi -  

 
Índice de figuras 
 
Figura 1: Representação esquemática da cascata de coagulação                Página 5  
 
Figura 2: Ciclo da vitamina K                                                   Página 6 
 
Figura 3: Monitorização da terapêutica anticoagulante oral                   Página 12 
  
 
Índice de tabelas 
 
Tabela 1: Principais fatores de risco para tromboembolismo venoso                 Página 9 
 
Tabela 2: Farmacocinética da Varfarina e do Acenocumarol                           Página 12 
 
Tabela 3: Intervalos de INR recomendados para a terapêutica de diferentes condições 

com risco tromboembólico                                    Página 13 
 
Tabela 4: Comparação entre a Varfarina e os novos anticoagulantes orais     Página 19 
 

Lista de abreviaturas e símbolos 

ACO - Anticoagulante oral 

aPTT - tempo de tromboplastina parcial ativada 

AVC - acidente vascular cerebral 

DGS - Direção Geral da Saúde 

EAM - enfarte agudo do miocárdio 

ECA – ecarin chromogenic assay 

ECT - tempo de ecarina 

EMA - Agência Europeia do Medicamento 

FA - fibrilação auricular 

FDA – Food and Drug Administration 

HNF - heparina não fracionada 

IDT - inibidores diretos da trombina 

IFXa - inibidores diretos do fator Xa  

IMS - Intercontinental Marketing Services 

INR - International Normalized Ratio  

ISI - International Sensitivity Index 

NOAC - new oral anticoagulant 



 - vii -  

PT - tempo de protrombina 

SAF - síndrome antifosfolipídeo 

SCA - síndromes coronárias agudas 

TEP - tromboembolismo pulmonar 

TEV - tromboembolismo venoso 

TT - tempo de trombina 

TTR - time in therapeutic range 

TVP - trombose venosa profunda 

WARF - Wisconsin Alumni Research Foundation 



 - 1 -  

 
 

1. Introdução 
 

 
Lúcio Aneu Séneca, célebre filósofo e escritor do Império romano, escreveu que 

“O importante é viver bem, não viver por muito tempo; e muitas vezes vive bem quem 

não vive muito” [1]. Dois milénios após o seu tempo, presenciamos um aumento na 

esperança de vida da população e segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), em “A 

Saúde dos Portugueses. - perspetiva de 2015”, a esperança de vida à nascença, em 

Portugal, é atualmente de 83,03 anos para as mulheres e de 77,16 anos para os 

homens [2]. Tal expetativa de anos de vida dever-se-á a um melhor regime alimentar 

(quer em qualidade como em quantidade), melhores condições de higiene pessoal e 

ambiental mas também a melhores cuidados de saúde, tanto a nível curativo como 

preventivo. 

Este facto, apesar de desejado, condiciona o aparecimento de doenças 

crónicas com forte impacto no quotidiano das organizações e das pessoas. A 

Organização Mundial de Saúde definiu doenças crónicas como doenças que são 

permanentes, produzem diversos graus de incapacidade, são causadas por alterações 

patológicas irreversíveis e exigem a formação especial do doente para a reabilitação 

(exigindo longos períodos de supervisão, observação ou cuidados especiais). 

Segundo Paúl e Fonseca, (2005) “...O grande avanço, nas últimas décadas, no 

prolongamento da esperança de vida não tem ocorrido a par com o objetivo de manter 

os indivíduos saudáveis até à morte...” [3]. Isto significa que não é importante apenas 

termos mais anos de vida, mas também mais vida nesses anos.  

A doença crónica na atualidade é um dos grandes problemas que a medicina 

enfrenta, com as suas consequências sociais, políticas e económicas. À medida que a 

idade avança, as pessoas estão mais suscetíveis a doenças crónicas relacionadas 

com o envelhecimento sendo que hábitos de vida pouco saudáveis, poluição 

ambiental, sedentarismo e stress são fatores que têm um papel importante na eclosão 

destas doenças. Resumindo, a doença crónica é vista como uma doença sem cura 

que exige cuidados, tratamento continuados, que gera conflito em virtude de 

mudanças no estilo de vida e dependência de outros. 

 
Em Portugal (assim como na maioria dos países industrializados), a principal 

causa de morte e morbilidade são as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. 

Dados do Instituto Nacional de Estatística, entre 2011 e 2014, apontam para um total 

de 15977 mortes devidas a acidentes vasculares cerebrais e 10422 por doença arterial 

coronária, o que coloca estas causas de morte em primeiro e segundo lugar, 
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respetivamente, no ranking de principais causas de morte no nosso país [4]. Segundo 

dados da Direção Geral de Saúde de 2015 [5], cerca de 30% das mortes registadas 

em Portugal ocorrem devido a doenças cardiovasculares e metade destes óbitos são 

consequência de problemas vasculares cerebrais. Numa panorâmica global, mais de 

70% das mortes, em Portugal, são devidas a: 

• Doenças do aparelho circulatório (30%); 

• Tumores malignos (24%); 

• Doenças do aparelho respiratório (12%); 

• Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (5%). 

 

As doenças cardiovasculares são muito importantes no panorama da saúde em 

Portugal [6] e, devido à sua cronicidade, muitas vezes acompanharão o doente 

durante toda a sua vida, exigindo a manutenção de cuidados de saúde durante um 

longo período de tempo, com imprescindível aquisição de competências por parte do 

doente (e equipa de saúde que o acompanha). O principal meio de combate a este 

tipo de doenças será sempre uma aposta séria na prevenção primária (como, por 

exemplo, pela escolha de estilos de vida mais saudáveis) de forma a minimizar o risco 

de ocorrência dos fenómenos tromboembólicos. Relativamente a este aspeto, e 

segundo o Dr. Dilson Teixeira do Serviço de Imuno-Hemoterapia do Centro Hospitalar 

do Alto Minho, é unânime que a hipocoagulação oral pode desempenhar um papel 

decisivo na redução do impacto das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares 

[7].  

O uso da terapia anticoagulante tem aumentado significativamente nas últimas 

décadas devido à sua eficácia e segurança comprovadas, além das suas inúmeras 

indicações. Os anticoagulantes orais são fármacos prescritos frequentemente devido à 

sua ação efetiva na profilaxia de fenómenos tromboembólicos. As indicações 

abrangem um leque muito variado de situações e patologias, que incluem, entre 

outras, a fibrilação auricular, a prevenção e tratamento da trombose venosa profunda, 

o tromboembolismo pulmonar, o acidente vascular cerebral, o enfarte agudo do 

miocárdio anterior extenso, o implante de próteses valvulares e prótese biológica (nos 

primeiros 3 meses) e outros distúrbios vários no normal fenómeno de coagulação [8]. 

A maior parte dos doentes hipocoagulados têm patologia de origem cardíaca e 

necessitam de anticoagulação ao longo de toda a vida. 

 

Segundo Roca [7], a população alvo desta terapêutica assenta sobretudo nos 

grupos etários mais elevados: três quartos dos doentes têm mais de sessenta e 

metade tem mais de setenta anos. 
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Segundo dados do IMS (Intercontinental Marketing Services) [9] de 2005 

estimava-se existirem cerca de 100.000 doentes hipocoagulados em Portugal (estando 

este número a aumentar a um ritmo próximo de 14% ao ano). Esta tendência deve-se, 

em parte, ao envelhecimento da população portuguesa e consequente aumento do 

número de doenças cardíacas e trombóticas associadas à idade avançada. 

 

Pela importância e impacto espectável na terapia destes doentes com 

necessidade de hipocoagulação serão objeto de estudo desta monografia os novos 

medicamentos anticoagulantes neste momento mais prescritos em Portugal: o 

dabigatrano, o rivaroxabano e o apixabano. 

 

2. Desenvolvimento 
 
 

O sistema hemostático é constituído por um endotélio vascular íntegro e a 

presença na corrente sanguínea de plaquetas e fatores de coagulação. A sua principal 

função é manter a fluidez do sangue, em equilíbrio hemodinâmico, e deter as 

hemorragias quando se dá uma lesão vascular. É necessário um completo equilíbrio 

entre os mecanismos de coagulação, ou de formação de fibrina, e os mecanismos 

fibrinolíticos, ou de destruição da fibrina [7]. 

 O coágulo de fibrina é o resultado final da ativação do sistema hemostático no 

qual se distinguem três fases ligadas entre si: vascular (contração vascular), 

plaquetária, (formação da rede plaquetária, libertação de fatores que aumentam a 

contração vascular e a aderência plaquetária e início da coagulação plasmática) e a 

participação fatorial [7]. 

 

2.1. Hemóstase  

A coagulação sanguínea é um processo biológico complexo que pode ser 

dividido fundamentalmente em dois processos: a ativação plaquetária (hemóstase 

primária) e a cascata da coagulação (hemóstase secundária). Estes processos vão 

interagir entre si resultando na formação de um coágulo de fibrina de forma a obter a 

hemóstase, ou seja, a interrupção de uma hemorragia [10].   

2.1.1. Hemóstase primária 

Na hemóstase primária teremos em primeiro lugar uma vasoconstrição, como 

resposta à perda sanguínea, seguida de um processo de adesão das plaquetas, que 



 - 4 -  

até então circulavam livremente na corrente sanguínea na sua forma inativa, ao 

endotélio vascular. Esta ligação, mediada pelo fator de von Willebrand, ocorre entre a 

glicoproteína Ib/IX/V na superfície das plaquetas e o colagénio exposto durante a 

lesão do endotélio. Seguidamente, ocorre uma ativação plaquetária, mediada pelo 

fator tecidual (FT, fator III ou tromboplastina) presente na superfície do colagénio, na 

qual ocorre uma alteração na forma das plaquetas e libertação do seu conteúdo 

granular (como, por exemplo, produtos de oxidação do ácido araquidónico pela via 

cicloxigenase, adenosina difosfato e fator de ativação plaquetária) para a corrente 

sanguínea. As plaquetas ativadas, além de recrutar mais plaquetas para a área 

afetada, vão expressar mais fator tecidular. Este fator irá também, por sua vez, ativar a 

cascata da coagulação. Numa fase de agregação plaquetária, as plaquetas vão-se 

unir entre si formando o chamado "trombo branco" [10]. 

2.1.2. Hemóstase secundária 

A cascata da coagulação clássica, proposta quase simultaneamente em 1964 por 

Macfarlane no Reino Unido [11] e por Davie e Ratnoff [12] nos Estados Unidos da 

América, surgiu como uma forma esquemática de explicar a complexa fisiologia da 

coagulação sanguínea. Segundo este modelo, a coagulação ocorre por meio de 

ativação proteolítica sequencial de pró-enzimas por proteases do plasma, resultando 

na formação de trombina que, então, quebra a molécula de fibrinogénio em 

monómeros de fibrina. Tal proposta divide a coagulação numa via extrínseca (que 

envolve elementos do sangue e também elementos que comummente não estão 

presentes no espaço intravascular) e numa via intrínseca (iniciada por componentes 

presentes no espaço intravascular), que convergem para uma via comum, a partir da 

ativação do fator X (FX).  

Na via extrínseca, o fator VII plasmático é ativado na presença do seu cofator, o 

fator tecidual, formando o complexo fator VII ativado/FT (FVIIa/FT), responsável pela 

ativação do fator X.  

Na via intrínseca, a ativação do fator XII ocorre quando o sangue entra em 

contato com uma superfície contendo cargas elétricas negativas. Tal processo é 

denominado "ativação por contato" e requer ainda a presença de outros componentes 

do plasma: pré-calicreína (uma serinoprotease) e cininogênio de alto peso molecular 

(um cofator não enzimático). O fator XII ativado ativa o fator XI que, por sua vez, ativa 

o fator IX. O fator IX ativado, na presença de fator VIII ativado por traços de trombina, 
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e em presença e iões de cálcio (complexo tenase extrínseco), ativa o fator X da 

coagulação. 

Numa via agora comum, o complexo enzimático constituído pelos factores X 

activado e V activado e por iões cálcio (protrombinase) irá atuar sobre a protrombina 

(fator II) desencadeando a geração de trombina (fator II ativado) que tem como 

principal função a conversão do fibrinogénio em fibrina (o fibrinogénio é uma molécula 

constituída por dois pares de três cadeias diferentes de polipeptídeos e a trombina vai 

convertê-lo em monómeros de fibrina e ativar o fator XIII, que então liga de forma 

cruzada a fibrina à fibronectina e esta ao colagénio) [13-15]. 

 

Figura 1: Representação esquemática da cascata de coagulação. No esquema estão identificados os 

locais e mecanismos de ação dos anticoagulantes orais clássicos (antagonistas da Vitamina K) e os 

novos anticoagulantes orais (NOACs; new oral anticoagulants). Adaptado de [10] 

A ativação do fator X encontra-se no ponto de união entre a via intrínseca e a via 

extrínseca, dando origem à via comum, e por essa razão apresenta-se como um local 

alvo de eleição na terapia anticoagulante. De facto, os inibidores diretos do fator Xa 

como o rivaroxabano, o apixabano e o edoxabano atuam sobre o fator Xa impedindo a 
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sua ação sobre a protrombina e como tal impedindo a formação de trombina. Outra 

classe de anticoagulantes orais como o dabigatrano atua diretamente como inibidores 

da trombina. Em qualquer um dos casos a cascata de coagulação é interrompida 

antes da formação final de fibrina.         

De realçar que os fatores II, VII, IX e X são produzidos a nível hepático (tal como 

a proteína C e a proteína S que atuam como inibidores da coagulação) e necessitam 

da presença de vitamina K para a sua síntese (o que significa que alterações 

hepáticas e alterações nos níveis corporais de vitamina K podem levar à diminuição na 

produção destes fatores e refletir-se em distúrbios na coagulação). Estes fatores 

serão, portanto, o local de atuação dos fármacos anticoagulantes antagonistas da 

vitamina K (Varfarina e Acenocumarol) sendo que a sua inibição da vitamina K irá inibir 

a síntese destes fatores da coagulação [10].   

Para que os fatores II, VII, IX, X, proteínas C e S se tornem ativos é necessário 

que ocorra a gama-carboxilação do ácido glutâmico, possibilitando assim a adesão 

dessas proteínas aos fosfolípidos de superfície e acelerando o processo de 

coagulação. A vitamina K em forma reduzida (KH2) atua como co-fator essencial para 

o processo da gama-carboxilação dos fatores de coagulação. Neste processo, a KH2 é 

oxidada a epóxi-vitamina K e a seguir retorna a KH2 pela ação de duas redutases, 

completando o ciclo da vitamina K. A varfarina inibe a ação das duas redutases, 

reduzindo a quantidade de vitamina KH2 disponível, limitando o processo de 

carboxilação [16]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Ciclo da vitamina K (a varfarina inibe a ação das redutases inibindo a síntese de vitamina K1 e 
vitamina KH2). Adaptado de [17]  
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A diminuição dos fatores funcionais no plasma pela medicação cumarínica 

depende da semi-vida de cada um: fator VII e proteína C (4-6 horas), IX (24 horas), X 

(8-48 horas) e II (60-72 horas) [18]. 

 

Em suma, as fases vascular e plaquetar constituem a hemostase primária, que 

pode reparar um vaso se for uma pequena lesão. Se esta não for suficiente, entra em 

funcionamento a coagulação plasmática ou hemostase secundária criando-se uma 

rede de fibrina que consolida o rolhão plaquetário, que posteriormente será destruído 

pelo sistema fibrinolítico, e a lesão da parede vascular desaparecerá coberta pelo 

endotélio [7]. 

 

O modelo clássico das duas vias de coagulação, intrínseca e extrínseca, tem sido 

revisto nos últimos anos. Este sistema é regulado por uma série de enzimas 

inibidoras/promotoras da coagulação/fibrinólise, como por exemplo a antitrombina-III, 

proteína C e a proteína S [7]. Apesar de este modelo possuir limitações, e não 

conseguir explicar satisfatoriamente todos os fenómenos ligados à hemostasia “in 

vivo”, tem sido o vigente neste último meio século.  

 

O fenómeno de coagulação é, portanto, não só desejável como imprescindível à 

fisiologia do ser humano de forma a protegê-lo em situações de agressão do endotélio 

vascular (caso contrário um simples corte conduziria a morte por hemorragia). 

Contudo, certas circunstâncias podem levar à formação de coágulos com prejuízo do 

normal funcionamento da corrente sanguínea (levando ao comprometimento do aporte 

de oxigénio e nutrientes aos órgãos) constituindo um evento tromboembólico. 

 

2.2. Patologias com indicação para hipocoagulação oral  
 
 

2.2.1. Fibrilação Auricular  

 

A Fibrilação Auricular (FA) é uma taquiarritmia supraventricular caracterizada 

pela descoordenação das atividades elétrica e mecânica do átrio, causando 

deterioração da sua função e propiciando estase sanguínea. É uma condição 

frequente na prática clínica (estima-se que a sua prevalência seja de 0,4% na 

população geral) mas muitas vezes o doente só se apercebe da sua condição quando 

já é tarde, ou seja, após a ocorrência de um fenómeno tromboembólico (suspeita-se 

que mais de 1/3 dos doentes com FA que deveriam estar hipocoagulados não o 

estão)[7]. A Fibrilação Auricular é considerada a condição clínica isolada de maior 
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risco relativo para a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) (doentes com FA 

apresentam um risco de sofrer um AVC cerca de cinco vezes superior à população em 

geral; cerca de 20% a 40% dos AVC são desencadeados após FA) [7]. A estase no 

átrio esquerdo, principalmente no ápice, favorece a formação de trombos, os quais se 

podem fragmentar e levar a embolias na circulação sistêmica. O apêndice atrial 

esquerdo é quase que exclusivamente o local de origem de trombos intracavitários em 

doentes com Fibrilação Auricular. Outro fator que implica o aumento de acidentes 

isquémicos é o acelerado processo aterosclerótico presente nesses doentes e/ou a 

coexistência de anormalidades valvulares. Esses são os mecanismos pelos quais se 

originam cerca de dois terços de todos os eventos cerebrovasculares isquémicos 

levando a elevada mortalidade e incapacidades funcionais [19-20]. 

 

Uma condição muito semelhante a esta é o Flutter Auricular. Estudos recentes 

têm demonstrado a ocorrência de eventos tromboembólicos, tanto durante a arritmia 

como também durante a pós-reversão a ritmo sinusal pelo que, para doentes com 

Flutter Auricular, recomenda-se anticoagulação, com a utilização dos mesmos critérios 

indicados para Fibrilação Auricular [21]. 

  

2.2.2. Tromboembolismo Venoso 

  

O Tromboembolismo Venoso (TEV) inclui duas entidades, consideradas 

manifestações clínicas da mesma doença, que são a Trombose Venosa Profunda 

(TVP), que ocorre geralmente ao nível dos membros inferiores, e o Tromboembolismo 

Pulmonar (TEP). Trata-se de uma patologia que ocorre com elevada frequência e que 

é associada a significante mortalidade e morbilidade (como a síndrome pós-trombótica 

ou a hipertensão pulmonar tromboembólica crónica). No Ocidente, a incidência de 

embolia pulmonar é de 5/10.000 doentes. A mortalidade nos primeiros três meses é 

superior a 15%, e quatro vezes maior quando o tratamento não é instituído. Nos 

doentes hospitalizados com insuficiência cardíaca congestiva, sem profilaxia 

adequada com heparina, a TVP pode estar presente em mais de 70% dos casos      

[22]. 

 

Esta patologia resulta de uma combinação de fatores de risco hereditários ou 

adquiridos ao longo do tempo, também conhecido como trombofilia ou estados de 

hipercoagulação, associados a lesão endotelial e a estase venosa. Estes três fatores 

são condições base para a compreensão da trombose e são conhecidos como a tríade 

de Virchow, proposta por este autor no século XIX [24].  
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Tabela 1: Principais fatores de risco para tromboembolismo venoso 

Estase venosa Lesão endotelial Hipercoagulabilidade 
- Idade superior a 40 anos, 
- Imobilização prolongada, 
- Insuficiência cardíaca, 
- Enfarte do miocárdio, 
- Paralisia de membros 
inferiores, 
- Acidente vascular encefálico, 
- Viagens aéreas de longas 
distâncias. 

- Trauma não-cirúrgico e 
cirúrgico (incluindo 
parto), 
- Tromboembolismo 
prévio. 
 

- Doença maligna, 
- Obesidade, 
- Tabagismo, 
- Gravidez, 
- Estrogênios, 
- Trombofilias* 
 

 
* Deficiência das proteínas C e S, resistência à proteína C (fator V Leiden), deficiência de antitrombina III, 
mutação da protrombina, anticorpo antifosfolipídico / anticardiolipina, desfibrinogenemias e desordens do 
plasminogénio. Adaptado de [24]  

 

O TEV é uma complicação assinalável da cirurgia ortopédica da anca e do joelho, 

estando associada a significativa morbilidade e mortalidade. Estas complicações 

desenvolvem-se habitualmente nos primeiros três meses após uma grande cirurgia 

ortopédica. A ocorrência de tromboembolismo prévio é considerada fator de risco 

importante uma vez que a alteração endotelial provocada pelo episódio inicial 

predispõe à formação de novos trombos, principalmente na presença de outros fatores 

de risco persistentes. As neoplasias de pâncreas, pulmão e trato gastrintestinal são 

aquelas em que a associação é mais frequente. O emprego de estrogênios como 

método de contraceção ou como terapia de reposição hormonal é correlacionado com 

maior incidência de tromboembolismo (o risco é maior nos quatro primeiros meses 

após o início do uso do medicamento e desaparece após 3 meses da sua 

descontinuação) [22]. 

 

Embora tanto o TEP como o TVP sejam apresentações clínicas do 

tromboembolismo venoso os doentes com embolia pulmonar parecem estar sob risco 

aumentado de recorrência de eventos fatais relativamente aos doentes com TVP. 

 

2.2.3. Trombose Arterial  

 

Os trombos arteriais tendem a ocorrer em locais onde se formam placas 

ateroscleróticas e onde a tensão parietal é maior, o que pode resultar num trombo rico 

em plaquetas designado por “trombo branco”, devido ao seu aspeto exterior. As placas 

ateroscleróticas podem ser alvo de rutura, fissura ou erosão com exposição de 

substâncias pró-trombóticas e inflamatórias sub-endoteliais, tais como lípidos 

oxidados, fator tecidular e colagénio.  
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Apesar da fisiopatologia das doenças trombóticas arteriais estar centrada na 

aterosclerose, o que é consideravelmente distinta do TEV, a ativação da cascata da 

coagulação e a consolidação do trombo de plaquetas pela fibrina desempenha 

também um papel importante na sua génese.  

Os territórios vasculares envolvidos na aterotrombose incluem as artérias 

coronárias, responsáveis pelas síndromes coronárias agudas (SCA) e as artérias 

cerebrais, responsáveis pela maior parte dos acidentes vasculares cerebrais 

isquémicos [25]. 

 

2.2.4. Próteses valvulares mecânicas e biológicas 

 
Por vezes, uma das válvulas cardíacas (seja ela aórtica, mitral, pulmonar ou 

tricúspide) pode, por não estar a funcionar apropriadamente, precisar de ser 

substituída cirurgicamente por uma prótese valvular (ou seja, por um substituto de 

tecido sintético) que terá por objetivo imitar os movimentos normais de abertura e de 

encerramento das válvulas naturais. As próteses valvulares cardíacas são divididas 

em duas categorias básicas: válvulas mecânicas sintéticas e válvulas biológicas de 

tecido humano ou animal [26]. 

Como corpos estranhos que são e devido à sua localização no aparelho 

circulatório, as próteses valvulares, após implantação, podem ser alvo de ataque 

imunitário por parte do organismo e fomentar, entre outras situações, a ocorrência de 

formação de coágulos. A trombogenicidade difere entre os diferentes tipos de válvulas 

(sendo o risco menor com as biológicas e, dentro das mecânicas, as mais modernas 

apresentam menor risco) e da sua posição.  

Como fatores de risco para tromboembolismo com próteses cardíacas podemos 

destacar períodos de insuficiente hipocoagulação (que está indicada durante 3 meses 

após cirurgia para próteses biológicas e de forma vitalícia para próteses mecânicas), 

posição mitral da válvula (seja ela mecânica ou biológica a posição mitral apresenta 

risco duas vezes maior às demais), baixo débito cardíaco, fibrilação auricular, 

episódios embólicos prévios e estados de hipercoagulabilidade (incluindo a gestação). 

 

 
2.3. Antagonistas da vitamina K 
 

Por mais de 50 anos, a disponibilidade de anticoagulantes orais tem tornado 

possível a prevenção primária e secundária efetiva de tromboembolismo arterial e 

venoso.  

Os anticoagulantes orais clássicos, também conhecidos por agentes 

cumarínicos, são antagonistas da vitamina K, um importante co-fator para a síntese 
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hepática dos fatores de coagulação II (protrombina), VII, IX e X. Os representantes 

disponíveis no mercado português incluem a varfarina (Varfine®) e o acenocumarol 

(Sintrom®), embora o uso do segundo tenha diminuído progressivamente, em parte 

pelo facto de os grandes estudos serem realizados com varfarina (o que irá pesar na 

escolha do clínico aquando da prescrição). 

A varfarina foi descoberta no Canadá e nos Estados Unidos, no início do século 

XX, onde agricultores do norte dos dois países começaram a cultivar Trevo-de-Cheiro  

(Melilotus officinalis) importado da Europa. Embora fosse uma planta com bom 

potencial nutricional, os agricultores perceberam que, quando ingerida pelo gado, 

provocava hemorragias espontâneas. Em 1921 um veterinário chamado Schofield 

associou a doença ao consumo de forragem de Trevo-de-Cheiro estragado. Sabia-se 

que a planta fresca continha cumarina, que não era tóxica, porém, a causa da 

hemorragia foi descoberta: Karl Paul Link e os seus colaboradores em 1940, 

explicaram que a cumarina é oxidada a 4-hidroxicumarina e reage com o formaldeído 

formando o dicumarol, um composto com propriedades anticoagulantes. O dicumarol 

foi patenteado e usado terapeuticamente como anticoagulante em 1941. Em 1946, 

Link dedicou-se a novos estudos para o desenvolvimento de anticoagulantes orais e, 

num trabalho destinado ao controle de roedores, descobriu que o dicumarol era um 

raticida fraco, sendo o 3-(2-acetil-1-feniletil)-4-hidroxicumarina mais potente. Os 

direitos de patente foram atribuídos à fundação que financiou o trabalho, WARF 

(Wisconsin Alumni Research Foundation) e foi daí que surgiu o nome warfarin, sendo 

WARF + cumarin. Desde então, a Varfarina é o tratamento de eleição para 

anticoagulação oral de longo prazo [27]. 

 

Os antagonistas da vitamina K utilizam-se para as profilaxias primárias e 

secundárias da doença tromboembólica (não participam nas tromboses agudas, uma 

vez que não têm ação imediata, nem atuam sobre a fibrina já formada) [28-29].  

 

Estes fármacos de toma oral têm absorção intestinal (primeira porção do intestino 

delgado), conseguem atravessar a barreira placentária (sendo o seu uso interdito 

aquando da gravidez – no início por provocarem malformações e mais tarde devido ao 

risco acrescido de hemorragias) mas minimamente para o leite materno. No final são 

biotransformados no fígado (via citocromo P450) em derivados sem ação 

anticoagulante e eliminados por via renal [28]. 
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Tabela 2: Farmacocinética da Varfarina e do Acenocumarol 

DCI Varfarina Acenocumarol 
Nome comercial Varfine® Sintrom® 

Apresentação farmacêutica Comprimidos 5 mg 
(divisíveis em quatro) 

Comprimidos 4 mg 
(divisíveis em quatro) 

Início de ação 36 – 48 horas 36 – 48 horas 
Tempo até INR terapêutico 4 – 5 dias 1 – 5 dias 

Semi-vida 50 horas 24 horas 
Absorção Intestinal Intestinal 

Ligação ás proteínas 
plasmáticas 97 – 99% 98,7% 

Metabolização Hepática (CP450) Hepática (CP450) 
Eliminação Renal Renal 

Mecanismos de ação Inibe fatores II, VII, IX e X, 
Proteínas C e S 

Inibe fatores II, VII, IX e X, 
Proteínas C e S 

 
Adaptado de [7].  

 

O maior dilema do uso de anticoagulantes na prática clínica é balancear o 

benefício da prevenção de eventos tromboembólicos e o risco de complicações 

hemorrágicas sendo a margem terapêutica (entre uma dose insuficiente e uma dose 

excessiva) muito estreita.  

 
Figura 3: Monitorização da terapêutica anticoagulante oral. O objetivo desta monitorização é manter o 

valor de INR (International Normalized Ratio) dentro do intervalo terapêutico onde o fármaco é efetivo e 

seguro. Adaptado de [18] 

 

O risco de eventos tromboembólicos está aumentado quando o INR se encontra 

abaixo do intervalo terapêutico (estabelecido consoante a patologia em causa e 

descrito na Tabela 3). Quando o INR se encontra acima do mesmo intervalo, o risco 
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de hemorragias aumenta dramaticamente, sobretudo em idosos, sendo a principal 

preocupação o risco de hemorragias a nível cerebral (Figura 3). 

 

Tabela 3: Intervalos de valores de INR recomendados para a terapêutica de diferentes 

condições com risco tromboembólico 

 
TEV - tromboembolismo venoso, ACO - anticoagulante oral, EAM - enfarte agudo do miocárdio,           

FA - fibrilação auricular, SAF - síndrome antifosfolipídeo.  

A eficácia do tratamento anticoagulante em doentes com FA ou TEV diminui quando INR <2 e 

desaparece quando INR <1,5 pelo que não se recomendam níveis inferiores de hipocoagulação (mesmo 

em idade mais avançada). Adaptado de [18]. 

 

Um outro indicador a ter em conta ao verificar a eficácia do tratamento com 

Varfarina é o TTR (time in therapeutic range) no qual se expressa a percentagem de 

tempo em que o INR dos doentes se encontra dentro dos intervalos recomendados. 

 

A anticoagulação mediada por antagonistas da vitamina K apresenta um padrão 

de resposta variável de indivíduo para indivíduo, devido à ocorrência de polimorfismos 

genéticos, mas também no mesmo indivíduo, ao longo do tempo, devido a variações 

na alimentação (consoante o aporte de vitamina K - Anexo 1), uso concomitante de 

outros fármacos (Anexo 2) e suplementos dietéticos (Anexo 3), idade e co-

morbilidades (principalmente aquelas que conduzem a alterações na função hepática 

e renal) que irão influenciam sua farmacocinética. Como é claro, a correta, ou 
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incorreta, adesão à terapia por parte do doente vai também interferir com o tratamento 

e por esta razão é importante sensibilizar e informar o indivíduo (para que a utilização 

do anticoagulante seja feita de forma adequada) e esclarecer o doente e seus 

familiares quanto à necessidade do uso continuado e regular (sempre no mesmo 

horário) e à importância do controle do INR (ensinando-lhes o significado do seu 

resultado), bem como do intervalo terapêutico alvo de forma a reduzir o risco de 

hemorragias. De facto, é extremamente importante informar corretamente os doentes 

para que procedam a uma toma correta da medicação e esse papel muitas vezes cabe 

ao farmacêutico, quer seja no ambiente da farmácia (aquando da dispensa da 

medicação) ou em laboratório de análises clínicas.   

 

Pelo acima referido, os doentes que se encontram medicados com estes 

anticoagulantes orais são obrigados a uma monitorização constante do seu tratamento 

por meio de colheitas sanguíneas regulares de forma a medir o seu tempo de 

protrombina (PT).  

 

O PT permite avaliar globalmente a via intrínseca e comum da coagulação pela 

atividade dos fatores de coagulação II, V, VII e X bem como o fibrinogénio. O teste 

consiste na adição de tromboplastina cálcica ao plasma (obtido pela centrifugação de 

sangue colhido em tubo contendo citrato como anticoagulante) levando à ativação da 

via extrínseca, por meio do fator VII, e posterior formação de fibrina sendo medido o 

tempo, em segundos, que demora a formação de coágulo. O aumento do valor de PT 

pode dever-se a deficiências congénitas ou adquiridas em fatores II, V, VII, X ou I 

(fibrinogénio), em insuficiências hepáticas (como cirrose ou hepatites), hipovitaminose 

K, fibrinólise ou coagulação intravascular disseminada.   

  Devido às inúmeras causas de alterações (interferências com outros 

medicamentos, aporte de vitamina K através da alimentação, estado de saúde, massa 

corporal, contacto com solventes ou pesticidas, etc.) um tratamento anticoagulante 

com antivitaminas K requer um controlo biológico constante habitualmente conseguido 

através da monitorização dos valores de tempo de protrombina ou, mais precisamente, 

dos valores do International Normalized Ratio (INR). O uso do INR prende-se com o 

fato de o valor de PT determinado ser dependente das variações nos reagentes (em 

específico a tromboplastina) utilizados em cada laboratório. Por essa razão foi 

estabelecido um índice de normalização para as medidas do tempo de protrombina 

designado por INR, sendo este valor mais fiável que a simples relação do tempo de 

protrombina não convertido (uma vez que entramos no cálculo com o valor de ISI - 

International Sensitivity Index). 
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No cálculo do INR divide-se valor de PT obtido para o doente em causa pelo 

valor de PT considerado normal (tal valor é obtido através da média geométrica de um 

número suficiente de valores de PT de uma população considerada normal) e eleva-se 

o quociente obtido ao valor de ISI. 
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O valor de ISI é determinado pelo fabricante para cada lote de tromboplastina 

produzida tendo como referência internacional o valor de uma tromboplastina 

padronizada de cérebro humano. A sensibilidade do reagente é tanto maior quanto 

mais perto for o valor de ISI de 1,0.   

 

2.4. Novos Anticoagulantes Orais  
 

Face a estas limitações por parte dos anticoagulantes orais antagonistas da 

vitamina K (anticoagulantes orais clássicos) tem-se verificado um esforço ao longo da 

última década no desenvolvimento e introdução no mercado de novos fármacos 

anticoagulantes. São estes os inibidores diretos da trombina (IDT), como o 

dabigatrano (Pradaxa®), e os inibidores diretos do fator Xa (IFXa), cujos 

representantes no mercado nacional são o rivaroxabano (Xarelto®), apixabano 

(Eliquis®) e edoxabano (Lixiana®). Dado que o edoxabano entrou em comercialização 

muito recentemente (Junho de 2015), tem ainda pouca expressão na prescrição 

médica e sendo, caracteristicamente, semelhante aos restantes IDT não será alvo de 

descrição pormenorizada nesta monografia.      

 
 

2.4.1. Dabigatrano etexilato  

 
O dabigatrano etexilato é um pro-fármaco que, uma vez absorvido (com uma 

biodisponibilidade de 6,5% após administração oral), é rápida e completamente 

transformado no seu componente ativo, dabigatrano, atingindo a concentração 

plasmática máxima 2 a 3 horas após a administração. O seu tempo de semivida é de 

cerca de 11 horas mas, após o consumo de múltiplas doses, este alarga-se para 12-14 

horas. Ao contrário do que acontece com os antagonistas da vitamina K, o dabigatrano 

não tem a sua ação influenciada pela coadministração de alimentos [30]. 

 
Existe comercializado na forma de cápsulas com dosagens de 75mg, 110mg e 

150mg (sendo que, por exemplo, na hipocoagulação de doentes com fibrilação 
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auricular está recomendada uma dose diária de 300 mg, distribuída em duas tomas, e 

na prevenção do tromboembolismo venoso, em doentes após artroplastia eletiva do 

joelho ou da anca, a dose recomendada de é 220 mg, uma vez por dia). As cápsulas 

contêm também ácido tartárico, uma vez que o ambiente acídico promove a sua 

absorção. 

 

Este fármaco não é metabolizado por enzimas do sistema do citocromo P450 

pelo que a sua ação não é hepato-dependente (não existindo evidências de que seja 

hepatotóxico). É sim um substrato para a glicoproteína-P e, por isso, a 

coadministração com indutores potentes deste transportador de efluxo, como a 

rifampicina e alguns fármacos antiepilépticos (carbamazepina e fenitoína), pode 

diminuir substancialmente a sua concentração plasmática; inibidores potentes, como 

alguns antimicóticos azóis, imunossupressores e inibidores das proteases do vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) estão também contraindicados. Também o verapamilo 

pode aumentar a exposição ao dabigatrano, bem como a amiodarona e a quinidina, 

embora só o primeiro obrigue a um ajuste da dose [30]. 

 

É eliminado em 80% pela via renal, na sua forma inalterada, e os restantes 20% 

pelo sistema biliar. Assim, a sua concentração plasmática é influenciada pela função 

renal e, por isso, o fármaco estará contraindicado na disfunção renal grave; tem, no 

entanto, uma janela terapêutica bastante alargada que permite que seja administrado 

em doentes com uma clearance de creatinina superior a 30mL/min. Indivíduos com 

doença renal ou mais de 80 anos de idade (onde não existem por enquanto dados 

suficientes de uso) devem ser sujeitos a uma apertada vigilância clínica e poderá ser 

necessário um ajuste da dose [30]. 

 

Atualmente, não está comercializado nenhum antídoto ou agente reversor para a 

ação do dabigatrano (embora tenha sido desenvolvido e quase em fase de 

comercialização um anticorpo específico para o dabigatrano que, ligando-se a este, 

impedirá o seu efeito anticoagulante – o idarucizumab). Uma vez que inibe 

diretamente a trombina, a administração de fatores de coagulação não se mostrou 

muito eficaz. Em caso de sobredosagem ou hemorragia, a administração oral de 

carvão ativado poderá ser útil para absorver o fármaco do estômago e a hemodiálise 

poderá ser eficaz na sua remoção da corrente sanguínea [30]. 
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2.4.2. Rivaroxabano  

 
O rivaroxabano é um inibidor direto altamente seletivo do fator Xa. A toma é oral 

e está disponível em dosagens de 10 mg, 15 mg e 20 mg (por exemplo, na prevenção 

de acidente vascular cerebral e embolia sistémica na fibrilação auricular recomenda-se 

uma dose de 20 mg, numa toma diária única, administrada em conjunto com as 

refeições) [31]. 

 

A sua biodisponibilidade total é dose-dependente, sendo de 80-100% para uma 

dose de 10 mg em jejum e de 66% para uma dose de 20mg (no entanto, a ingestão 

concomitante de alimentos pode atrasar e aumentar a sua absorção). É rapidamente 

absorvido, atingindo concentrações plasmáticas máximas 2-4h após a ingestão, e a 

sua semivida é de 5-9h em jovens adultos, mas de 11-13h em idosos. É praticamente 

insolúvel, apresentando uma alta capacidade de ligação às proteínas do plasma, pelo 

que não é dialisável. 

 

Aproximadamente dois terços do fármaco são metabolizados no fígado, por 

mecanismos dependentes ou não das enzimas do citocromo P450. É também um 

substrato para a glicoproteína-P o que, em combinação com a sua metabolização pelo 

citocromo P450 (principalmente pela isoforma 3A4), faz com que esteja sujeito a 

muitas interações com fármacos e alimentos. Assim como o dabigatrano, não deve ser 

co-administrado com fármacos como antimicóticos azóis, rifampicina e alguns 

antiepilépticos. 

 É excretado predominantemente na urina (66%) e o restante nas fezes, logo 

deve ser evitado em indivíduos com doença hepática e/ou renal significativas. 

Ainda não foi desenvolvido nenhum antídoto ou agente reversor para o 

rivaroxabano. Em caso de sobredosagem, está recomendada a administração oral de 

carvão ativado, para absorver o fármaco ativo no estômago, e a administração de 

fatores da coagulação poderá reverter os seus efeitos (embora ainda não existam 

dados concretos que suportem o uso desta opção na rotina clínica). Como já referido a 

hemodiálise não é eficaz [31]. 
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2.4.3. Apixabano 

 

 Tal com o rivaroxabano, o apixabano é um inibidor direto do factor Xa com ação 

reversível e altamente seletiva, encontrando-se disponível apenas em comprimidos de 

2,5 mg [32]. 

 

Atinge o pico plasmático 3 a 4h após a administração oral e tem uma 

biodisponibilidade de cerca de 50% para doses de 10 mg, uma vez que é altamente 

ligável às proteínas do plasma tendo, por isso, um baixo volume de distribuição. Tem 

uma semivida de 8 a 15h e, normalmente, a sua dose é distribuída em duas tomas 

diárias. Ao contrário do rivaroxabano, a sua absorção é independente da 

administração de alimentos [32].  

 

É metabolizado no fígado (sendo que cerca de um terço é por mecanismos 

dependentes do citocromo P450) e é também um substrato da glicoproteina-P. No 

entanto, pensa-se que o seu potencial para modificar a atividade do citocromo seja 

mínimo. Apenas está contraindicada a sua utilização com potentes indutores 

(rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbitol) ou inibidores (antimicóticos 

azólicos, inibidores da protease do VIH) do citocromo P450 e da glicoproteina-P [32].  

 

Tem várias vias de eliminação sendo que aproximadamente 25% do fármaco é 

eliminado inalterado por via renal e mais de 50% nas fezes. Isto sugere que mesmo 

doentes com função renal ou hepática moderadamente alterada poderão usufruir 

deste anticoagulante.  

 

Tal como os restantes novos fármacos, não requer monitorização do seu efeito 

terapêutico, mas a sua ação pode ser monitorizada através da medição dos níveis de 

antifator Xa. 

 

Atualmente não se conhece nenhum antídoto ou agente reversor; assim, em 

caso de sobredosagem dever-se-á proceder de forma semelhante como para o 

rivaroxabano [32]. 
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Tabela 4: Comparação entre a Varfarina e os novos anticoagulantes orais 
  

Anticoagulante Varfarina Dabigatrano Rivaroxabano Apixabano 

Mecanismo de ação Antagonista da 
vitamina K 

Inibidor direto da 
trombina 

Inibição direta 
do Fator X 

ativado 
(FXa) 

Inibição direta 
do Fator X 

ativado (FXa) 

Locais de ação 
Fatores II, VII, 

IX e X 
Proteínas C e S 

Trombina Fator Xa Fator Xa 

Biodisponibilidade 
oral ~100% 6,5% 80-100% 50% 

Volume de 
distribuição 8 L 50-70 L 50 L 21 L 

Semi-vida 20-60 horas 12-14 horas 7-11 horas 8-15 horas 
Pico de 

Concentração 
plasmática 

1-9 horas 2 horas 2,5-4 horas 3 horas 

Metabolismo  
/ 

Eliminação 
90-100% renal 

Pró-droga 
convertida por 

esterases 
plasmáticas e 

carboxilesterases 
microssomais em 

dabigatrano. 
Excreção renal 

(80%). 

1/3 excretado 
inalterado via 

renal. 
2/3 sofre 

metabolismo 
hepático e 

eliminação biliar 

Metabolismo 
hepático. 

Eliminação 
fecal (75%) e 
renal (25%). 

Ligação a proteínas >95% 35% >90% 87% 
Necessidade de 
monitorização Regular (INR) Não Não Não 

Custos 
0,08-0,12 €/cp 

+ custos do INR 
regular 

1,25-1,59 €/cp 2,45-2,79 €/cp 1,24-1,34 €/cp 

 
Tabela adaptada de [33].  

 

2.5. Exames laboratoriais 
 
 

Como foi referido, as doses dos novos anticoagulantes orais, em contraste com 

os anticoagulantes orais antagonistas da vitamina K, são fixas e não requerem, por 

rotina, monitorização laboratorial (o que lhes confere uma grande vantagem) uma vez 

que, na maior parte dos casos, apresentam comportamentos de biodisponibilidade, 

farmacocinética e farmacodinâmica previsíveis.  

Contudo, em situações de exceção, como por exemplo, hemorragias graves, 

preparação peri-operatória em doentes propostos para intervenções cirúrgicas 

urgentes ou sem período de suspensão do anticoagulante oral adequado ao 

procedimento cirúrgico, em casos de sobredosagem (intencional ou, simplesmente, 
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por engano na toma), em caso de agravamento da função renal durante o curso do 

tratamento ou em caso de aparecimento de trombose em doentes durante o 

tratamento (para avaliar se estamos, de facto, perante um fracasso terapêutico ou se 

houve incumprimento na terapêutica por parte do doente) pode ser necessária a 

avaliação do grau de anticoagulação [34]. Contudo, tratando-se de fármacos recentes 

a que provas se deverá recorrer e como se comportam os testes que normalmente são 

usados no estudo da coagulação no uso dos novos anticoagulantes orais?  

 

2.5.1. Tempo de tromboplastina parcial ativado (aPTT) 

   

Este teste, muito utilizado, por exemplo, na monitorização do uso de heparina 

não fracionada (HNF), apresenta sob a ação do dabigatrano uma curva de 

concentração-resposta curvilínea e que apresenta um rápido aumento a 

concentrações baixas e cujo declive diminui a concentrações no intervalo terapêutico ≥ 

200ng/ml, o qual faz com que a concentrações supraterapêuticas se desvalorize o 

efeito anticoagulante do fármaco e o aPTT perca sensibilidade (ou seja, verifica-se um 

aumento do valor de aPTT de forma não linear face ao aumento das concentrações 

plasmáticas do dabigatrano). Por essa razão, o uso deste parâmetro pode possuir um 

certo valor qualitativo (um aPTT normal exclui uma ação significativa por parte do 

dabigatrano plasmático e tempos de aPTT superiores a 80 segundos em vale (amostra 

de sangue colhida imediatamente antes da toma da dose seguinte do mesmo fármaco) 

estão associados a risco hemorrágico aumentada). Contudo, carece por completo da 

capacidade de quantificação do efeito anticoagulante (sobretudo a concentrações mais 

elevadas de fármaco)[35-36].  

No caso dos inibidores diretos do fator X ativado, o aPTT é menos sensível do 

que face aos inibidores diretos da trombina, sendo que a concentrações mínimas do 

fármaco este tempo mantem-se praticamente sempre normal [36], e como tal é 

totalmente destituído de valor como ferramenta de monitorização do efeito 

anticoagulante do rivaroxabano e do apixabano [37]. 

 

2.5.2. Tempo de protrombina (PT) 

 

 Este teste, sobejamente usado na monitorização da hipocoagulação pelos 

antagonistas da vitamina K especialmente na forma de INR, apresenta perante 

crescentes concentrações de dabigatrano uma curva de resposta exponencial, sendo 

que a concentrações plasmáticas <100ng/ml (com frequência dentro do intervalo 

terapêutico) o seu valor é quase sempre normal, e em concentrações 
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supraterapêuticas a subida do valor de INR é modesta (permanecendo por volta dos 

2). Como tal, este parâmetro é menos sensível a este tipo de fármacos do que o aPTT 

e não pode ser utilizado como medida de monitorização (especialmente em doses 

profiláticas de dabigatrano) [35,37]. 

Ao contrário do teste anterior, o PT é mais sensível ao uso de rivaroxabano do 

que ao de dabigatrano (e também ao de apixabano). A relação entre a concentração 

do rivaroxabano e o PT (e, consequentemente, o INR) é linear a concentrações 

terapêuticas e supraterapêuticas do mesmo [36-37] mas não faz mais do que 

contribuir para uma avalização pouco precisa do seu efeito anticoagulante (que não 

pode ser avaliado sem conhecer os seus valores basais uma vez que pode ser afetado 

por circunstâncias clínicas concomitantes, apresenta uma escassa sensibilidade a 

concentrações baixas e não é especifico para a atividade anti-fator Xa). A utilização de 

um índice internacional de sensibilidade (ISI) para o rivaroxabano para posterior 

cálculo de INR (escassamente correlacionável com o INR para os antagonistas da 

vitamina K) parece melhorar a correlação com o teste e a atividade do fármaco mas a 

sua utilização não foi ainda validada [38] (já para não falar que a aplicação de dois INR 

distintos pode provocar confusão ao clínico na sua prática habitual).  

 

2.5.3. Tempo de trombina (TT) 

 

Como seria de supor, este parâmetro não é afetado pelo uso dos inibidores 

diretos do fator X ativado (Xa) mas é o tempo de despiste mais sensível à ação do 

dabigatrano e o que determina de modo mais direto a sua atividade como inibidor 

direto da trombina. A relação entre o TT e qualquer concentração de dabigatrano é 

perfeitamente linear (inclusivamente a níveis plasmáticos bastante inferiores ao 

intervalo terapêutico de até 25ng/ml). Por outro lado, a concentrações superiores a 

600ng/ml o valor de TT excede o limite máximo de deteção (motivo pelo qual possui 

escasso valor para fins de monitorização de urgência, podendo sempre servir para 

conhecer de um modo qualitativo se existe alguma quantidade significativa de fármaco 

na corrente sanguínea, o que está excluído quando o valor de TT é normal)[35].  

Existe uma variante do TT que é o Tempo de Trombina diluída (usada na 

Hemoclot® da Hyphen Biomed®) que permite uma quantificação bastante precisa da 

atividade do dabigatrano no plasma com base na inibição de uma quantidade 

conhecida e constante de trombina, a qual inicia a coagulação de uma mistura de 

plasma problema diluído (1:8 - 1:20) com plasma humano normal. Esta técnica evita 

os inconvenientes da excessiva sensibilidade do TT e permite a quantificação de 

qualquer concentração (50-2000 ng/ml) seguindo uma curva perfeitamente linear. O 
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Hemoclot® utiliza, portanto, um TT diluído com valores padronizados de dabigatrano, 

apresenta maior linearidade para avaliar a atividade anticoagulante (sendo que valores 

superiores a 200 ng/ml em vale estão associados a risco hemorrágico aumentado)[35].  

 

2.5.4. Tempo de ecarina (ECT) 

 

É uma prova bastante específica para a génese de trombina, e como tal, também 

com potencial para ser usada com sensibilidade para determinar a atividade 

anticoagulante do dabigatrano (não sendo afetada pela atividade dos inibidores diretos 

do fator X ativado) embora careça ainda de alguma padronização e validação [35]. A 

sua corelação com os valores de TT diluída é muito elevada. É sensível aos níveis de 

protrombina e fibrinogénio (e com tal a hepatopatias, coagulação intravascular 

disseminada e anticoagulantes inibidores da vitamina K) mas não é afetado pela 

heparina ou pelo anticoagulante lúpico. 

Existe uma variante cromogénica desta técnica (ECA) que puderemos considerar 

de eleição para fins de monitorização do efeito anticoagulante do dabigatrano. O seu 

princípio é bastante semelhante ao do tempo de ecarina mas o passo coagulométrico 

é substituído por outro cromogénico, o que reduz possíveis interferências. É exemplo 

desse teste o comercializado pela Stago®: o STA-ECA II. O ensaio STA-ECA II baseia-

se na clivagem da protrombina pela ecarina, uma metaloprotease do veneno de 

serpente Echis carinatus. Os produtos de ativação gerados (sobretudo miezotrombina) 

procedem a uma clivagem enzimática de um substrato cromogénico o que resulta na 

libertação de paranitroanilina. Esta clivagem é inibida de forma dependente pela 

concentração de inibidores diretos da trombina quando presentes na amostra de 

plasma [39]. 

A quantidade de paranitroanilina libertada medida a 405nm é inversamente 

proporcional à quantidade de inibidores diretos da trombina, como o dabigatrano, 

presentes no plasma.  

 

2.5.5. Fibrinogénio 

 

Na presença de dabigatrano, têm sido relatadas grandes diferenças nos valores 

de fibrinogénio, obtidos pelo método de Clauss, consoante os reagentes utilizados 

sendo que, nalguns casos a interferência é mínima a concentrações terapêuticas e 

não superior a 10% a níveis supraterapêuticos mas noutros pode dar-se grandes 

desvalorizações (de até um terço) dos níveis de fibrinogénio (o que é preocupante 

uma vez que, especialmente em doentes com sintomatologia hemorrágica, pode levar 
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a decisões terapêuticas erradas). Logo, é importante ter em conta o teste que estamos 

a usar para determinação dos níveis de fibrinogénio em doentes a tomar dabigatrano 

[34]. 

Os níveis de fibrinogénio não sofrem grandes alteração pelo uso de inibidores 

diretos do fator Xa (apenas com concentrações muito superiores às terapêuticas é que 

podemos assistir a uma baixa na ordem dos 10% dos valores de fibrinogénio) [36]. 

 

2.5.6. Determinação de fatores de coagulação 

 

Tanto os inibidores diretos do fator Xa como os inibidores diretos da trombina 

podem levar “in vitro” à subvalorização, dependente da concentração de fármaco, dos 

diferentes fatores da coagulação, tanto da via intrínseca como da extrínseca (com 

maior relevância nos fatores em que assenta o tempo de tromboplastina parcial 

ativado). A protrombina é o fator mais afetado pelos inibidores diretos da trombina, 

mas não afetado pelos inibidores diretos do fator Xa (tal como sucede para o fator 

XIII). Com todos os outros fatores torna-se impossível um doseamento fiável em 

doentes em tratamento com rivaroxabano e apixabano [34]. 

       

2.5.7. Provas de trombofilia  

 

Os testes de estudo de trombofilia podem ser alterados pelos novos 

anticoagulantes orais e, como tal, esse estudo não deve ser efetuado enquanto os 

doentes estiverem sob o seu efeito. Consoante o tipo de técnicas usadas, teremos 

alterações na antitrombina (no caso das técnicas baseadas na inibição das trombina 

vemos os resultados sobrevalorizados pelos inibidores diretos da trombina e nas 

técnicas que se baseiam na inibição do FXa temos resultados sobrevalorizados pelos 

inibidores diretos do fator X ativado), na proteína C (sem interferências nos métodos 

cromogénicos mas com consequências nos coagulométricos), na proteína S (sem 

interferências utilizando técnicas imunológicas mas com sobrevalorizações na ordem 

dos 25% nos coagulométricos), resistência à proteína C ativada (os inibidores diretos 

do fator X ativado afetando mais as provas baseadas na ativação do complexo de 

protrombinase e as provas baseadas no tempo de tromboplastina parcial ativada 

sendo mais afetadas pelos inibidores diretos da trombina, influências estas agravadas 

em doentes com fator V de Leiden) e anticoagulante lúpico (sendo que tanto os 

inibidores diretos do fator X ativado como os inibidores diretos da trombina podem ser 

causa de falsos positivos para a determinação de anticoagulante lúpico, uma vez que 

prolongam todos os tempos de despiste e confirmação; os inibidores diretos do fator X 
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ativado têm maior efeito sobre o tempo de veneno da víbora de Russel do que sobre o 

aPTT (e vice-versa no caso dos inibidores diretos da trombina); aparentemente, esse 

problema poderia ser ultrapassado pelo uso do quociente entre o tempo de veneno de 

Taipan (despiste) e o ECT em doentes a usar rivaroxabano mas isso ainda carece de 

mais estudos e padronização) [34]. 

 

2.5.8. Outros parâmetros 

 

A determinação de D-dímeros, plasminogénio, tempo de reptilase e fator de Von 

Willebrand não são afetados pelo uso dos novos anticoagulantes diretos orais. 

 

 Nos doentes submetidos a anticoagulação oral, a interpretação dos exames de 

coagulação deve ter em consideração o intervalo de tempo entre a administração e o 

doseamento. Não existe nenhum critério padronizado sobre a colheita de amostras 

para os estudos de coagulação, mas é consensual que devem ser realizadas em vale 

(imediatamente antes da toma seguinte) de forma a obter uma avalização mais correta 

da acumulação de anticoagulante e consequente risco hemorrágico.           

 

2.6. Anticoagulantes ideais  
 

 Segundo Bounameaux [41], o anticoagulante ideal deve ter como principais 

características uma elevada eficácia na redução das doenças tromboembólicas, ter 

baixo número de hemorragias associadas, ter cinética e resposta previsíveis, levar à 

inibição de fatores da coagulação livre e ativados, monitorização terapêutica e 

contagem de plaquetas desnecessárias, uma janela terapêutica larga, administração 

oral (preferencialmente de toma única diária) sem necessidade de ajuste de dose, 

baixa interação com alimentos e outros medicamentos (Anexo 4) e baixa ligação às 

proteínas plasmáticas.     

 

De forma a assegurar a eficácia e segurança dos novos anticoagulantes orais 

foram levados a cabo vários ensaios clínicos de fase III com dabigatrano, rivaroxabano 

e apixabano para a prevenção e tratamento das três principais causas de morte 

cardiovascular: Acidente Vascular Cerebral (AVC), Tromboembolismo Venoso (TEV) e 

Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM). Estes novos fármacos revelaram uma diminuição 

ou taxas semelhantes de trombose, hemorragia grave e efeitos adversos quando 

comparados com enoxaparina (uma heparina de baixo peso molecular) (Anexos 5 e 6) 

ou varfarina (Anexos 7 e 8) e redução de eventos trombóticos com maior risco 

hemorrágico quando comparados com placebo (Anexos 7 e 9) [42]. 



 - 25 -  

 

O facto de não haver necessidade de monitorização da coagulação pode 

apresentar-se como uma vantagem importante para o tratamento com os novos 

anticoagulantes. Como já foi referido, os níveis séricos e os efeitos do tratamento com 

estes fármacos são pouco afetados por terapêutica concomitante ou ingestão de 

alimentos (salvo raras exceções). Como resultado, uma aplicação ampla destes novos 

agentes pode conduzir a um aumento significativo dos doentes corretamente 

hipocoagulados, muitos dos quais não recebiam sequer qualquer terapêutica devido 

às inconveniências e desvantagens dos antagonistas da vitamina K. 

Estes novos anticoagulantes orais, todavia, não constituem ainda estratégias 

anticoagulantes ideais pois apresentam também as suas limitações.  

A falta de monitorização regular do efeito anticoagulante, por exemplo, 

impossibilita a avaliação dos níveis plasmáticos do medicamento impedindo, assim, a 

obtenção de dados que revelem a propensão de hemorragia ou de trombose no 

doente (uma vez que os valores podem, sem o nosso conhecimento, estar em níveis 

subterapêuticos ou supraterapêuticos).  

Alguns dos novos anticoagulantes orais podem, em certos casos, requerer duas 

tomas diárias (como nos casos do apixabano e do dabigatrano) o que prejudica a 

eficácia do tratamento uma vez que diminui a aderência e cumprimento correto de 

tratamento por parte do doente.  

Uma das reações mais comuns decorrentes do uso dos novos anticoagulantes 

orais, e que por vezes levam ao abandono deste tipo de terapêutica, são as 

complicações gastrointestinais, principalmente decorrentes do uso de dabigatrano. Um 

fator que contribui para o aumento da incidência de hemorragia gastrointestinal 

consiste no facto de, enquanto que a varfarina requer biotransformação no fígado para 

se tornar ativa, os novos agentes anticoagulantes estão presentes nas fezes como 

formas ativas. Dessa forma, é necessário cuidado ao usar esses agentes em doentes 

com história e/ou alto risco de hemorragia gastrointestinal [43]. 

Outro problema é a atual ausência de antídotos específicos, o que compromete o 

seu uso, especialmente em doentes com alto risco de hemorragia ou em casos de 

trauma ou cirurgia de emergência (ao contrário dos anticoagulantes antagonistas da 

vitamina K que podem ver a sua ação revertida pela administração, oral ou na forma 

injetável, de vitamina K – Kanakion®).  

A insuficiência renal pode prolongar o tempo de semivida destes fármacos em 

doentes (na literatura, há relatos de sangramento excessivo em doentes idosos com 

disfunção renal) o que levanta dúvidas quanto à legitimação na prática clínica do perfil 

de segurança avaliado experimentalmente para estes medicamentos.  
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Os novos anticoagulantes orais devem ser administrados com alguma precaução 

nos doentes mais idosos. O uso em doentes com idades mais avançadas é 

desaconselhado uma vez que não existem ainda evidências suficientes para o seu uso 

nesta população (uma vez que idades superiores a 80 anos são, muitas vezes, motivo 

de exclusão para estudo aquando da realização de ensaios clínicos). Não devemos 

esquecer que a função renal diminui com a idade e, por isso, diminui também a 

clearance destes fármacos, cuja dose deverá ser ajustada de acordo com a taxa de 

filtração glomerular destes doentes. Os idosos têm também um risco mais elevado de 

hemorragia inerente à sua idade  

O uso destes anticoagulantes no tratamento de doentes oncológicos (uso muitas 

vezes necessário uma vez que doentes com cancro, dependendo também do tipo de 

neoplasia envolvida, apresentam um maior risco para a ocorrência de eventos 

tromboembólicos) [44] é ainda contraindicado uma vez este subgrupo de doentes foi 

critério de rejeição inicial dos estudos efetuados até à data (não havendo ainda 

experiência suficiente no uso dos novos anticoagulantes orais nesta população). Como 

tal, dever-se-á preferir as heparinas e os antagonistas da vitamina K devido à 

experiência clínica reunida por anos de utilização e possibilidade de monitorização 

apertada. Na análise clínica prévia deve também ser tida em consideração, além do 

impacto da neoplasia na morbilidade e mortalidade, a quimioterapia como fator de 

risco hemorrágico e tromboembólico [45]. 

Não existe ainda informação específica relativa à utilização destes fármacos 

noutras situações clínicas como gravidez ou obesidade.  

Há também variação na interação do citocromo P450 e glicoproteína-P com 

essas drogas, o que pode acarretar em interações medicamentosas com o uso de 

substâncias inibidoras ou indutoras dessas proteínas. 

Apesar de estudos comprovarem que os novos anticoagulantes orais são de 

facto custo-efetivos [47-48], em comparação com os custos diretos para o utente na 

compra de medicação o preço dos novos anticoagulantes orais também poderá ser um 

fator limitante ao seu uso, uma vez que muitos doentes poderão ser relutantes por não 

terem condições financeiras de adquirir estes medicamentos (problema este que 

poderá ser minimizado pela entrada de medicamentos genéricos no mercado). No que 

a nível de comparticipações diz respeito, o rivaroxabano é comparticipado em 69% no 

regime geral e 85% no regime especial, na dose de 10 mg, sendo que as doses de 2,5 

mg, 5 mg e 20 mg não são comparticipadas. O dabigatrano também é comparticipado 

em 69% no regime geral e 85% no regime especial, nas doses de 75 mg e 110 mg, 

sendo que a dose de 150mg não é comparticipada. O apixabano é apenas 

comercializado na dose de 2,5mg e não goza de qualquer comparticipação [49]. 
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3.  Conclusão 
 

Apesar dos recentes desenvolvimentos na área da prevenção/tratamento das 

doenças tromboembólicas, as taxas de morbilidade e mortalidade associadas às 

doenças cardiovasculares permanecem elevadas e os seus custos, não só na vertente 

financeira como a nível do bem-estar individual e da sociedade, incomensuráveis. 

Consequentemente, de forma a combater este flagelo, os anticoagulantes orais têm-se 

tornado dos fármacos mais administrados em todo o mundo [50]. 

 

Atualmente, os fármacos da classe dos antagonistas da vitamina K são os 

anticoagulantes de escolha para a trombo-profilaxia a longo prazo mas, apesar da sua 

eficácia e do conhecimento aprofundado das suas propriedades 

farmacocinéticas/farmacodinâmicas, o seu uso mantém-se limitado pela estreita 

margem terapêutica e múltiplas interferências, que obrigam a uma monitorização 

regular dos doentes que fazem esta terapêutica. 

Devido a estas limitações há uma necessidade de terapias anti-trombóticas com 

biodisponibilidade oral mais seguras, eficazes e convenientes e a farmacologia na 

área da anticoagulação oral está, atualmente, em grande expansão. A sua estratégia 

tem sido o desenvolvimento de novos fármacos inibidores seletivos de um fator da 

coagulação específico e neste momento temos 4 fármacos comercializados em 

Portugal: 1 inibidor direto da trombina (IDT), o dabigatrano (Pradaxa®), e 3 inibidores 

diretos do fator Xa (IFXa), o rivaroxabano (Xarelto®), o apixabano (Eliquis®) e o 

edoxabano (Lixiana®)  

Com um perfil farmacocinético previsível, de administração oral, sem 

necessidade de monitorização laboratorial e sem interações alimentares, estes novos 

fármacos demonstraram, nos estudos já realizados, serem tão eficazes e seguros 

como os anticoagulantes clássicos, nomeadamente a varfarina. Com base nestes 

estudos, foram aprovados pela EMA e pela FDA como prevenção de TEV em doentes 

sujeitos a artroplástica eletiva à anca ou joelho, tratamento de TEV e prevenção em 

doentes com FA não-valvular. 

 No entanto, ainda muito está por explorar, nomeadamente a segurança destes 

novos fármacos a longo-prazo e também qual deles será o melhor para as variadas 

doenças e circunstâncias. Como referido, estes fármacos não estão totalmente isentos 

de contraindicações (maiores custos, impossibilidade de uso em doentes com 

insuficiência renal grave, a necessidade eventual de duas doses diárias, a 

impossibilidade de controlar seu efeito por testes laboratoriais e a ausência de 
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antídotos específicos) e antes de optar entre um antagonista da vitamina K ou um dos 

novos anticoagulante orais com base apenas nas recomendações em vigor, deve-se 

analisar também o perfil clínico do doente - a capacidade de adesão ao regime 

terapêutico, a sua função renal e hepática, a idade e as interações farmacológicas e 

alimentares a que pode estar sujeito. É importante considerar também a preferência 

do doente e o custo do tratamento. Como tal, o doente deve ser totalmente informado 

das vantagens e desvantagens de cada medicamento e a sua opinião deve ser levada 

em grande consideração na decisão final de escolha uma vez que esse facto irá 

aumentar a aderência ao tratamento e condicionar o sucesso ou insucesso da 

terapêutica. A prescrição advém do médico mas é função do farmacêutico, munido de 

conhecimentos vários, contribuir na decisão de escolha sempre que solicitado, 

fomentar a adesão à terapêutica por parte do doente (por exemplo, prestando 

aconselhamento no momento da dispensa de medicação em farmácia) e, em 

situações de necessidade específicas, ajudar no controlo analítico da anticoagulação 

(a nível do laboratório de análises clínicas). 

  

Neste último aspeto, sabe-se que os novos anticoagulantes orais têm influência 

sobre as provas de coagulação que dependem da concentração do fármaco, do tempo 

decorrido desde a toma e do tipo de metodologia e reagentes utilizados. A 

determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada é mais sensível aos 

inibidores diretos da trombina e o tempo de protrombina é mais sensível aos inibidores 

diretos do fator Xa. Apesar disso, não existe até ao momento nenhuma prova de 

estudo da coagulação de rotina que seja suficientemente sensível e específica para 

empregar na monitorização da atividade anticoagulante destes novos fármacos. 

Também o doseamento de fatores de coagulação e de grande parte das provas de 

trombofilia são afetados pela toma dos novos anticoagulantes orais. Na monitorização 

do efeito anticoagulante dos inibidores diretos da trombina parecem ser de maior 

utilidade o tempo de trombina diluída e a determinação cromogénica do tempo de 

ecarina enquanto que para os inibidores diretos do fator Xa as provas cromogénicas 

de anti-Xa modificadas que utilizam controlos e calibradores específicos são as 

ferramentas mais sensíveis e específicas disponíveis [34].        

 

Naqueles doentes que já efetuam tratamento com varfarina há algum tempo, com 

INR bem controlado e TTR superior a 70%, que não parecem ter problemas com a 

monitorização regular, são poucos os argumentos para alterar o tratamento para um 

dos novos ACO [51]. Quando for vantajoso levar a cabo a alteração da medicação 
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anticoagulante, o farmacêutico pode ainda aconselhar o clínico e/ou doente da forma 

correta de conduzir essa transição.   

 

Os novos anticoagulantes orais vieram para ficar. No entanto, a adoção desta 

nova classe terapêutica na prática clínica tem sido mais lenta do que o esperado e 

serão necessários mais estudos (incluindo, mas não limitados a, mais estudos de fase 

IV), com maior tempo de acompanhamento, para preencher as lacunas do 

conhecimento quanto à eficácia e segurança destas novas classes promissoras de 

anticoagulantes. Esta necessidade é exemplificada pelo caso da retirada do mercado 

em 2006 do Ximelagatrano (Exanta®
 - AstraZeneca®) devido a lesão hepática grave 

ocorrida num doente incluído num ensaio clinico para estudo da profilaxia de longa 

duração do tromboembolismo venoso em doentes submetidos a cirurgia ortopédica 

[52]. 
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Anexos 
 

 
Anexo 1: Tabela com a quantidade de vitamina K (µg/100g) em diversos alimentos. 

Retirado de: Klack, Karin; Carvalho, Jozélio Freire; Vitamin K: Metabolism, Sources and Interaction with the 

Anticoagulant Warfarin (artigo de revisão); Revista Brasileira de Reumatologia vol. 46 n.º 6, São Paulo – 

Brasil, Novembro./Dezembro 2006.  

 

 



 - 35 -  

Grupo 
Interação com os Antagonistas da 

vitamina K 
Recomendados 

Digestivo 

Potenciam: Antiácidos com magnésio, 
Cimetidina, Omeprazol, Cisaprida 

Ranitidina, Famotidina, 
Metoclopramida, 

Loperamida, Pantoprazol, 
Lactulose, Plantago 

psyllium 
Inibem: Sucralfato, Mesalazina 

Cardiovascular 

Potenciam: Amiodorona, Ticlopidina, 
Quinidina, Propafenona, Dipiridamol, 

Diaxózido, Ácido Etacrínico, Propanolol, 
Metildopa, Fosinipril 

Verapamilo, Nifedipina, 
Felodipina, Isosorbido, 

Hidroclorotiazida, 
Furosemida, Digoxina, 
Prazosina, Hidralazina, 

Captopril, Enalapril, 
Atenolol, Metoprolol, 
Bisoprolol, Losartan, 

Eprosartan 

Inibem: Colestiramina, Colestipol 

Hipolipemiantes 

Potenciam: Clorofibrato, Fenofibrato, 
Bezafibrato, Gemfibrozilo, Ácido nicotínico, 

Probucol, Lovastatina, Sinvastatina, 
Fluvastatina, Pentoxifilina 

Pravastatina, Atorvastatina, 
Cerivastatina, (com 
precauções sendo 

aconselhável monitorizar 
INR) Inibem: Colestiramina, Colestipol 

Sistema 
Nervoso 

Potenciam: IMAO, Antidepressivos tricíclicos, 
Paroxetina, Sertralina 

Diazepam, Clorazepato, 
Nitrazepam, Flurazepam, 
Triazolam, Ergotamina, 
Levodopa, Biperideno, 
Mianserina, Fluoxetina, 
Valproato, Etosuximida. 

Inibem: Barbitúricos, Fenitoína, 
Carbamazepina, Haloperidol, Primidona, 

Trazodona, Clordiazepóxido, Meprobamato. 

Endócrino 

Potenciam: Prednisolona (em altas 
concentrações), Esteróides anabolizantes, 

Clorpropamida, Tolbutamida, Acarbose, 
Tiroxina, Glucagon, Danazol, Propiltiouracilo, 

Carbimazole 

Insulina, Glibenclamida 

Inibem: Estrogénios, Anticoncecionais orais 

Anti-infeciosos 

Potenciam: Cotrimoxazol, Miconazol, 
Fluconazol, Cetoconazol, Sulfamidas, 

Tetraciclinas, Cefalosporinas de 2ª e 3ª 
gerações, Aminoglicosídeos, Eritromicina, 
Claritromicina, Azitromicina, Clindamicina, 
Flucloxacilina, Isoniazida, Ácido Nalixídico, 

Penicilina G (em altas concentrações), 
Quinidina, Cloranfenicol, Fluoroquinolonas.  

Amoxicilina, Ampicilina, 
Ácido clavulânico, 

Mebendazol 

Inibem: Rifampicina, Griseofulvina, 
Dicloxacilina 

Aparelho 
locomotor 

Potenciam: Ácido Acetilsalicílico e salicilatos, 
Fenilbutazona, Diflunisal, Fenoprofeno, 

Flurbiprofeno, Ácido Mefenâmico, 
Indometacina, Cetoprofeno, Peroxicam, 

Sundilac, Sulfinpirazona, Dipironas 
(Metamizol), Alopurinol, Paracetamol (em 

doses elevadas), Tramadol   

Paracetamol, Codeína, 
Diclofenac, Ibuprofeno, 
Naproxeno, Cetorolac, 

Nabumetona, Meloxicam, 
Colchicina 

 
 Anexo 2: Interações medicamentosas dos antagonistas da vitamina K  
O uso dos medicamentos a vermelho deve ser evitado, os amarelos têm o seu uso desaconselhado e os 
medicamentos a verde podem ser usados sem restrições de maior; os antagonistas da vitamina K 
potenciam, com risco de toxicidade, as Sulfanilureias, Tolbutamida, Clorpropamida, Defenilhidantoína.  
Adaptado de Roca, Rafael Alonso; López, Natividad Puche; revisto por Crespo,Francisco – A 
anticoagulação oral com antagonistas da vitamina K; Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.; Novembro 
2008. 
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Potenciam Inibem 

Gingko 
(Gingko biloba) 

Chá verde 
(Camelia sinensis) 

Camomila 
(Camomila matricaria) 

Co-enzima Q10 
(Ubidecarenona) 

Alho 
(Allium sativa) 

Ginseng 
(Panax ginseng) 

Unha de gato 
(Uncaria tomentosa) 

Soja 
(Glycine híspida) 

Pau d’arco 
(Tabebuia impetiginosa) 

Hipericão/Erva de S. João 
(Hypericum perforatum) 

 

Anexo 3: Suplementos dietéticos que podem potenciar ou inibir a ação dos antagonistas da vitamina K. 

Adaptado de Roca, Rafael Alonso; López, Natividad Puche; revisto por Crespo,Francisco – A 
anticoagulação oral com antagonistas da vitamina K; Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.; Novembro 
2008. 
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Anexo 4: Tabela com os efeitos nos níveis plasmáticos dos novos anticoagulantes orais (“area under the curve” 
- AUC) devido a interações com outros fármacos e idade. 
Retirado de (Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, et al.; EHRA -  Practical Guide on the use of new oral 
anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation: executive summary. European heart journal 2013.)  
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ATA – Artroplastia Total da Anca  
ATJ – Artroplastia Total do Joelho  
 
Anexo 5: Tabela com ensaios clínicos de fase III dos novos anticoagulantes orais (ACO) na 
tromboprofilaxia na artroplastia total da anca e do joelho.  
Adaptado de Ferreira, João; Mirco, Ana; Revisão sistemática das análises custo-efetividade dos novos 
anticoagulantes orais na prevenção do acidente vascular cerebral na fibrilhação auricular: estudo 
AFFORD; Revista Portuguesa de Cardiologia, Volume 34, 3ª Edição , Março 2015, Páginas 179–191 

1. Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N, et al. Dabigatran etexilate versus enoxaparin 
for prevention of venous thromboembolism after total hip replacement: a randomised, 
double-blind, non-inferiority trial. Lancet 2007;370:949-56. 
2. Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N, et al. Oral dabigatran etexilate vs. 
subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total 
knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. J Thromb Haemost 2007;5:2178-
85.  
3. Ginsberg JS, Davidson BL, Comp PC, et al. Oral thrombin inhibitor dabigatran 
etexilate vs North American enoxaparin regimen for prevention of venous 
thromboembolism after knee arthroplasty surgery. J Arthroplasty 2009;24:1-9.  
4. Eriksson BI, Dahl OE, Huo MH, et al. Oral dabigatran versus enoxaparin for 
thromboprophylaxis after primary total hip arthroplasty (RE-NOVATE II). A randomised, 
double-blind, non-inferiority trial. Thromb Haemost 2011;105: 721-9. 
5. Eriksson BI, Borris LC, Friedman RJ, et al. Rivaroxaban versus enoxaparin for 
thromboprophylaxis after hip arthroplasty. N Engl J Med 2008;358:2765-75. 
6. Kakkar AK, Brenner B, Dahl OE, et al. Extended duration rivaroxaban versus short-
term enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total hip 
arthroplasty: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2008;372: 31-9. 
7. Lassen MR, Ageno W, Borris LC, et al. Rivaroxaban versus enoxaparin for 
thromboprophylaxis after total knee arthroplasty. N Engl J Med 2008;358 2776-86. 
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8. Turpie AG, Lassen MR, Davidson BL, et al. Rivaroxaban versus enoxaparin for 
thromboprophylaxis after total knee arthroplasty (RECORD4): a randomised trial. 
Lancet 2009;373: 1673-80. 
9. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, et al. Apixaban or enoxaparin for 
thromboprophylaxis after knee replacement. N Engl J Med 2009;361: 594-604. 
10. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, et al. Apixaban versus enoxaparin for 
thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind 
trial. Lancet 2010;375:807-15. 
11. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, et al. Apixaban versus enoxaparin for 
thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med 2010;363: 2487-98. 
 
 
 

 
 

Anexo 6: Tabela com ensaios clínicos de fase III dos novos anticoagulantes orais (ACO) na 
tromboprofilaxia em doentes com patologia médica aguda.  
Adaptado de Ferreira, João; Mirco, Ana; Revisão sistemática das análises custo-efetividade dos novos 
anticoagulantes orais na prevenção do acidente vascular cerebral na fibrilhação auricular: estudo 
AFFORD; Revista Portuguesa de Cardiologia, Volume 34, 3ª Edição , Março 2015, Páginas 179–191 

12. Goldhaber SZ, Leizorovicz A, Kakkar AK, et al. Apixaban versus enoxaparin for 
thromboprophylaxis in medically ill patients. N Engl J Med 2011;365: 2167-77.  
13. Cohen AT, Spiro TE, Büller HR, et al. Rivaroxaban for thromboprophylaxis in 
acutely ill medical patients. N Engl J Med 2013;368: 513-23. 
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EP – Embolia Pulmonar  
TVP – Trombose Venosa Profunda  
 
Anexo 7: Tabela com ensaios clínicos de fase III dos novos anticoagulantes orais (ACO) no tratamento e 
prevenção secundária do Tromboembolismo Venoso (TEV).  

Adaptado de Ferreira, João; Mirco, Ana; Revisão sistemática das análises custo-efetividade dos novos 
anticoagulantes orais na prevenção do acidente vascular cerebral na fibrilhação auricular: estudo 
AFFORD; Revista Portuguesa de Cardiologia, Volume 34, 3ª Edição , Março 2015, Páginas 179–191 

14. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK, et al. Dabigatran versus warfarin in the 
treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2009;361: 2342-52.  
15. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK, et al. Extended use of dabigatran, warfarin, or 
placebo in venous thromboembolism. N Engl J Med 2013;368:709-18.  
16. Schulman S, Kakkar AK, Schellong SM, et al. A randomized trial of dabigatran 
versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism (RE-COVER II). 
American Society of Hematology 2011 Annual Meeting; December 12, 2011; Abstract 
205. Available at:  
https://ash.confex.com/ash/2011/webprogram/Paper42341.html.  
17. Bauersachs R, Berkowitz SD, Brenner B, et al. Oral rivaroxaban for symptomatic 
venous thromboembolism. N Engl J Med 2010 Dec 23; 363(26):2499-510  
18. Büller HR, Prins MH, Lensin AW, et al. Oral rivaroxaban for the treatment of 
symptomatic pulmonary embolism. N Engl J Med 2012;366: 1287-97.  
19. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral Apixaban for the Treatment of Acute 
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Anexo 8: Tabela com ensaios clínicos de fase III dos novos anticoagulantes orais (ACO) na prevenção do 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) na fibrilação auricular (FA).  

Adaptado de Ferreira, João; Mirco, Ana; Revisão sistemática das análises custo-efetividade dos novos 
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