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Resumo 

 

 

Este relatório de estágio do Mestrado de Análises Clínicas pretende descrever todas 

as atividades que realizei durante o período de estágio no Laboratório Prof. Doutor Nunes 

Oliveira Análises Clínicas. 

Neste relatório descrevo os métodos que são usados na execução de análises nas 

diferentes secções do laboratório, nomeadamente na microbiologia, hematologia, 

bioquímica e imunologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

This report for the clinical Biology Master degree pretends to discribe all activities on 

witch i was involved during my intership in Laboratório Prof. Doutor Nunes Oliveira 

Análises Clínicas. 

On this report I’ll describe all the methods used in the lab tests in the diferent sections 

like microbiology, biochemistry, and immunology. 
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Microbiologia 

 

 

Introdução 

 

A esta secção do laboratório chega todo o tipo de amostras biológicas, como 

exsudados orofaríngeos e vaginais, expetorações, urinas, fezes ou qualquer outro tipo de 

amostra biológica que seja de interesse clínico. 

Após a sua chegada ao laboratório, são feitos os exames a fresco e/ou coloração dos 

mesmos, caso seja de interesse, e em seguida são semeadas em meios de cultura 

apropriados para o tipo de amostra e de microrganismos que poderão ser isolados. 

 

 

 

Meios de cultura utilizados 

 

Tabela 1: Meios de cultura utilizados. 

Nome do meio Constituição Tipo de meio Observações 

Gelose CPS ID 3 

É constituída por uma 

base nutritiva rica, que 

associa diferentes 

peptonas e 2 substratos 

cromogénicos que 

permitem revelar a 

atividade enzimática 

correspondente. 

A revelação do indol é 

favorecida pela 

incorporação de 

triptofano na gelose. 

A concentração elevada 

em agar evita a invasão 

Meio cromogénico. 

Contagem de 

microrganismos 

urinários. 
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de Proteus na gelose. 

Columbia agar + 

5% sangue de 

carneiro 

A gelose contém uma 

mistura de peptonas 

especialmente adaptada 

à cultura dos 

microrganismos 

exigentes 

(estreptococos, Listeria). 

A presença de sangue 

de carneiro permite a 

expressão da hemólise, 

que é um critério de 

base para a orientação 

da identificação 

bacteriana. Esta gelose 

é também adequada 

para o isolamento dos 

germes anaeróbios. 

Meio de isolamento 

que se destina a 

facilitar o crescimento 

de microrganismos 

exigentes. 

 

Deteção de 

hemólises. 

Gelose Chocolate 

+ PolyViteX 

Este meio é composto 

por uma base nutritiva 

enriquecida em fatores X 

(hemina) e V (NAD), 

fornecidos pela 

hemoglobina e pelo 

PolyViteX. 

 

Isolamento de 

bactérias exigentes. 

Destina-se ao 

crescimento e 

isolamento de 

estirpes exigentes, 

como 

Neisseria, 

Haemophilus e 

Streptococcus 

pneumoniae. 

Gelose Sabouraud 

Gentamicina 

Cloranfenicol 2 

 

A presença de peptonas 

e glucose favorece o 

desenvolvimento das 

estirpes/cepas fúngicas. 

A presença de 

gentamicina permite 

inibir a maioria das 

bactérias Gram (-) e 

Gram (+). 

O cloranfenicol melhora 

a seletividade em 

relação a algumas 

espécies, por vezes, 

Isolamento seletivo 

das leveduras e 

bolores. 

A gelose 

Sabouraud 

Gentamicina 

Cloranfenicol 2 é 

um meio seletivo 

recomendado para 

o isolamento das 

leveduras e dos 

bolores a partir de 

amostras 

polimicrobianas. 
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resistentes à 

gentamicina 

(estreptococos, 

Proteus...). 

O pH da gelose, 

ligeiramente ácido, 

favorece o crescimento 

dos fungos face ao 

desenvolvimento 

bacteriano. 

Caldo Selenito 

A sua composição 

favorece o crescimento 

de Salmonella no seio de 

uma flora polimicrobiana. 

Após a etapa de 

enriquecimento, o caldo 

Selenito deve ser 

repicado em meios 

destinados à deteção de 

Salmonella. 

Caldo de 

enriquecimento para 

Salmonella. 

Este meio destina-

se ao 

enriquecimento de 

Salmonella a partir 

das fezes. 

Meio 

LOWENSTEIN-

JENSEN 

 

Este meio, enriquecido 

com a presença de ovo, 

de 

asparagina e de fécula, 

favorece o crescimento 

das micobactérias. 

Cultura de 

Mycobacterium 

tuberculosis e outras 

micobactérias. 

O meio Lowenstein-

Jensen destina-se à 

cultura das 

micobactérias. 

Caldo Granada 

Bifásico 

O caldo é constituído por 

uma base nutritiva que 

associa uma peptona, 

piruvato e glucose. A 

presença de 

metotrexato, soro de 

cavalo e amido permite a 

produção de um 

pigmento laranja 

avermelhado que é 

específico das colónias 

de estreptococos 

hemolíticos do grupo B. 

A mistura de antibióticos 

Meio seletivo utilizado 

para a deteção e 

identificação de 

Streptococcus 

agalactiae. 

Destina-se à 

identificação de 

Streptococcus 

agalactiae de 

colheitas de origem 

clínica em mulheres 

grávidas. 
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inibe a maioria das 

bactérias Gram (-) e 

leveduras. 

Gelose Hektoen 

Os microrganismos que 

fermentam um dos três 

açúcares presentes no 

meio originam colónias 

amarelas, as outras 

originam colónias verdes 

ou azuis esverdeadas. 

Os microrganismos que 

produzem H2S originam 

colónias com centro 

negro. A presença de 

colónias verdes ou azuis 

esverdeadas com ou 

sem centro negro 

representa uma forte 

presunção de 

Salmonella ou Shigella. 

Isolamento seletivo 

de Salmonella e 

Shigella. 

Meio de isolamento 

seletivo e de 

diferenciação 

destinado à 

pesquisa de 

Salmonella e 

Shigella a partir de 

colheitas clínicas 

(fezes). 

Gelose chromID 

Candida 

A hidrólise específica de 

um substrato 

cromogéneo de 

hexosaminidase na 

presença de um indutor 

da enzima (patente da 

bioMérieux) leva à 

coloração azul das 

colónias de C. albicans. 

A eventual hidrólise de 

um segundo substrato 

permite diferenciar as 

culturas mistas e orientar 

a identificação para 

outras espécies. As 

colónias que hidrolisam 

este substrato são 

pigmentadas de rosa 

(patente da bioMérieux). 

Isolamento seletivo 

de cândidas. 

Identificação 

presuntiva de C. 

albicans (colónias 

azuis). 
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Figura 2 – Carta de identificação (esquerda) 

e carta de antibiograma (direita). 

 

Aparelhos utilizados 

 

Vitek 2 Compact 

O aparelho Vitek 2 Compact (Figura 1) 

é utilizado no laboratório para a 

identificação de isolados bacterianos e 

realização de antibiogramas. 

Para este sistema existem 2 tipos de 

cartas (Figura 2): 

 Cartas de identificação: cada 

carta desta possui poços com 

substratos bioquímicos 

desidratados. 

o GN – Identificação de Gram negativo 

o GP – Identificação de Gram positivo 
 

 Cartas de antibiograma: cada carta desta possui poços com substratos de 

antibióticos. 

o AST-N244 – Antibiograma 

para Gram negativo 

o AST-P586 – Antibiograma 

para Enterococcus spp. 

o AST-P619 – Antibiograma 

para Staphylococcus spp. 

o AST-N222 – Antibiograma 

para Pseudomonas spp. 

Figura 1 – Vitek 2 Compact. 
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Todos os microrganismos isolados das diversas amostras e, com interesse clínico, são 

identificados e é feito o respetivo antibiograma por este sistema, permitindo uma maior 

segurança nos resultados. As cartas são seladas, o que permite reduzir ao máximo o 

risco de contaminações. 

O procedimento para a realização dos testes de identificação dos microrganismos 

isolados e dos seus testes de sensibilidade aos antibióticos, através do sistema Vitek 2 

Compact, é executado segundo as indicações do fornecedor. 

 

 

 

Análise microbiológica de produtos 

 

 

1. Urina 

 

Introdução: 

As infeções do trato urinário são comuns na população, sendo que os grupos de risco 

mais afetados são as mulheres, os diabéticos, os imunodeprimidos ou os idosos. 

Estas infeções bacterianas são normalmente adquiridas por via ascendente, isto é, 

começam no trato urinário inferior (bexiga e uretra) e poderão evoluir para infeções no 

trato urinário superior (rins e ureteres). O trato urinário é estéril, exceto a porção terminal 

da uretra. Alguns dos fatores que podem facilitar a colonização do trato urinário por 

bactérias patogénicas são a algaliação, micções pouco frequentes, alterações hormonais, 

esvaziamento incompleto, como acontece devido a hipertrofia prostática, refluxo 

vesicouretérico e peristaltismo dos ureteres. 

De entre as bactérias que mais frequentemente afetam o trato urinário destacam-se 

as Gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, 

Proteus spp., e outras enterobacteriaceas. Entre as bactérias Gram positivas podemos 

destacar os Enterococcus spp, e Staphylococcus saprophyticus que tem tendência a 

causar infeção urinária a jovens sexualmente ativas. 
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Colheita da amostra 

A urina é, habitualmente, um líquido biológico estéril, contudo, a sua passagem 

através da uretra, durante a micção, arrasta os microrganismos que a colonizam, 

podendo causar problemas na interpretação do resultado da urocultura. 

Podemos ter vários tipos de colheita: 

 Urina colhida por micção “jato médio“; 

 Urina colhida por punção de cateter urinário; 

  Urina colhida por punção supra-púbica; 

  Urina colhida por drenagem de nefrostomia / ureterostomia; 

  Urina colhida com saco coletor em crianças. 

 

Procedimento Laboratorial 

Exame direto: 

 Exame direto a fresco do sedimento urinário: 

o Centrifugação de 10 mL de urina a 1500 – 2000 rpm / 5 minutos e do 

sedimento fazer o exame citológico; 

o Observação ao microscópio ótico do sedimento urinário, podendo ser 

observadas células epiteliais do trato urinário inferior ou superior, 

leucócitos, eritrócitos, cilindros, cristais, bactérias e fungos. 

 

Exame Cultural: 

Serve para isolar o agente bacteriano responsável pela infeção. 

As urinas são semeadas em meio Gelose CPS ID3 da BioMérieux. 

 

Quantificação e identificação bacteriana: 

Após incubação, as placas são observadas e é feita a contagem de colónias, de 

acordo com o descrito no folheto informativo do meio. Caso o resultado da cultura 

seja de significado clínico, procede-se para a identificação e antibiograma de acordo 
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com as características macro e microscópias da bactéria isolada no aparelho Vitek 2 

Compact. 

 

Interpretação dos resultados 

Se as condições de colheita e de transporte forem adequadas, contagens de 10 000 

(104 UFC/mL) a 100 000 (105 UFC/mL) podem ser significativas de infeção. Podem-se 

seguir os seguintes critérios: 

 Nº de UFC/mL > 105 infeção urinária; 

 Nº de UFC/mL < 104 contaminação uretral ou vaginal; 

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

clínicos. 

 

Uma urina contaminada geralmente apresenta mais do que um tipo de colónias, 

enquanto que uma urina infetada tem geralmente um só tipo de colónias. Exceto no caso 

dos doentes algaliados, em que se valorizam até 3 microrganismos diferentes. 

 

 

 

2. Exsudado nasal ou faríngeo 

 

Introdução 

As infeções do trato respiratório superior são frequentes em todas as faixas etárias, 

podendo ser a infeção de origem bacteriana ou vírica. 

A nasofaringe e orofaringe encontram-se colonizadas por uma flora polimorfa Gram 

positiva. 

Dentro da flora comensal há vários microrganismos potencialmente patogénicos, 

como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e leveduras. 
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Colheita da amostra 

Exsudado nasal ou exsudado faríngeo recolhido com zaragatoa. 

 

Procedimento laboratorial 

Exame direto: 

 Coloração de Gram 

o Avaliação da flora 

o Deteção de leucócitos e células 

 

Exame Cultural: 

Os exsudados nasais e faríngeos são semeados em Gelose Chocolate + 

PolyViteX e Columbia agar + 5% sangue de carneiro. 

 

Interpretação dos resultados: 

O isolamento de Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, entre outros, pode 

não ser significativo de uma infeção por estes agentes, visto que eles fazem parte da 

flora normal da nasofaringe. Devemos ter em atenção a desequilíbrios na flora saprófita e 

procurar ver se existe algum predomínio de algum tipo de colónias, ou se há colónias 

potencialmente sugestivas de patogénicos como Strep. pneumoniae, Haemophillus 

influenzae e Neisseria meningitidis. 

No exsudado faríngeo, a pesquisa é orientada para os Streptococcus β – hemolítico 

do Grupo A de Lancefield  
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3. Expetoração 

 

Introdução 

A abundante flora polimorfa da orofaringe, desaparece ao nível da laringe, onde 

começa o trato respiratório inferior, que em condições normais não apresenta bactérias. 

O trato respiratório inferior é composto por um epitélio ciliado e que produz muco. 

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

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

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

As bactérias mais frequentes, nas infeções comuns são: 

 Moraxella catharralis; 

 Haemophilus influenzae; 

 Streptococcus pneumoniae. 

 

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

influenzae e pneumococos. Nos doentes imunocomprometidos, os agentes mais comuns 

de isolar são Kleb. pneumoniae, E. coli e Pseudomonas sp.. 

 

Colheita da amostra 

A recolha deve ser feita de manhã, após a higiene da boca, para recipiente 

esterilizado. Deve evitar-se expetorar saliva ou descarga nasal. Colher o produto 

proveniente de tosse profunda para o contentor de colheita, recolhido de uma só vez e 

trazer de imediato ao Laboratório. 

 

Procedimento laboratorial 

Exame direto 

Efetuar um esfregaço da amostra e corar por Gram e Ziehl-Neelsen. 
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Para avaliar a qualidade da amostra a partir do exame direto, observam-se ao 

microscópio, com objetiva de 10 x, alguns campos, tendo em conta a presença de 

células epiteliais e leucócitos. 

 

Tabela 2: Classificação de amostras segundo o critério de Murray e Washington. 

Grupo 
Células epiteliais 

(Ampliação 10x) 

Leucócitos 

(Ampliação 10x) 

1 25 10 

2 25 10 - 25 

3 25 25 

4 10 - 25 25 

5 <10 25 

 

São adequados para fazer a cultura, os grupos 4 e 5 da tabela 2, segundo a 

distribuição do número de células e de leucócitos por campo. 

 

Exame cultural 

Os meios usados são Columbia agar + 5% sangue de carneiro, Gelose Chocolate 

+ PolyViteX e Meio LOWENSTEIN-JENSEN. 

 
 

Cultural de BK 

O procedimento para pesquisa de Mycobacterium sp. processa-se em três 

passos: 

 Descontaminação e liquefação da amostra (de acordo com a bula dos 

reagentes usados); 

 Preparação e inoculação no meio de Lowenstein-Jensen; 

 Avaliação dos resultados e possível continuação do estudo. 

 

Interpretação dos resultados 

Se o número de leucócitos é baixo, o Ziehl é negativo e a flora bacteriana na placa é 

polimorfa, então o exame cultural não tem significado clínico. 
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Se houver um número elevado de leucócitos e a flora é monomórfica ou com um 

predomínio claro, devemos proceder à identificação e teste de suscetibilidade a 

antibióticos. 

 

 

4. Exsudado ocular 

 

Introdução 

A superfície externa do olho está exposta ao meio ambiente, sendo por isso 

suscetível a desenvolver infeções. 

As infeções oculares podem ser divididas em: 

1. Infeções das estruturas externas do olho: 

a. Blefarites 

b. Conjuntivites 

c. Queratites 

2. Infeções das estruturas internas do olho: 

a. Endoftalmites 

3. Infeções do sistema lacrimal: 

a. Caniculites 

b. Dacriocistites 

c. Dacrioadenites 

 

Colheita da amostra 

Exsudado ocular. 
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Procedimento laboratorial 

Exame a fresco 

Observação de um esfregaço corado de Gram. 

 

Exame cultural 

Sementeira em Columbia agar + 5% sangue de carneiro e Gelose Chocolate + 

PolyViteX, Gelose Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol 2 e meio CPS. 

 

Interpretação dos resultados 

Após o período de incubação das placas, fazer a leitura das mesmas e realizar a 

identificação e respetivo teste de suscetibilidade a antibióticos das colónias suspeitas. 

 

 

5. Exsudado auricular 

 

Introdução 

A infeção auricular tanto se pode dar no ouvido externo como no ouvido médio. 

A otite média é uma patologia muito comum em latentes e crianças, uma vez que, a 

trompa de Eustáquio ainda está muito aberta. A maioria destes episódios tem origem viral 

e os patogénicos bacterianos são normalmente originários da nasofaringe, tais como, o 

Streptococcus pneumoniae ou o Haemophilus influenzae, e algumas vezes 

Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus aureus. 

A otite externa é semelhante às infeções da pele e tecidos moles, com a agravante de 

o canal auditivo ser estreito e tortuoso. Ao contrário do ouvido médio, o canal externo 

possui uma flora semelhante à da pele (estafilococos, corinebactérias e em menor 

proporção propionibactérias). O ambiente húmido e temperado favorece a colonização 

por Staphylococcus aureus, Candida albicans e oportunistas Gram negativos, como o 

Proteus e Pseudomonas aeruginosa. 

 



 

Miguel Eduardo Magalhães Gouveia   24 

Colheita da amostra 

Ouvido externo 

Colher exsudado auricular com uma zaragatoa. 

 

Ouvido interno 

O exsudado é colhido pelo otorrinolaringologista e enviado ao laboratório em 

recipiente estéril. 

 

Procedimento laboratorial 

Exame direto 

Observação do esfregaço corado de Gram. 

 

Exame Cultural 

Sementeira em Columbia agar + 5% sangue de carneiro e Gelose Chocolate + 

PolyViteX, Gelose Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol 2 e meio CPS. 

 

Interpretação dos resultados 

Após o período de incubação das placas, fazer a leitura das mesmas e realizar a 

identificação e respetivo teste de suscetibilidade a antibióticos das colónias suspeitas. 

 

 

6. Exame bacteriológico de fezes 

 

Introdução 

O intestino grosso apresenta uma flora polimicrobiana extraordinariamente grande, o 

que pode dificultar o isolamento de uma bactéria potencialmente patogénica. Assim, 

qualquer tentativa no sentido de isolar bactérias patogénicas das fezes requer a 
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separação dos microrganismos patogénicos da flora comensal do intestino, geralmente 

através do uso de meios seletivos diferenciais e de culturas de enriquecimento. 

A diarreia é a consequência mais comum de uma infeção do trato gastrointestinal. 

De entre os microrganismos mais comuns nas infeções do trato gastrointestinal 

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

As alterações digestivas podem ser devias a 3 processos fisiopatológicos principais: 

 Processo invasivo; 

 Processo tóxico; 

 Dismicrobismo. 

 

No processo invasivo as bactérias reconhecem determinados recetores das células 

da mucosa intestinal, aderindo e invadindo estas células. É o caso da Salmonella sp. um 

dos principais agentes responsáveis pelas diarreias infeciosas. Algumas espécies de 

Salmonella também produzem uma enterotoxina termolábil, semelhante à toxina colérica. 

A Shigella sp. também utiliza este mecanismo para infetar o intestino. Esta bactéria 

também tem capacidade de sintetizar enterotoxinas. Outros exemplos de estirpes 

bacterianas que apresentam este mecanismo de ação são a E. coli serótipo O157:H7, 

também responsável por colites hemorrágicas, o Campylobacter sp. e a Yersinea sp.. 

No processo tóxico a bactéria fixa-se à superfície da mucosa, não penetrando no 

epitélio, e secreta uma exotoxina. Esta é responsável por uma vasodilatação capilar e por 

perturbações do metabolismo celular reversíveis e transitórias. Como consequência, 

verifica-se um afluxo de líquido através da parede intestinal com aumento da secreção 

dos sucos digestivos – síndrome colérico. Este desequilíbrio osmótico e hídrico traduz-se 

no aparecimento de fezes muito liquidas. O Vibrio cholerae é um exemplo duma bactéria 

que utiliza este mecanismo de patogenicidade. 

O dismicrobianismo resulta do desequilíbrio da flora intestinal com proliferação 

anormal de bactérias habitualmente pouco abundantes, por exemplo devido a uma 

antibioterapia prolongada. Bactérias que atuam por este mecanismo são por exemplo: 

Staphylococcus aureus, Proteus sp., Pseudomonas sp. e Clostridium difficilae 

(responsável por colites pseudomembranosas). 
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Colheita da amostra 

A recolha das fezes deve ser feita para frasco esterilizados de boca larga, até cerca 

de metade da capacidade do frasco e ser entregue ao laboratório. 

 

Procedimento laboratorial 

Exame macroscópico 

Deve-se registar se a fezes são moldadas ou diarreicas, mucosas, 

sanguinolentas, a sua cor ou alguma outra observação considerada importante. 

 

Exame direto 

 Coloração Gram 

o Deteção da flora intestinal 

 

Exame Cultural 

As fezes são semeadas em meio CPS, Gelose Hektoen e caldo Selenito. 

 

 

Exame Parasitológico 

Método de Willis: 

 Num tubo de centrífuga deitar uma solução saturada de cloreto de sódio, 

e juntar um pouco de fezes; 

 Perfazer o volume do recipiente até formar um menisco convexo no topo; 

 Sobre o tubo colocar uma lamela e deixar repousar por 20 minutos; 

 Colocar a lamela sobre uma lâmina e ver ao microscópio. 

 

Interpretação dos resultados 

Se houver crescimento de colónias suspeitas no meio de Hektoen, isto é, 

aparecimento de colónias azuladas ou colónias com produção de H2S que é indicado 

pela presença de colónias com centro preto, faz-se a identificação no Vitek 2 Compact. 
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7. Exsudado vaginal, cervical e uretral 

 

Introdução 

No aparelho reprodutor feminino, a vulva e a vagina estão colonizadas por uma flora 

saprófita, maioritariamente lactobacilos ou bacilos de Döderlein. 

Podemos ter vários tipos de infeções nas mulheres como: as vulvovaginites 

normalmente por Candida sp.. e Trichomonas vaginalis; a vaginose causada por 

Gardnerella vaginalis; e cervicites que pode ser causada por Chlamydia trachomatis e 

Neisseria gonorrhoeae. 

No caso das grávidas no 3º trimestre de gravidez, faz-se a pesquisa de Streptococcus 

agalactiae (estreptococo beta-hemolítico do grupo B), para prevenir a contaminação 

materno-fetal. Esta bactéria é responsável por meningites, septicemias e pneumonias no 

recém-nascido. 

No homem os principais agentes de infeção são Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae e enterobacteriaceae e Pseudomonas sp., na prostatite. 

 

Colheita da amostra 

Na mulher temos o exsudado vaginal colhido com zaragatoa e, exsudado cervical que 

se obtém com um espéculo, uma zaragatoa inserida alguns milímetros passando o canal 

cervical, é rodada firmemente para obter o exsudado e células cervicais. 

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

manhã, inserir o cotonete no orifício uretral, e rodar 360 graus para colher algumas 

células epiteliais. 
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Processamento laboratorial 

Exame a fresco 

Pesquisa de Trichomonas vaginalis 

(Figura 3) e leveduras no exame a fresco de 

exsudado vaginal. 

 

Coloração de Gram 

Visualização da flora. 

 

Exame cultural 

Semear as amostras de exsudado em Gelose CPS ID 3, Columbia agar + 5% 

sangue de carneiro, Gelose Chocolate + PolyViteX, e Gelose chromID Candida. 

 

Interpretação dos resultados 

Após a observação dos meios de cultura, é feita a identificação e antibiograma de 

colónias suspeitas, ou caso haja uma cultura pura. 

O diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae (Figura 4) é feito ao examinar na preparação 

de Gram, a presença de diplococos Gram negativos intracelulares, mais o exame cultural. 

Figura 3 - Trichomonas vaginalis de 

um exame a fresco de exsudado 

vaginal. 
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Figura 4 - Imagem de diplococos Gram negativo no interior do 

neutrófilo característico de infeção por Neisseria gonorrhoeae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Neisseria gonorrhoeae cresce em meio Gelose Chocolate. Esta bactéria é exigente, 

não tolera meio seco, variações bruscas de temperatura nem atmosfera baixa em CO2, 

como tal, as colheitas vaginais e uretrais são depois incubadas com aumento de CO2. 

Em casos de infeção gonocócica urogenital o teste de oxidase positivo e os 

diplococos Gram negativo no Gram são geralmente suficientes para estabelecer um 

diagnóstico presuntivo. 

 

A Gardnerella vaginalis está associada à vaginose bacteriana em associação com 

bactérias anaeróbias que pertencem aos Bacteroides e Peptococcus que produzem um 

mau odor característico. 

Ao microscópio ótico, a observação do Gram apresenta densos agregados de bacilos 

Gram negativo ou Gram variável, em células epiteliais e à volta delas. Estas células são 

designadas “clue cells” (Figura 5). 
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O diagnóstico da vaginose bacteriana é baseado, em primeiro lugar, na correlação 

dos sinais clínicos e sintomas com o Gram das secreções vaginais. 

 

 

8. Exsudados Purulentos 

 

Introdução 

As secreções (pus) provenientes de supurações superficiais e de abcessos são 

heterogéneas tanto pela natureza dos agentes bacterianos como pela fisiopatologia da 

infeção. As infeções, quer endógenas quer exógenas, são sobretudo devidas a bactérias 

aeróbias e a fungos. 

 

Colheita da amostra 

 Limpar a ferida com uma zaragatoa embebida em soro fisiológico estéril; 

 Com uma zaragatoa recolher o exsudado ou pus da ferida; 

 Colocar a zaragatoa no meio de transporte; 

 Com outra zaragatoa fazer esfregaço em duas lâminas. 

 

Figura 5 – Vaginose bacteriana: À esquerda célula epitelial normal e alguns bacilos gram negativo. 

À direita “clue cell” célula epitelial, ausência de Bacilos de Doderlein, muitos cocobacilos Gram 

variável, característico de Gardnerella vaginalis. 
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Procedimento laboratorial 

Exame direto 

 Coloração de Gram 

 

Exame cultural 

A amostra é semeada em Gelose CPS ID 3, Columbia agar + 5% sangue de 

carneiro, Gelose Chocolate + PolyViteX, e Gelose Sabouraud Gentamicina 

Cloranfenicol 2. 

 

Interpretação dos resultados 

Caso haja crescimento de colónias suspeitas de causar infeção ou colónias puras, é 

feita a identificação e respetivo antibiograma no Vitek 2 Compact. 

 

 

9. Exame micológico 

 

Introdução 

Os fungos patogénicos mais comuns em doenças infeciosas da pele, cabelo e unhas 

são os dermatófitos. Estes fungos possuem predileção por locais quentes e húmidos 

(virilha, axilas, região interdigital) e geralmente as micoses causadas por estes fungos 

são autolimitadas. 

 

Colheita da amostra 

 Lesões na pele (escamas ou crostas) 

o Lavar com álcool a 70º; 

o Raspar com bisturi vários pontos da pele principalmente os bordos da 

lesão; 

o Não fazer uma raspagem profunda nem provocar hemorragia. 
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 Couro cabeludo e barba 

o Lavar o cabelo ou barba; 

o Raspar as escamas com bisturi; 

o Arrancar alguns cabelos atingidos (cabelos atingidos são facilmente 

removíveis). 

 

 Lesão nas unhas 

o Lavar com álcool a 70º; 

o Colher sempre na região limite entre a parte saudável e a afetada pelo 

fungo. 

 

Onicomicoses superficial branca (mancha esbranquiçada) 

o Raspar por cima da lesão com bisturi. 

 

Procedimento laboratorial 

Exame cultural 

Os produtos são semeados em Gelose Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol 2. 

 

Interpretação dos resultados 

Os resultados obtidos diferem em consonância com o tipo de produto. No caso de 

amostras de pelo, cabelo e pele é habitual a presença de dermatófitos e nalguns casos 

Candida sp.. Noutros casos, como as amostras do trato gastrointestinal e do trato 

respiratório, podemos obter Candida sp.. no primeiro caso e vários tipos de fungos, tal 

como os Aspergillus, no segundo caso. 
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Hematologia 

 

 

Introdução 

 

A Hematologia é a ciência que estuda os elementos figurados do sangue: eritrócitos, 

leucócitos e plaquetas; avalia o estado de normalidade destas células sanguíneas, dos 

órgãos hematopoiéticos e as doenças a eles relacionados. 

A esta seção do laboratório chega vários tipos de tubos com amostras biológicas para 

proceder à sua análise. Dentro destes temos, o tubo de EDTA para contagens 

hematológicas e citrato para hemóstase. 

 

 

 

Hemograma, plaquetas e reticulócitos 

 

A Hematologia de rotina é uma das áreas mais requisitadas pelos clínicos. Dentro de 

um laboratório, esta inclui algumas das análises mais pedidas: Hemograma, Plaquetas e 

Velocidade de Sedimentação. Os resultados obtidos revestem-se de uma importância 

elevada especialmente em conjugação com os resultados provenientes das restantes 

áreas. 

Estas análises são realizadas através de métodos automáticos: 

 Hemograma, Plaquetas e Reticulócitos – Sysmex XT-2000i 

 Velocidade de Sedimentação – Alifax 

Estes aparelhos permitem uma rápida e precisa obtenção de resultados, suplantando 

os métodos manuais. 
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1) Contador hematológico Sismex XT 2000i (Figura 6) 

Princípio do aparelho 

Neste aparelho, são executados os seguintes pedidos: hemograma, plaquetas 

e reticulócitos. Para isso, utilizam-se amostras de sangue total colhido em tubos 

de EDTA. 

Para fazer hemograma, plaquetas e reticulócitos, a amostra é dividida em 5 

partes dentro do aparelho a fim de executar 5 diluições diferentes, sendo depois 

encaminhada para os respetivos canais diferenciados: 

 Canal HGB – diluição 1:375 

 Canal RBC/PLT – diluição 1:500 

 Canal 4DIFF – diluição 1:52 

 Canal WBC/BASO – diluição 1:50 

 Canal RET/PLT-O – diluição 1:255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal HGB – Metodologia SLS-Hb 

Esta metodologia permite-nos fazer a determinação da hemoglobina. O 

método SLS-Hb, tal como o nome indica, usa o surfactante laurilsulfato de sódio 

Figura 6 - Sismex XT 2000i. 
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Figura 7 – 1) Mecanismo de reação do método SLS-Hb. 
    2) Gráfico de comprimento de onda versus absorvância. 

(SLS), evitando o uso de cianeto. A reação ocorre pela seguinte ordem, após 

aspiração e diluição: 

1 - Hemólise dos eritrócitos; 

2 - Alteração da conformação da molécula de globulina; 

3 - Oxidação do ferro; 

4 - Formação do complexo SLS-Hb. 

A quantificação é feita pela leitura da absorvência do pico a 535 nm e do 

pico adjacente a 560 nm (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal RBC/PLT – Método de deteção por Focagem Hidrodinâmica 

O XT-2000i conta e deteta o tamanho dos eritrócitos e das plaquetas usando 

o método da focagem hidrodinâmica (HDF). O objetivo da HDF é reduzir a perda e 

variação de pulsos devido à passagem não axial na zona de deteção e 

recirculação de células, os quais podem causar falsas contagens celulares. 

Neste método, as partículas, sob uma ligeira pressão, são injetadas a partir 

da abertura formando uma coluna de partículas. Esta coluna é rodeada pelo 

diluente, obrigando a um alinhamento partícula a partícula e, servindo, assim, de 
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Figura 8 - Método da Focagem Hidrodinâmica: 

1. Diagrama esquemático do método; 

2.  Relação entre as posições de passagem e os pulsos obtidos. 

guia para a passagem das mesmas pelo orifício e subsequentemente pelo tubo de 

captura (Figura 8). 

Neste canal obtém-se a contagem de eritrócitos, plaquetas, o volume 

globular médio e o volume plaquetário médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canais 4DIFF, WBC/BASO e RET/PLT-O – Citometria de fluxo por laser 

semicondutor 

O laser semicondutor ilumina o espécimen e separa as células de acordo 

com os seus sinais: 

 forward scatter – esta intensidade luminosa indica-nos o volume 

celular; 

 side scatter – dá-nos a informação do conteúdo celular, como o 

núcleo e grânulos; 

 side fluorescence – indica a quantidade de DNA e RNA 

celulares. 
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Figura 9 – Unidade ótica do Sismex XT2000i. 

Canal 4DIFF 

O papel do surfactante, usado como primeiro reagente, consiste na lise 

e colapso dos eritrócitos e plaquetas, e na abertura de poros nas 

membranas dos glóbulos brancos. A seguir, o corante de Polimetina migra 

para dentro dos leucócitos danificados e liga-se aos ácidos nucleicos e 

organitos citoplasmáticos. Quando expostos à luz do laser a 633 nm, a 

intensidade de fluorescência é proporcional ao conteúdo de ácido nucleico. 

Posteriormente, um ácido orgânico liga-se especificamente aos grânulos dos 

eosinófilos, permitindo a sua diferenciação dos neutrófilos através de um 

sinal superior de side scatter. Posteriormente, o aparelho diferencia os 

leucócitos em 4 tipos: neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e monócitos (Figura 

10). 
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Canal WBC/BASO 

Neste canal, o Sysmex XT-2000i usa os sinais forward e side scatter. 

Um reagente ácido provoca uma lise fazendo diminuir os eritrócitos e 

plaquetas e, reduz os leucócitos a simples núcleos, com exceção dos 

basófilos, permitindo a contagem do número total de leucócitos e a 

contagem de basófilos (Figura 11). 

A redução de tamanho dos eritrócitos e plaquetas e a passagem dos 

leucócitos (com exceção dos basófilos) a simples núcleos é feita, novamente 

por um surfactante. As diferenças volumétricas resultantes entre os basófilos 

e as restantes células são analisadas a partir das informações provindas dos 

feixes forward scatter e side scatter. Os dois feixes fazem também a 

diferenciação entre as células de tamanho menor anucleadas e as células 

nucleadas. O somatório das informações obtidas vai resultar na contagem 

do número total de leucócitos e a contagem do número de basófilos. 

Figura 10 – Mecanismo de ação do canal 4DIFF. 



 

Miguel Eduardo Magalhães Gouveia   39 

 

Canal RET/PLT-O 

Neste canal, os ácidos nucleicos dos leucócitos e eritrócitos nucleados 

são corados, sendo contados através dos feixes forward scatter e side 

scatter. As células nucleadas são divididas em 3 graus, de acordo com a sua 

fluorescência (Figura 12): 

 LFR – ratio de fluorescência baixo (low fluorescence ratio) – 

eritrócitos; 

 MFR – ratio de fluorescência médio (middle fluorescence 

ratio) – reticulócitos; 

 HFR – ratio de fluorescência alto (high fluorescence ratio) – 

leucócitos. 

O somatório da contagem MFR e HFR é apresentado como o ratio de 

reticulócitos imaturos (IFR). A contagem ótica de plaquetas também é aqui 

determinada, permitindo corrigir a contagem quando na presença de 

plaquetas gigantes e/ou eritrócitos macrocíticos. 

O corante usado neste canal (RET-search II) contém 2 componentes. 

Estes penetram nas membranas celulares corando o RNA dos reticulócitos e 

o RNA/DNA das células nucleadas. Os reticulócitos são separados dos 

eritrócitos através da diferença de conteúdo em RNA e, separados das 

restantes células nucleadas, através das diferenças em conteúdo de 

DNA/RNA. Uma vez que, as células nucleadas, tais como os leucócitos, 

eritroblastos e eritrócitos com inclusões de Howell-Jolly, têm uma elevada 

Figura 11 – Mecanismo de ação do canal WBC/BASO. 
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intensidade de fluorescência, os reticulócitos, de intensidade de 

fluorescência mais baixa, são detetados facilmente permitindo uma 

contagem fiável dos mesmos. 

 

 

 

 

 

Interpretação de histogramas 

 

O resultado de um pedido de hemograma, plaquetas e reticulócitos é composto por: 

 Eritrograma 

 Leucograma 

 Plaquetas 

 Reticulócitos 

Na linha inferior temos os alarmes (flags), os quais nos permitem chamar a atenção 

para resultados fora dos valores de referência ou com alterações nos histogramas 

(Figuras 13 e 14) que evidenciam possíveis alterações morfológicas. A continuação do 

estudo do hemograma é feita, geralmente, através da observação de esfregaço de 

sangue periférico e, por interação com resultados obtidos de outras secções (ex. 

Bioquímica). 

Fig. 12 – Mecanismo de ação do canal RET/PLT-O. 
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Figura 13 – Histograma. 
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Validação dos hemogramas 

 

A validação dos hemogramas é um processo complexo e de grande importância e 

complexidade. 

Se o hemograma estiver dentro dos valores de referência, o hemograma é validado; 

se o hemograma não estiver dentro dos valores de referência, mas houver histórico do 

doente e os valores anómalos corresponderem ao histórico do doente, o hemograma é 

Figura 14 – Diagrama esquemático do histograma da Figura 13. 
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igualmente validado. Se o hemograma não estiver dentro dos valores de referência e não 

houver histórico do doente ou os valores forem dispares do histórico, é então repetido o 

hemograma manualmente e se os valores persistirem é feito o esfregaço sanguíneo para 

confirmação dos valores do aparelho. 

 

 

 

Citologia 

 

Coloração de Wright 

1) Introdução 

Esta coloração é utilizada para corar os esfregaços de sangue periférico. As 

lâminas são coradas para observação em 3 situações: 

 a pedido do clínico; 

 confirmação de resultados do hemograma; 

 pesquisa de hematozoários (para uma contagem de parasitémia e 

definição da espécie do parasita). 

 

2) Método 

Os corantes hematológicos, em geral, baseiam-se na mistura de Romanowsky: 

azul de metileno (corante básico) + eosina (corante ácido), permitindo a coloração 

simultânea do núcleo e citoplasma das células. Enquanto o corante básico confere 

cor azul violácea aos ácidos nucléicos, nucleoproteínas, grânulos basófilos e 

fracamente aos grânulos dos neutrófilos, a eosina confere cor vermelha ou laranja à 

hemoglobina a aos grânulos eosinófilos. 

Tradicionalmente, o citoplasma corado de azul e os grânulos de púrpuras são 

chamados basófilos, enquanto que os grânulos violeta ou púrpura-rosados, azurófilos. 

Por outro lado, células predominantemente rosas são chamadas acidófilas e 

componentes corados de laranja, eosinófilos. 
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A coloração pode ser dividida em duas fases: 

 Fixação – feita pelo metanol, que é quando a solução de wright é 

aplicada na lâmina por 2 minutos; 

 Coloração – obtém-se adicionando-se água destilada sobre o corante 

durante 2 minutos. 

 

 

 

Velocidade de sedimentação 

 

Introdução 

A velocidade de sedimentação é considerada um teste não específico. No entanto, é 

um importante indicador indireto da resposta inflamatória aguda, aumentando na 

presença de infeções e processos inflamatórios crónicos e agudos. 

No laboratório, usamos um método automatizado para medição da velocidade de 

sedimentação: Alifax Test 1 (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Alifax Test 1. 
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 Método 

O Alifax Test 1 é um analisador automático fechado, que determina o valor de 

VS no tubo primário de EDTA tripotássico. Através de uma agulha de aspiração, o 

sangue é aspirado do tubo. Posteriormente passa para um capilar, o qual é 

centrifugado a 20G, a uma temperatura constante de 37ºC. A leitura é feita 

usando fotometria de infravermelhos a um comprimento de onda de 950 nm. Os 

impulsos elétricos captados usando um detetor de fotodíodos, estão diretamente 

relacionados com a concentração de eritrócitos presentes no capilar. O número de 

impulsos medidos por metade do tempo é usado para delinear a curva de 

sedimentação para cada amostra. Estes valores são depois convertidos para 

valores comparados ao método de Westergreen. 

 

 

 

Hemoglobina glicosilada 

 

Introdução 

Este doseamento é realizado como um parâmetro útil na monitorização a longo prazo 

de doentes diabéticos. Tal facto deve-se à não variação da HbA1c com a alteração do 

nível de glucose no sangue. De igual modo, devido ao mecanismo de formação, esta 

permite-nos obter uma retrospetiva a longo prazo dos níveis de glucose no sangue. 

A formação de hemoglobina glicosilada é irreversível, e o nível no sangue depende do 

tempo de vida do eritrócito (média de 120 dias) e da concentração de glucose no sangue. 

A hemoglobina glicosilada é formada por condensação da glucose com a porção N-

terminal da valina de cada cadeia da hemoglobina A, resultando numa base de Schiff 

instável. Posteriormente, sofre um rearranjo de Amadori formando a HbA1c. 
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Figura 16 – Biorad D10. 

 

Princípio do método 

O doseamento desta hemoglobina é 

feito por Cromatografia Líquida de Alta 

Pressão, que usa uma coluna composta 

por resina de troca iónica de caráter 

catiónico de fase reversa. A leitura das 

frações obtidas é realizada a 415 nm e 

500 nm. Podem assim obter-se as 

seguintes frações: HbA1c, HbA1, HbF, 

HbA2 e hemoglobinas variantes. 

Este aparelho (Figura 16) é capaz de diluir, hemolisar e remover a base de Schiff 

(resultado da reação responsável pela formação da hemoglobina glicosilada) 

automaticamente. Esta remoção é feita com tetrapolifosfato (pH 6,0) durante 2 minutos a 

48ºC. Após 4,2 minutos obtêm-se o cromatograma. 

 

Interpretação de Resultados 

Os valores normais da hemoglobina glicosilada são entre 4% e 6%. Quando os valores 

estão acima de 7%, existe a associação a um risco maior de complicações crónicas, e 

indica também uma diabetes descontrolada. 

 

 

 

Imuno-hematologia 

 

Sistema ABO 

 Introdução 

O sistema ABO é um dos parâmetros de maior importância dentro da imuno-

hematologia, tendo implicações a nível de transfusões e de transplantação. Os 

antigénios ABO são expressos a nível da membrana eritrocitária, endotelial e epitelial, 

desempenhando um papel muito importante como antigénios de histocompatibilidade. 
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Existem 4 grupos sanguíneos: A, B, AB e O. Os epítopos antigénicos são 

determinados por hidratos de carbono ligados a polipéptidos ou lípidos, formando 

respetivamente glicoproteínas ou glicolípidos. A cada antigénio corresponde uma iso-

aglutinina (Anti-A ou Anti-B), a qual está ausente num soro de um sujeito com o 

respetivo antigénio sobre os eritrócitos. 

Serologicamente, temos 2 subgrupos principais do antigénio A: A1 e A2. A 

predominância é de A1 com cerca de 80% e os restantes pertencem ao grupo A2. 

Existem ainda outros subgrupos A, mas refletem mutações no gene A. 

 

 Método 

O método usado é a aglutinação direta com um reagente que indica a presença 

do antigénio correspondente. 

Os reagentes usados para determinar os grupos sanguíneos são anticorpos 

monoclonais IgM: Anti-A, Anti-B e Anti-AB. Os clones usados neste método são: 

- Anti-A – clone Birma-I 

- Anti-B – clone LB-2 

- Anti-AB – clones Birma-I, ES4 e ES15 

Para a determinação do grupo de sangue, colocam-se três gotas de sangue numa 

placa, às quais se junta uma gota de anti-A a uma, uma gota de Anti-B a outra e uma 

gota de Anti-AB na última gota. Mistura-se e observa-se a presença ou ausência de 

aglutinação. O resultado é positivo quando há aglutinação e negativo na sua ausência. 

 

 Interpretação de resultados 

+ corresponde a aglutinação 

- corresponde à ausência de aglutinação 
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Tabela 3: Interpretação dos grupos sanguíneos. 

Grupo\Soro Anti-A Anti-B Anti-AB 

A + - + 

B - + + 

AB + + + 

O - - - 

 

 

Sistema Rh 

 Introdução 

Este sistema é muito complexo e, por essa razão, classificam-se os indivíduos 

como Rh positivo e Rh negativo, dependendo da presença ou ausência de Antigénio D. 

Quando um indivíduo não possui antigénios do sistema Rh, o sistema imunitário 

facilmente estimulado produz anticorpos quando na presença glóbulos vermelhos de 

antigénio positivo. Estas situações podem ocorrer na gravidez ou numa transfusão, 

podendo dar origem à Doença Hemolítica do Recém-nascido ou reações hemolíticas 

graves. 

Existem ainda indivíduos que têm uma expressão mais fraca do que o habitual do 

antigénio D, o que pode ser problemático em transfusões sanguíneas. A expressão D-

fraco indica indivíduos com um número reduzido de antigénio D, enquanto D-parcial 

indica indivíduos com falta de epítopos D ou em que estes estão alterados. 

 

 Método 

O reagente Anti-D tem os seguintes anticorpos: 

- anticorpo IgM (clone TH28) 

- anticorpo IgG (clone MS26) 

A técnica usada é igual à do sistema ABO, ou seja, aglutinação. O procedimento é 

o mesmo e é realizado ao mesmo tempo, sendo que a aglutinação corresponde a Rh 

positivo e a ausência de aglutinação corresponde a Rh negativo. 
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Coombs Direto e indireto 

 Introdução 

O teste de Coombs é um dos principais testes serológicos imuno-hematológicos 

para detetar anticorpos capazes de se unir ao seu antigénio homólogo eritrocitário sem 

desencadear a aglutinação das hemácias. 

Os anticorpos “fixos“ sobre as hemácias são detetados com ajuda de um soro 

com antiglobulinas humanas. Este reagirá com os anticorpos à superfície das hemácias 

sensibilizadas, provocando a aglutinação entre elas. 

O Coombs Direto tem como objetivo detetar os anticorpos incompletos fixos in 

vivo sobre as hemácias do sujeito. O Coombs Indireto tem como objetivo a pesquisa no 

soro de anticorpos incompletos, incapazes de se ligarem sobre as hemácias e assim 

ficarem suscetíveis de serem detetados pelo teste de Coombs Direto. 

 

 Método 

O reagente Coombs usado tem os anticorpos dos seguintes clones celulares: 

18833, 18896, 12011D10. 

O reagente usado permite reconhecer anticorpos do tipo IgG e do tipo IgM. Os 

anticorpos do tipo IgM que cobrem as hemácias fixam o complemento in vivo (e in vitro 

se a reação se processar em presença de complemento). Este reagente deteta a 

presença de frações de complemento à superfície da hemácia, pois contém anti-C3d. 

A técnica baseia-se no princípio da hemaglutinação. 

 

 Interpretação dos resultados 

Quando positivo, isto é, quando há aglutinação pode significar: 

Coombs Direto 

 Nas crianças – anemia hemolítica por imunização feto-maternal; 

 Nos adultos – anemias hemolíticas adquiridas. 
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Coombs Indireto 

 Imunização feto-maternal devido à presença de antigénio do 

sistema Rhesus ou outros sistemas; 

 Imunização pós-transfusional (politransfusões). 

 

 

 

Estudo da Hemostase 

 

Coagulação 

O sistema hemostático protege o sistema vascular e permite, em caso de lesão, que 

os tecidos sejam reparados e as suas funções sejam restabelecidas. A reconstrução 

depende de interações complexas entre a parede dos vasos, as plaquetas e os 

processos de coagulação e fibrinólise. 

É um dos mecanismos de defesa mais básicos do organismo pois preserva a 

integridade da circulação e limita a perda de sangue. 

O mecanismo de hemostasia pode ser divido em várias fases. A primeira fase, 

hemostase primária, ocorre logo após a lesão do vaso sanguíneo; a segunda, hemostase 

secundária, engloba os fenómenos que conduzem à formação do coágulo; e a terceira, 

hemostase terciária, corresponde ao processo de fibrinólise, ou seja, à dissolução do 

coágulo de fibrina e regresso ao estado inicial. 

O mecanismo de hemostase encontra-se em equilíbrio dinâmico entre os fatores 

ativadores e inibidores da coagulação. Sempre que, por qualquer razão, haja um 

desequilíbrio, este pode vir a desencadear a ocorrência de fenómenos trombóticos ou 

hemorrágicos. 

Os testes in vitro permitem distinguir 2 vias da cascata: via intrínseca e via extrínseca. 

Atualmente considera-se que in vivo ambas as vias são ativadas e, portanto, a cascata 

deve ser considerada como um todo. 
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Estudo da ativação da coagulação 

 Tempo de Protrombina 

Amostra: Plasma Citratado 

 

Introdução 

A medição do tempo de protrombina serve como um teste de triagem rápido 

e sensível para detetar transtornos de coagulação na via extrínseca e via comum. 

Assim sendo, com este método é possível avaliar os fatores II, V, VII, X e 

fibrinogénio. 

O TP é adequado para: 

 regulação e controlo da terapia anticoagulante oral; 

 diagnóstico de deficiências congénitas e adquiridas de fatores de 

coagulação; 

 controlo da atividade de síntese hepática no fígado. 

 

Método 

No tempo de protrombina, o processo de coagulação é desencadeado 

mediante a incubação do plasma com quantidades ótimas de tromboplastina e 

cálcio. Posteriormente, faz-se a medição do tempo, em segundos, até à formação 

do coágulo de fibrina. 

O resultado é dado em tempo (segundos), taxa de protrombina (%) e INR 

(Razão Normalizada Internacional). Obtemos a taxa de protrombina através da 

seguinte fórmula: 

 

 

 

Para obtenção do valor de INR aplica-se a seguinte fórmula: 
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O ISI (Índex de Sensibilidade Internacional) é dado pelo fabricante, podendo 

diferir de lote para lote. 

 

Interpretação de resultados 

Para um paciente normal deveremos ter: 

 tempo entre os 9,8s a 12,7s 

 taxa de 100% 

 INR de 1,0 

No entanto, para um paciente com controlo da terapia de anticoagulante, 

temos valores diferentes. No caso de um doente com trombose venosa profunda, 

embolia pulmonar e doenças arteriais, como enfarte do miocárdio, deveremos ter 

um INR entre 2,0 e 3,0. Em pacientes com válvulas cardíacas não biológicas, e 

embolias sistémicas deveremos ter um INR entre 2,5 e 3,5. 

Em termos gerais, e excluindo a terapia de anticoagulantes, o seu aumento 

poderá ser devido a: 

 Anomalia congénita: (raro); 

 Deficiência em fatores: VII, V, X, II ou fibrinogénio; 

 Desfibrinogenémia congénita; 

 Anomalia adquirida: (frequente); 

 Hepatopatia; 

 Avitaminose K; 

 Diminuição grave de fibrinogénio (exemplo: por diminuição da 

síntese hepática, coagulação intravascular disseminada, destruição 

por plasmina); 

 Desfibrinogenémia adquirida, como na cirrose. 

O estudo destas causas poderá ser mais aprofundado, a nível da 

coagulação, através do doseamento de fatores. 
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 Tempo de tromboplastina ativada (aPTT) 

Amostra: Plasma Citratado 

 

Introdução 

O tempo de tromboplastina ativada explora a via intrínseca da coagulação. 

Este método consiste no tempo de coagulação de um plasma sem plaquetas 

recalcificado em presença de fosfolípidos e de um ativador do sistema contacto da 

coagulação. 

A determinação do aPTT é sensível a deficiências em pré-calicreína, 

quininogénio de alto peso molecular, fatores VIII, IX, XI, XII, e também, 

deficiências em fatores II, V, X e fibrinogénio. Para além desta função, pode 

igualmente ser usado como monitorização da terapia com heparina, sendo o 

aumento do resultado proporcional ao nível de heparina. 

 

Método 

Esta determinação é realizada incubando o plasma com uma quantidade 

otimizada de fosfolípidos de feijão de soja com um ativador superficial (ácido 

elágico), o qual provoca a ativação dos fatores do sistema de coagulação 

intrínseco. O processo de coagulação é desencadeado com a adição de iões 

cálcio até à formação de fibrina. 

O resultado expressa o tempo que demora desde o início do processo até à 

formação de fibrina. 

 

Interpretação de resultados 

Patologias associadas ao aumento da aPTT 

Com tempo de aPTT normal: 

 Fator VIII: Hemofilia A, Doença de von Willebrand; 

 Fator IX: Hemofilia B; 

 Fator XI: Doença de Rosenthal; 

 Fator XII: Pré-calicreína e Quininogénio de Alto Peso Molecular. 
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Associado a um tempo de aPTT alongado: 

 Deficits congénitos em fatores X, V, II e fibrinogénio; 

 Hepatopatia; 

 Coagulação intravascular disseminada; 

 Anticoagulantes circulantes. 

 

 

 Fibrinogénio 

Amostra: Plasma Citratado 

 

Introdução 

O fibrinogénio é o percursor da fibrina, a qual é formada por clivagem deste 

percursor pela trombina. Estes monómeros de fibrina reúnem-se, formando a 

complexa teia de fibrina do coágulo. 

 

Método 

O método usado é o de Clauss, no qual o plasma citratado é coagulado com 

uma quantidade em excesso de trombina. O tempo de coagulação depende da 

quantidade de fibrinogénio na amostra, sendo inversamente proporcional. 

 

Interpretação de resultados 

Podemos encontrar níveis baixos de fibrinogénio nos casos de 

hipofibrinogenémia ou afibrinogenémia adquiridas ou congénitas. As primeiras 

podem ser devidas a: coagulação intravascular disseminada, hepatopatias, perda 

de volume vascular, ou aumento de catabolismo. 

Quanto aos níveis mais altos, podem ocorrer temporariamente, uma vez que o 

fibrinogénio é uma proteína de fase aguda, ou com o reflexo de 

hipercoagulabilidade. 
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Figura 17 – Cobas 6000. 

Bioquímica 
 

 

A esta seção do laboratório chega tubos de soro e urina para análise. Na triagem de 

produtos, os tubos de soro são centrifugados a 3500 rpm durante 15 minutos e 

posteriormente distribuídos pelos vários sistemas automáticos para análise. 

 

 

 

Sistema cobas c501 e e601 

 

O sistema cobas (Figura 17) C501 e E601 é o aparelho utilizado para a realização da 

maioria das provas da secção de bioquímica e imunologia. 

As amostras são processadas a partir das racks introduzidas, e são classificadas 

através do código de barras. Assim, o aparelho distingue entre amostras de doentes 

(soro e urina), controlos, calibradores e amostras para fazer os brancos dos reagentes. 
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Hidratos de carbono 
 

 Glucose 

Método 

O aumento na absorvência a 340 nm é proporcional à concentração de glucose 

na amostra. 

O doseamento da glucose é feito em jejum e pós-prandial, uma ou duas horas 

após a refeição, a fim de testar a elevação do valor da glucose no indivíduo e a sua 

estabilização respetivamente. 

Pode ser feita também a prova de tolerância oral à glucose. Nesta prova o doente 

ingere 75g de glucose, sendo feita a colheita duas horas após a toma ou, no caso das 

gravidas, é feita a colheita aos 60 e aos 120 minutos para despiste da diabetes 

gestacional. 

 

Interpretação de resultado 

A glucose juntamente com os ácidos gordos e os corpos cetónicos, são os mais 

importantes fornecedores de energia do organismo. A sua concentração é mantida 

através de um controle preciso de processos fornecedores e utilizadores de glucose. 

Alterações no metabolismo da glucose correspondem, na maioria das vezes, a 

uma hiperglicemia, e com menor frequência, hipoglicémia. 

Esta análise permite o despiste de várias patologias como a Diabetes melitus, e 

diabetes gestacional. 
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Lípidos 
 

 Colesterol 

Introdução 

O colesterol é sintetizado de modo permanente em todo o organismo e é um 

componente essencial das membranas celulares e das lipoproteínas. É igualmente, 

um percursor para a síntese de hormonas esteróides, ácidos biliares e de vitamina D. 

 

Método 

É utilizado um método enzimático para medir o colesterol no soro e plasma 

humanos. 

O corante vermelho de quinoneimina pode ser medido espectrofotometricamente 

a 540/600 nm como um aumento na absorvência proporcional à concentração de 

colesterol no soro. 

 

Interpretação de Resultados 

Os valores de referência estabelecidos são: 

- normal: < 200 mg/dL; 

- risco cardiovascular moderado: 200-239 mg/dL; 

- risco cardiovascular elevado: > 240 mg/dL. 

A avaliação destes valores para diagnóstico deve ser feita em conjunto com os 

doseamentos de lipoproteínas (HDL e LDL). 

 

 Colesterol LDL e HDL 

Os lípidos sintetizados no fígado e intestino têm de ser transportados para os 

vários tecidos para desempenharem as suas funções biológicas. Devido à sua 

insolubilidade, estes são transportados no plasma em complexos macromoleculares – 

as lipoproteínas. Estas são partículas esféricas com lípidos não-polares (triglicéridos e 

esteres do colesterol) no seu interior e lípidos polares (fosfolípidos e colesterol livre) 
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orientados para a superfície. Também contêm uma ou mais proteínas específicas à 

superfície, designadas por apolipoproteínas. 

Existem 6 categorias de lipoproteínas: 

 Quilomicrons; 

 VLDL – Very Low Density Lipoproteins – Lipoproteínas de densidade 

muito baixa; 

 IDL – Intermediate Density Lipoproteins – Lipoproteínas de densidade 

intermédia; 

 LDL – Low Density Lipoproteins – Lipoproteínas de densidade baixa; 

 HDL – High Density Lipoproteins – Lipoproteínas de alta densidade; 

 Lp(a) – Lipoproteína a. 

 

Colesterol HDL 

Método 

A determinação do colesterol HDL é feita por um ensaio enzimático no soro. 

 

Interpretação de resultados 

Um valor de colesterol HDL inferior a 45 mg/dL significa um risco mais elevado 

de arteriosclerose, enquanto um valor maior que 45 mg/dL é um fator favorável ao 

não desenvolvimento de arteriosclerose. 

 

Colesterol LDL 

Método 

A sua determinação é feita segundo a fórmula de Friedwald: 

 

 

Esta fórmula, contudo, só é valida para um valor de triglicerídeos menor ou 

igual a 400 mg/dL. 
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Interpretação de resultados 

Tomando em consideração os valores de referência, temos os seguintes 

patamares de risco teratogénico: 

 Baixo: < 100 mg/dL; 

 Ligeiro: 100-129 mg/dL; 

 Moderado: 130-159 mg/dL; 

 Elevado: > 160 mg/dL. 

 

 Triglicerídeos 

Introdução 

Na alimentação humana, os triglicéridos são os esteres de glicerol com maior 

prevalência e constituem 95% das reservas tecidulares lipídicas. Após a absorção no 

intestino, os triglicéridos são sintetizados nas células epiteliais intestinais e 

combinados com colesterol e apolipoproteina B, formam quilomicrons. 

 

Método 

A determinação dos triglicerídeos é feita segundo um método enzimático no soro. 

O aumento da absorvência 520/600 nm é proporcional ao teor de triglicéridos da 

amostra. 

 

Interpretação de resultados 

Triglicerídeos elevados apresentam risco teratogénico. Assim, um valor de 

triglicerídeos maior que 200 mg/dL, apresenta um risco teratogénico elevado, 

enquanto que um valor abaixo de 100 mg/dL apresenta um baixo risco teratogénico. 
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Eletrólitos 
 

Não há quase processos metabólicos que não dependam ou não sejam afetados por 

eletrólitos. Dentro dos eletrólitos principais temos: Na+, K+, Cl-, HCO3
-, Mg2+, Ca2+, H2PO4

- 

e SO4
2-. A maioria circula sob a forma livre, enquanto alguns como o Mg2+ e o Ca2+ 

circulam ligados a proteínas, como a albumina. 

 

 Sódio, potássio e Cloretos 

Método 

A determinação destes eletrólitos é feita pelo módulo ISE do aparelho. Este 

módulo possui elétrodos específicos para cada ião. É desenvolvido um potencial 

elétrico de acordo com a Equação de Nernst para cada ião específico. Quando 

comparado com uma referência interna, este potencial elétrico é convertido em 

voltagem e seguidamente na concentração de iões da amostra. 

 

 Magnésio 

Método 

É utilizado um método direto no qual os iões de magnésio formam um complexo 

colorido com azul de xilidil em ambiente básico. A cor produzida é medida a 520/800 

nm, sendo proporcional à concentração de magnésio na amostra. 

 

 Sódio 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Soro: 136-146 mmol/L; 

 Urina: 40-220 mmol/dia. 

Quando o valor de sódio no soro se encontra abaixo do valor de referência, 

estamos perante uma hiponatrémia. A hiponatrémia pode ocorrer devido a perdas 

excessivas, por exemplo, pelo trato gastrointestinal, sem que haja uma reposição 
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apropriada dos eletrólitos, cirrose, síndrome nefrótico, insuficiência cardíaca 

congénita, entre outros. 

No caso de o valor de sódio se encontrar acima dos valores de referência 

estamos perante uma hipernatrémia. A principal causa da hipernatrémia é a 

desidratação. 

 

 Potássio 

Interpretação de resultados 

O ião potássio, é o catião mais abundante logo a seguir ao sódio, pelo que a sua 

determinação é muito importante nalguns tipos de patologias. A alteração da 

homeostasia do potássio traz sérias consequências a vários níveis, como por 

exemplo, a nível cardíaco. 

Valores de referência: 

 Soro: 3,5-5,1 mmol/L; 

 Urina: 25-125 mmol/dia. 

Quando o valor de potássio se encontra inferior aos valores de referência, 

estamos perante uma hipocalémia comum em casos de alcalose metabólica. 

Uma hipercalémia, isto é, um valor de potássio superior aos valores de referência, 

é comum em caso de acidoses metabólica ou em caso de desidratação. 

 

 Cloretos: 

Interpretação de resultados 

O cloreto é o anião extracelular mais abundante. Geralmente, os valores do ião 

cloreto acompanham o ião sódio. A determinação dos cloretos é, assim, importante 

como diagnóstico diferencial de desequilíbrios eletrolíticos. 

Valores de referência: 

 Soro: 98-106 mmol/L; 

 Urina: 110-250 mmol/dia. 
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Um valor de cloretos menor que 98 mmol/L, significa que estamos perante uma 

hipoclorémia, comum em casos de acidose metabólica. Um valor de cloretos superior 

ao valor de referência, uma hiperclorémia, é comum em casos de desidratação e 

acidose metabólica. 

 

 Magnésio: 

Interpretação de resultados 

O magnésio é o quarto catião mais abundante no organismo e o segundo a nível 

intracelular. 

Este catião é um co-fator de mais de 300 enzimas no organismo. 

Valores de referência: 

 Soro – Homem: 1,8-2,6 mg/dL 

 Mulher: 1,9-2,5 mg/dL 

 Urina – 73-122 mg/dL 

A hipomagnesiémia deve-se na maioria das vezes a perdas no trato GI, como em 

diarreias e a nível renal. 

A hipermagnesiémia tem como causa principal a administração de fármacos, 

como ciclosporinas e diuréticos. 

 

 Cálcio 

Introdução 

O cálcio existe em três estados fisiológicos no plasma: ionizado, ligado a 

proteínas plasmáticas e complexado com pequenos iões. 

O cálcio livre é a fração biologicamente ativa, sendo a sua concentração regulada 

pela PTH e a 1,25-dihidroxivitamina D. 
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Interpretação de resultados: 

Uma diminuição na concentração de cálcio, hipocalcémia, está presente em casos 

de hipoalbuminémia, uma vez que a albumina liga-se ao cálcio, ou em casos de 

insuficiência renal crónica. 

A hipercalcémia está presente principalmente no hiperparatiróidismo primário. 

 

 Fósforo 

Introdução 

O plasma contem fósforo inorgânico e orgânico, mas apenas o inorgânico é 

medido. O fósforo inorgânico é o componente principal da hidroxiapatite no osso e, 

por isso, desempenha um importante papel no suporte estrutural do corpo. 

A maior parte do fósforo corporal é intracelular. O metabolismo do fósforo está 

intimamente ligado ao cálcio. Fisiologicamente, quando o cálcio sobe no soro, o 

fósforo desce, sendo este controlo feito a nível renal. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Soro: 2,5-4,5 mg/dl  

 Urina: 0,4-1,3 g/24h 

A hipofosfatémia pode ser devido à mudança do fósforo do fluído extracelular para 

o fluído intracelular. Esta mudança pode ocorrer devido à estimulação da secreção de 

insulina induzida por hidratos de carbono, a qual estimula o transporte de glucose e 

fosfato para as células sensíveis à insulina, onde, por sua vez, o fosfato é incorporado 

em açúcares e ATP. 

A hiperfosfatémia poderá ser causada, maioritariamente, por insuficiência renal. 
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Enzimas 
 

 Enzimas hepáticas: 

Aspartato aminotransferase sérica (AST) e Alanina aminotransferase 

sérica (ALT) 

As aminotransferases constituem um grupo de enzimas que catalisam a 

conversão de aminoácidos em 2-oxo-ácidos pela transferência de grupos amino. 

A AST é uma enzima encontrada em vários órgãos e tecidos, como fígado, 

coração e músculo esquelético. 

A ALT é uma enzima encontrada predominantemente no fígado, porém com 

quantidades moderadas no rim e pequenas quantidades no coração e 

musculatura esquelética. Em geral, a maior parte da elevação da ALT deve-se à 

presença de doença hepática. 

 

Método 

Para a determinação destas enzimas hepáticas, o método utilizado é a 

cinética enzimática com desenvolvimento de cor, que é lida a 340 nm, sendo a cor 

desenvolvida proporcional à concentração das enzimas no soro. 

 

Interpretação de resultados: 

 AST ALT 

Homem < 35 U/L < 45 U/L 

Mulher < 31 U/L < 34 U/L 

 

As patologias hepáticas são as principais responsáveis pelo aumento das 

transaminases no soro. 

Nas hepatites virais e no caso de necrose hepática, os valores destas enzimas 

elevam-se antes do aparecimento dos sinais clínicos e dos sintomas. A atividade 

das enzimas nestes casos pode ser bastante elevada, chegando a alcançar 

valores 100 vezes maiores ou mais que o referido valor de referência. A ALT é 

mais específica do fígado. 
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Gama-glutamil transferase (γ-GT) 

A γ-GT pertence a um grupo de peptidases que catalisam a transferência de 

aminoácidos de um péptido para outro e atuando, assim, como transferases de 

a.a.. 

A γ-GT existe em todas as células do organismo, exceto nos músculos. A 

enzima existente no soro parece ter essencialmente origem no sistema 

hepatobiliar. 

 

Método 

A γ-GT catalisa a transferência do grupo gama-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilido 

para a glicilglicina, produzindo 5-amino-2-nitrobenzoato. A alteração da 

absorvência a 410/480 nm deve-se à formação de 5-amino-2-benzoato, e é 

diretamente proporcional à atividade da γ-GT na amostra. 

 

Interpretação de resultados: 

Valores de referência: 

 Homens: < 55 U/L; 

 Mulheres: < 38 U/L. 

O aumento de atividade desta enzima parece ser um marcador sensível de 

doença hepatobiliar. A γ-GT apresenta valores bastante elevados quando na 

presença de uma obstrução intra ou pós-hepática. O seu aumento aparece em 

doentes com hepatite infeciosa. Em doentes com cirrose alcoólica e na maioria 

dos doentes que consomem grandes quantidades de álcool, a γ-GT encontra-se 

também elevada, desempenhando um papel importante na deteção do alcoolismo 

e sua monitorização. 
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 Fosfatase alcalina: 

A fosfatase alcalina é constituída por um grupo de enzimas estreitamente 

relacionadas e com atividade máxima em pH 10. 

A atividade desta enzima está presente na maioria dos órgãos e está associada a 

membranas e superfícies celulares localizadas na mucosa do intestino delgado e 

túbulos contornados proximais do rim, ossos (osteoblastos), fígado e placenta. 

 

Método 

A fosfatase alcalina é medida segundo ensaio de cinética enzimática. 

 

Interpretação de resultados 

Valor de referência: 30-120 U/L 

A determinação desta enzima tem particular interesse no despiste de duas 

patologias: doença hepatobiliar e doenças ósseas associadas ao aumento da 

atividade dos osteoclastos. Nestas duas patologias, podemos verificar um aumento 

sérico da fosfatase alcalina. 

Durante a gravidez e fase de crescimento das crianças, poderá haver um ligeiro 

aumento dos valores séricos desta enzima. 

 

 

 Enzimas musculares: 

Creatinina quinase (CK) 

A CK é um dímero composto por subunidades M-musculo e/ou B-cérebro que 

se associam para formar as iso enzimas CK-MM, CKMB e CK-BB. Estes 

catalisam a fosforilação reversível da creatina por ATP. O magnésio é um ião 

ativador formando complexos com ATP e ADP. 

A atividade da CK é maior nos músculos estriado e cardíaco. 
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Método 

O método usado para a determinação desta enzima, é uma reação de cinética 

enzimática com produção de NADPH. A produção de NAPDH leva ao aumento da 

absorvência a 340/600 nm, que é diretamente proporcional à quantidade da 

enzima no soro. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Homens: ≤ 171 U/L 

 Mulheres: ≤ 145 U/L 

O valor da CK encontra-se muito elevado em todos os tipos de distrofia 

muscular, como por exemplo, na distrofia de Duchenne. 

A atividade da CK aumenta após danos no miocárdio, com aumento 

significativo das frações MM e MB. 

 

Lactato desidrogenase (LDH) 

A LDH do soro consiste na atividade de cinco iso enzimas, LDH-1 a LDH-5, 

diferenciáveis na base da respetiva composição sub-unitária. Visto a 

concentração da LDH nos tecidos ser 500 vezes superior à existente no plasma, a 

ocorrência de danos numa pequena porção de tecido pode conduzir a um 

aumento significativo da sua atividade no soro. Por isso, o papel principal da LDH 

total, reside na deteção de lesões reduzidas no tecido. 

 

Método 

A LDH catalisa a oxidação do lactato em piruvato, juntamente com a redução 

de NAD+ a NADH. O aumento de NADH é medido a 340 nm e é diretamente 

proporcional à atividade enzimática na amostra. 
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Interpretação de resultados 

Devido à sua distribuição alargada, a elevação da LDH pode ocorrer numa 

série de condições patológicas, como enfarte do miocárdio, hemólise, entre 

outras, sendo por isso a LDH de importância no diagnostico de enfarte do 

miocárdio e anemia hemolítica. 

 

 

 Enzimas pancreáticas: 

α-Amílase 

Esta enzima encontra-se em maior concentração nas glândulas salivares (tipo-

S), e no pâncreas (tipo-P). 

 

Método 

Esta enzima é determinada segundo o método de cinética enzimática. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Soro: 22-80 U/L. 

A concentração desta enzima aumenta exponencialmente em casos de 

pancreatite aguda e em doenças do trato biliar. 

 

 

Função Renal 
 

 Creatinina 

A creatinina está presente em quase todos os fluídos corporais e é filtrada 

livremente pelo glomérulo. Posteriormente, não sofre reabsorção pelos túbulos renais 

e sofre uma pequena, mas significativa, secreção tubular. Este facto concreto faz com 
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que a creatinina seja um analíto de eleição para a avaliação da taxa de filtração 

glomerular (TFG) e da função renal. 

 

Método 

A creatinina forma um composto amarelo-alaranjado com o ácido pícrico num 

meio alcalino. A taxa de alteração na absorvência é proporcional à concentração de 

creatinina na amostra. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência séricos: 

 Homens < 50 anos: 0,84-1,25 mg/dL 

 Homens > 50 anos: 0,81-1,44 mg/dL 

 Mulheres: 0,66-1,09 mg/dL 

 

Valores de referência urinários: 

 Homens: 1100-2000 mg/24h 

 Mulheres: 800-1350 mg/24h 

A creatinina no soro varia em função da idade, peso corporal e sexo do indivíduo. 

A creatinina está mais elevada em indivíduos que possuem uma massa muscular 

aumentada. 

 

 Clearance da creatinina 

A clearance da creatinina é o marcador mais preciso da TFG. Obtém-se pela 

seguinte fórmula: 

 

Clearance da creatinina (ml/min) = (Concentração da creatinina na urina/ 

concentração da creatinina no soro) X volume de urina de 24 horas X 1.73/superfície 

corporal 
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Esta prova tem os mesmos interferentes no doseamento plasmático, mas os 

mesmos são reduzidos ou anulados, uma vez que a recolha é feita em 24 horas. 

A depuração da creatinina tem sido considerada uma das provas mais sensíveis 

disponíveis para indicar a presença de insuficiência renal, devido à rápida queda dos 

seus valores. Valores abaixo de 10 ml/min indicam a necessidade de diálise. 

 

 Ureia 

A ureia é o produto metabólico nitrogenado existente em maior quantidade no 

organismo, proveniente do catabolismo proteico. A biossíntese da ureia a partir da 

amónia derivada de a.a. é feita exclusivamente a nível hepático no ciclo da ureia. 

 

Método 

A determinação da ureia é feita por um método enzimático pela urease com 

desenvolvimento de cor que é proporcional à concentração de ureia no soro. 

 

Interpretação de resultados 

Valores aumentados de ureia normalmente são patognomônicos de patologia 

renal. 

Os níveis de ureia podem estar diminuídos na gravidez e na doença hepática 

grave. 

 

 Ácido úrico 

O ácido úrico é o produto principal do catabolismo das purinas no ser humano, e é 

formado a partir da xantina sob a ação da xantina-oxidase. A maior parte da formação 

do ácido úrico ocorre no fígado e é eliminado através dos rins. 

 

Método 

Sob ação da uricase e posteriormente da peroxidase, há desenvolvimento de cor 

que vai ser proporcional à concentração de ácido úrico no soro. 
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Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Homem: 3,5-7,2 mg/dL 

 Mulher: 2,6-6,0 mg/dL 

 Urina: 250-750 mg/24h 

A gota é a patologia causada pela hiperuricemia, podendo ser devido a vários 

fatores, como secreção renal, excesso de purinas na dieta, entre outros. 

 

 Microalbuminúria 

A microalbuminúria é agora considerada um importante fator indicador do declínio 

da função renal em sujeitos diabéticos. 

Podemos considerar uma microalbuminúria diabética quando há deteção de 

excreção de albumina em pelo menos 2 de 3 amostras obtidas num prazo de 6 

meses. 

 

Método 

Quando uma amostra é misturada com o tampão e solução anti-soro, a albumina 

humana reage especificamente com anti-soros de albumina anti-humanos para 

produzir agregados insolúveis. A absorvência destes agregados é proporcional à 

concentração de albumina na amostra. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Normal: < 30mg/24h; 

 Microalbuminúria: < 30-300 mg/24h; 

 Albuminúria: > 300mg/24h. 
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A microalbuminúria é definida como um aumento da excreção urinária de 

albumina acima do valor de referência para sujeitos não diabéticos, mas não 

detetável noutros testes para a determinação de proteína urinária. 

 

 

Metabolismo do ferro, hemoglobina e bilirrubinas 
 

O ferro usado para a formação da hemoglobina vem da dieta e da reciclagem de ferro 

de eritrócitos senescentes. O ferro circula no sangue acoplado a uma beta-globulina, 

denominada transferrina. Os percursores eritroides na medula óssea utilizam parte do 

ferro disponível e, do restante, cerca de 60% é armazenado na medula óssea, fígado e 

baço sob a forma de ferritina e os outros 40% sob a forma de hemossiderina. 

A bilirrubina é um pigmento amarelo-alaranjado derivado da destruição eritrocitária, 

conjugado no fígado e excretado na bílis e urina. Esta molécula provém da degradação 

do grupo heme, da mioglobina e citocromos. Sendo insolúvel no plasma, esta proteína é 

transportada ligada à albumina até aos hepatócitos. Aí é conjugada com o ácido 

glucorónico, tornando-a hidrossolúvel. A sua posterior libertação no intestino serve para 

saponificar as gorduras. 

 

 Ferro 

Método 

O ferro forma um complexo de cor azul em meio tamponado. O aumento na 

absorvência é diretamente proporcional à quantidade de ferro. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Homem: 50-170 μg/dL; 

 Mulher: 30-160 μg/dL. 
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A deficiência em ferro é uma das causas de anemia mais prevalentes a nível 

mundial tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, 

embora por causas diferentes. 

A hemossiderose e a hemocromatose são patologias por excesso de ferro. 

 

 Transferrina 

Método 

O método usado é semelhante ao da determinação de ferro. A amostra é 

misturada com tampão e solução anti-soro, a transferrina humana reage 

especificamente com anticorpos transferrina anti-humanos para produzir agregados 

insolúveis. A absorção destes agregados é proporcional à concentração de 

transferrina na amostra. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 200-400 mg/dL 

A determinação da transferrina é importante para o diagnóstico de anemia 

ferropénica. 

 

 Capacidade total de fixação de ferro (CTFF) 

Método 

A capacidade total de fixação de ferro é calculada segundo a seguinte fórmula: 

CTFF = Fe sérico – Capacidade de fixação do ferro não saturado 

 

Interpretação de resultados 

Valor de referência: 240-450 μg/dL. 

A determinação da CTFF é importante para o diagnostico de anemia ferropénica e 

monitorização do metabolismo do ferro. 
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 Saturação da transferrina 

Método 

A saturação da transferrina é calculada pela seguinte fórmula: 

 

  Saturação Transferrina (%) = 100 x 

 

Interpretação de resultados 

A saturação da transferrina é importante para o diagnóstico de anemia 

ferropénica, uma vez que o seu valor se encontra reduzido neste caso. 

 

 Bilirrubinas 

Método 

A absorvência da bilirrubina total a 540 nm é proporcional à concentração de 

bilirrubina no soro. Para determinação da bilirrubina direta faz-se a leitura da 

absorvência a 570 nm. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 Bilirrubina total: 0,3-1,0 mg/dL; 

 Bilirrubina direta: < 0,5 mg/dL. 

O doseamento da bilirrubina tem interesse para o estudo de doenças hepáticas 

onde pode ocorrer um aumento das bilirrubinas (icterícia) ou doença colestática. 
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Proteínas 
 

 Proteínas totais 

O doseamento das proteínas totais tem interesse para diagnóstico de diversas 

doenças renais, hepáticas e nutricionais. 

 

Método 

O doseamento das proteínas totais é feito em meio alcalino, onde iões cúpricos 

formam complexos cor violeta com as proteínas. A absorvência desta solução é lida a 

540 nm, sendo diretamente proporcional à quantidade de proteínas totais presentes 

na amostra. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 6,6-8,3 g/dL. 

Depois deste doseamento, podemos aprofundar o estudo das proteínas no soro 

com outros métodos mais específicos, como eletroforese, entre outros. 

 

 Proteinúria 

O glomérulo filtra as proteínas plasmáticas. O grau de filtração através da 

membrana é em função do peso molecular, carga iónica e concentração plasmática. 

Geralmente, o transporte de proteínas através da membrana diminui 

progressivamente com o aumento do tamanho da proteína e da carga negativa. 

 

Método 

O vermelho de Pirogallol é combinado com molibdato para formar um complexo 

vermelho com uma absorvência máxima a 470 nm. A análise é baseada na mudança 

da absorvência que ocorre quando o complexo de molibdato-vermelho de Pirogallol 

liga grupos amino básicos de moléculas de proteínas. Um complexo azul púrpura é 

formado com uma absorvência máxima a 600 nm. A absorvência deste complexo é 

diretamente proporcional à concentração de proteínas na amostra. 
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Interpretação de resultados 

Valores de referência: 0,05-0,08 g/24h. 

Pode, no entanto, este valor ser mais elevado, até 0,30 g/24h em praticantes de 

desporto. 

A proteinúria ocorre em 4 situações específicas: 

o Permeabilidade glomerular acrescida, maioritariamente albumina; 

o Reabsorção tubular deficiente, em que as proteínas são de peso 

molecular baixo; 

o Concentração acrescida de proteínas de baixo peso molecular, tais como 

as cadeias leves de imunoglobulinas; 

o Secreção anormal de proteínas para o trato urinário. 

 

 C3 e C4 

O sistema de complemento consiste em cerca de 20 proteínas do plasma, que 

desempenham um papel importante na inflamação ao facilitarem a fagocitose. 

 

Método 

As amostras são misturadas com tampão Tris e anti-soro C3 ou C4 de cabra. Este 

anti-soro vai reagir especificamente com o C3 ou C4 humano respetivamente, 

produzindo agregados insolúveis. A formação destes agregados vai ser proporcional 

à sua concentração no soro. 

 

Interpretação de resultados 

Os valores de C3 e C4 aumentados estão normalmente associados a uma 

resposta inflamatória de fase aguda, a necrose tecidular ou a doença renal. 



 

Miguel Eduardo Magalhães Gouveia   77 

 Imunoglobulinas – IgG, IgA e IgM 

Estas imunoglobulinas estão presentes no soro. A IgG é a que se encontra em 

maior quantidade no soro e a IgM a com menor concentração no soro. 

 

Método 

Quando uma amostra é misturada com tampão Tris e solução anti-soro IgG, IgA 

ou IgM de cabra, a IgG, IgA ou IgM humano reage especificamente com anticorpos 

IgG, IgA ou IgM anti-humanos para produzir agregados insolúveis. A absorção destes 

agregados é proporcional à concentração de IgG, IgA ou IgM na amostra. 

 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: 

 IgG: 700-1600 mg/dL; 

 IgA: 70-400 mg/dL; 

 IgM: 40-230 mg/dL. 

 

 Proteína C reativa (PCR) 

A PCR é uma glicoproteína produzida durante a inflamação aguda ou a destruição 

dos tecidos. A proteína deve o seu nome à capacidade de reagir com o 

polissacarídeo C somático de Pneumococos e precipitá-lo. 

 

Método 

Quando uma amostra é misturada com tampão Glicina e suspensão de látex, a 

PCR reage especificamente com anticorpos PCR anti-humanos revestidos nas 

partículas de látex para produzir agregados insolúveis. A absorção destes agregados 

é proporcional à concentração de PCR na amostra. 
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Figura 18 – Capillarys sebia 2. 

Interpretação de resultados 

Valores de referência: < 5,0 mg/L. 

Os níveis de PCR no soro podem subir após um enfarte do miocárdio, lesão, 

infeção, inflamação, cirurgia ou proliferação neoplásica. 

 

 

 

Eletroforese de proteínas 

 

A eletroforese de proteínas é feita no aparelho Capillarys 2 sebia (Figura 18). 

 

Método 

A eletroforese das proteínas é 

uma técnica para pesquisar 

modificações no perfil das 

proteínas das amostras. O 

sistema utiliza o princípio da 

eletroforese capilar em solução 

livre. Com esta técnica, as 

moléculas carregadas são 

separadas pela sua mobilidade 

eletroforética, num tampão 

alcalino com um pH específico. A 

separação também ocorre em 

função do pH do eletrólito e do fluxo eletro-osmótico. 

O sistema tem oito capilares a funcionar em paralelo, permitindo oito análises em 

simultâneo. É preparada uma diluição da amostra com tampão e injetada, por aspiração, 

na extremidade do ânodo do capilar. A separação é efetuada aplicando alta voltagem aos 

bornes de cada capilar. A deteção direta das proteínas é efetuada a 200 nm, na 

extremidade do cátodo do capilar. 
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Figura 19 – Perfil eletroforético e zonas de localização das proteínas. 

Resultados 

As proteínas são detetadas pela seguinte ordem: γ-globulinas, β-2-globulinas, β-1-

globulinas, α-2-globulinas, α-1-globulinas e albumina (Figura 19), cada zona contendo 

uma ou mais proteínas. 
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Figura 20 – Urisys 2400 para urinas. 

Análise de urinas 

 

 

Análise de urina tipo II 
 

A análise à urina é, normalmente, um dos primeiros testes num doente com suspeita 

de patologia renal. A urina tipo II consiste no estudo das suas características físico-

químicas e exame citológico de sedimento. A amostra é a primeira urina da manhã. 

 

Método 

Para a determinação semi 

quantitativa de pH, leucócitos, 

nitritos, proteínas, glucose, corpos 

cetónicos, urobilinogénio, bilirrubina 

e sangue na urina, é utilizado o 

analisador URISYS 2400 (Figura 

20). Este analisador utiliza tiras de 

teste com os parâmetros 

anteriormente assinalados e faz 

uma leitura colorimétrica. 

Após a passagem por este 

sistema, todas as urinas com 

aspeto turvo e com reação positiva 

para leucócitos e eritrócitos são 

selecionadas para serem 

centrifugadas a 1500 rpm durante 5 

min. Após a centrifugação são 

observadas ao microscópio. 
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Exame microscópio do sedimento 
 

O exame microscópico permite identificar, caracterizar e semi-quantificar os elementos 

figurados, clinicamente significativos: 

 Células epiteliais: tubulares renais e de transição do urotélio assim como 

pavimentosas. Normalmente têm origem na uretra feminina e masculina; 

 Células hematopoiéticas: leucócitos e eritrócitos; 

 Cilíndros: estruturas proteicas, cuja matriz original é constituída pela proteína 

de Tamm-Horsfall, moldadas nos túbulos contornados distais e nos tubos 

coletores. A sua presença está sempre associada a proteinúria; 

 Cristais: a sua presença, na maior parte dos casos, designadamente os de 

fosfato, oxalato e urato, que aparecem frequentemente nas urinas normais, 

têm pouco significado clínico. São considerados patológicos os cristais que 

estão relacionados com alterações metabólicas, designadamente os de 

Tirosina e de Leucina (doenças hepáticas graves), assim como os de Cistina 

(urinas com pH entre 6,0 e 7,4 – cristais hexagonais amarelo-acastanhados). 

A presença destes últimos caracteriza a cistinúria, que é uma doença 

autossómica recessiva. 

 

Interpretação de resultados 

O exame da urina é sempre o primeiro passo no doente suspeito de ter deterioração 

da função renal. Verifica-se a aparência, a coloração pálida até à presença de pigmento. 

Esta indica a hemoglobina e a mioglobina que conferem uma coloração rosa-vermelha ou 

castanha, dependendo da concentração. A turvação na amostra fresca indica infeção ou 

pode ser devida a partículas de gordura no doente com síndrome nefrótico. 

A gravidade específica indica a concentração de urina. A medição do pH pode ser útil 

em doentes com acidose tubular renal e formação de cálculos. 

A proteinúria é um dos sinais mais comuns em doentes com doença renal. A tira 

reativa tem um limite de deteção de cerca de 150 mg/mL; é evidente que são necessários 

métodos mais sensíveis para detetar a proteinúria incluindo a microalbuminúria. 

A presença de esterase leucocitária é indicativa de piúria. A deteção de nitritos é 

indicativa da presença de bactérias que degradam o nitrato excretado na urina. A 

combinação destes dois testes é de valorizar em doentes com infeção do trato urinário. 
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A presença de hemoglobina livre ou eritrócitos na urina indica a presença de doença 

renal ou da bexiga. A hematúria pode estar presente em várias doenças renais, doença 

das células falciformes, vasculites e uma série de infeções, doenças urológicas da 

bexiga, da próstata, dos ureteres, doença oncológica pélvica ou uretral e cálculos renais. 

 

 

 

Pesquisa de drogas de abuso 

 

 

Cocaína 

A cocaína, um derivado das folhas da planta de coca, é um potencial estimulante do 

sistema nervoso central e um anestésico local. A cocaína é excretada na urina 

primariamente como benzoilecgonina, num curto período de tempo. A benzoilecgnonina 

pode ser detetada após 24 a 60 horas depois de exposição a esta droga. 

 

 

THC Canabinóides 

A marijuana é um agente alucinogénio derivado da porção florida da planta do 

cânhamo. Fumar é o método primário de utilização da marijuana/cannabis. Quando a 

marijuana é ingerida, a droga é metabolizada pelo fígado, e o metabolito urinário da 

marijuana é o ácido 11-nor-delta-9-tetrahidrocanabinol-9-hidroxilico e o seu glucuronido. 

Isto significa que a deteção de canabinóides incluindo o seu metabolito carboxil, indica o 

consumo de marijuana/cannabis. 
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Opiáceos 

Os opiáceos, tais como a heroína, morfina e codeína, são derivados de uma resina de 

ópio da papoila. A heroína é rapidamente metabolizada em morfina. Por consequência, a 

presença na urina de morfina ou o seu metabolito glucoronido, indicam a utilização de 

heroína, morfina e/ou codeína. 

 

Método 

Este teste para as moléculas anteriormente mencionadas é um imunoensaio de um só 

passo no qual a droga quimicamente marcada (droga conjugada) compete com a droga 

que poderá estar presente na urina, para os mesmos sítios de ligação do anticorpo. O 

dispositivo teste consiste numa tira membrana com droga conjugada na banda teste, 

acondicionada num alojamento de plástico. Um teste positivo apresenta somente uma 

banda corada (a banda de controlo) enquanto um teste negativo apresenta duas bandas 

coradas. 

 

 

 

Exame a fezes 

 

 

Pesquisa de sangue oculto 
 

A pesquisa de sangue oculto tem como objetivo a pesquisa de hemorragias a nível GI, 

e como rastreio de neoplasias, especialmente do cólon. 

 

Método 

O teste usado é um teste rápido imunocromatográfico qualitativo para deteção de 

sangue oculto nas fezes, nos casos de suspeita de carcinoma colorectal. O método utiliza 

uma combinação única de corante monoclonal conjugado e uma fase sólida de 

anticorpos policlonais para identificarem seletivamente a hemoglobina humana. 
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Interpretação de resultados 

A presença de sangue nas fezes pode ser devida a várias causas além da hemorragia 

colorectal, tais como, hemorróidas, fissura anal e hematúria. O teste é positivo quando há 

presença de hemoglobina, o que não exclui a presença de uma dieta rica em carne, 

dando origem a falsos positivos. Este é um dos problemas principais do teste. 
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Imunologia 
 

 

A esta seção do laboratório chega vários tipos de amostras para proceder à respetiva 

análise. Dentro destas temos o tubo de gel de soro e, nalguns casos, urinas. Na triagem 

de produtos, os tubos de gel destinados às provas de imunologia são centrifugados a 

3500 rpm durante 15 minutos e posteriormente distribuídos pelos vários sistemas 

automáticos para análise. 

Os parâmetros doseados estão distribuídos pelos seguintes sistemas automáticos: 

cobas e6000 seção de imunologia e601, e cobas e411. 

O cobas e601 e cobas e411 são analisadores de múltiplos canais, automatizados, de 

acesso aleatório, para análises imunológicas. Foram concebidos para efetuar 

determinações quantitativas e qualitativas in vitro de uma ampla variedade de 

substâncias analisadas através do recurso à tecnologia de electroquimioluminescência 

(ECL). A tecnologia de electroquimioluminescência utilizada no Cobas, recorre a duas 

espécies reativas, a Tripropilamina como iniciador das reações redox e o Ruténio como 

marcador quimioluminescente. 

 

 

Áreas de estudo 

 

Tabela 4: Análises imunológicas realizadas no cobas e601 e e411 

Sistema Análise Aparelho 

Tiroideia 

TSH 

Cobas e601 

T3 

T4 

T3 livre 

T4 livre 

ATG (anti-tireoglobulina) 

Anti-peroxidase 

Hormonas de fertilidade 
FSH 

Cobas e601 
LH 
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 Progesterona 

Β-HCG 

Prolactina Cobas e411 

Diagnóstico pré-natal 

Β-HCG 

Cobas e601 α-fetoproteína 

Β-HCG live 

Hormona da função adrenal 

ACTH Cobas e601 

Cortisol 
Cobas e411 

Cortisol urinário 

Hormona gastrointestinal Insulina Cobas e411 

 

 

Interpretação de resultados 

Os resultados são avaliados em conjunto dentro de cada função endocrinológica. 

Assim sendo, cada sistema é analisado como um todo e não cada parâmetro 

isoladamente. 

 

 

 

Marcadores de anemia 

 

Na secção de imunologia são doseadas três substâncias intervenientes neste 

metabolismo: 

 Ferritina; 

 Vitamina B12; 

 Ácido fólico. 

A vitamina B12 e folato são nutrientes essenciais à hematopoiese. A anemia 

megaloblástica pode ser causada pela deficiência de uma destas duas vitaminas. Os 

níveis de folato circulante são geralmente normais ou elevados na deficiência de vitamina 
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B12. A deficiência de folato é normalmente observada em consequência de uma dieta ou 

carência crescente desta vitamina, como pode acontecer, por exemplo, na gravidez. 

A vitamina B12 e o ácido fólico são executados no cobas e411 enquanto que a ferritina 

é feita no VIDAS. 

 

Interpretação de resultados 

Os resultados são analisados tendo em conta o processo anterior do doente e a 

totalidade dos resultados noutras secções de outros parâmetros relacionados com o 

metabolismo do ferro. 

 

 

 

Marcadores tumorais 

 

Os marcadores tumorais são moléculas produzidas pelas células neoplásicas de 

alguns tipos de tumores. Estas substâncias permitem conjuntamente com outros 

parâmetros ou exames, ajudar a diagnosticar e monitorizar determinados tipos de 

tumores.  

Os marcadores tumorais são doseados no sistema cobas e411. 

 

Interpretação de resultados 

Os resultados são analisados tendo em conta o processo anterior do doente e a 

totalidade dos resultados obtidos noutras secções. Os resultados alterados são 

verificados e repetidos caso se torne necessário. Deve-se ter também em conta que os 

marcadores tumorais conhecidos e utilizados são também produzidos por células normais 

e os seus níveis são influenciados por um grande número de parâmetros. 
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Tabela 5: Interpretação de resultado dos marcadores tumorais 

Marcador tumoral Aplicação 

α-fetoproteína Hepatocarcinoma e ovário 

Antigénio carcinoembrionário (CEA) Mama, pulmão, cólon/reto 

CA 15.3 Mama 

CA 19.9 Ovário, endométrio, tubo digestivo 

CA 125 Ovário, endométrio 

Antigénio prostático específico (PSA) Próstata 

Β-HCG Placenta, testículo 

 

 

 

Serologia infeciosa 

 

A serologia infeciosa incluí o doseamento de uma grande variedade de anticorpos 

contra agentes infeciosos. 

Resumidamente podemos afirmar que são produzidos anticorpos, na maioria das 

infeções bacterianas ou virais. Inicialmente, a imunoglobulina M (IgM), em geral antes ou 

pouco depois do início da infeção; atinge um título máximo e a seguir, diminui para níveis 

normais em poucas semanas (habitualmente em menos de seis meses). Dentro de uma 

semana após a deteção dos anticorpos IgM, aparece a imunoglobulina G (IgG). Os 

anticorpos IgG atingem um pico dentro de uma a três semanas (por vezes mais) após o 

pico do anticorpo IgM. Tipicamente, os anticorpos IgG persistem por muito mais tempo do 

que os anticorpos IgM (vários anos ou até mesmo durante toda a vida). Por conseguinte, 

a presença de anticorpo IgM costuma indicar uma infeção aguda recente. Em geral, a 

presença de anticorpos IgG requer a obtenção de um título crescente para diagnosticar 

uma infeção aguda (embora, em algumas doenças haja circunstâncias que alteram este 

critério), visto que, na ausência de título crescente, não podemos saber se a elevação 

dos anticorpos IgG se deve a uma infeção recente ou antiga. 
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Figura 21 – Sistema VIDAS. 

Método 

A serologia infeciosa é feita no sistema VIDAS maioritariamente, e cobas e601. 

 

 

 

O VIDAS (Figura 21) é um sistema multiparamétrico de imunoensaio que permite a 

realização de diversos testes em simultâneo. São determinados assim, vários parâmetros 

ao mesmo tempo. 

O sistema VIDAS utiliza cones que constituem a fase sólida da reação e estão 

sensibilizados com antigénios ou anticorpos, e barretes que contêm os reagentes 

necessários à reação. 

O sistema VIDAS utiliza o princípio ELFA, que combina o método ELISA com uma 

leitura final em fluorescência. 

A amostra inicialmente é incubada com um anticorpo ou antigénio marcado com a 

enzima fosfatase alcalina. De seguida, ocorrem etapas de lavagem de forma a remover 

os componentes e o anticorpo/antigénio em excesso. Na etapa final de revelação, a 

enzima do conjugado catalisa a reação de hidrólise do substrato 4-metil-umbeliferilfosfato 

em 4-metil-umbeliferona, do qual resulta emissão de fluorescência a 450 nm após 

excitação a 370 nm. A emissão de fluorescência é proporcional à quantidade de antígeno 

ou anticorpo presente na amostra. 
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Toxoplasmose 

A toxoplasmose é uma parasitose provocada pelo protozoário Toxoplasma gondii, 

parasita oportunista em grávidas e em pacientes imunodeprimidos. As principais formas 

de transmissão são através da ingestão de carne crua ou mal cozinhada contendo 

quistos, ou por contato com fezes de gatos infetados (hospedeiros definitivos). 

Em pessoas imunocompetentes as infeções são normalmente assintomáticas, sendo 

que o maior risco ocorre em mulheres grávidas. Se a infeção ocorrer no primeiro trimestre 

de gravidez pode-se gerar um quadro agudo que termina com a morte do feto ou num 

atraso físico e mental profundo do recém-nascido. 

 

Interpretação de resultados 

O diagnóstico da toxoplasmose é baseado principalmente na deteção de 

anticorpos da classe IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii. 

Se a IgG e IgM derem negativos significa que não houve contato com o parasita. 

Se apenas a IgG der positiva significa que houve uma infeção, porém esta não é 

recente, se tanto a IgG como IgM derem positivas significa que houve uma infeção 

recente ou reativação, sendo aconselhada a determinação da avidez da IgG para 

determinar quando se deu esta infeção. Caso a IgM seja positiva e a IgG negativa 

significa que há infeção aguda. 

 

 

Citomegalovírus (CMV) 

O CMV é um vírus de genoma DNA pertencente à família herpesviridae. 

A sua transmissão ocorre por via vertical, por contato com líquidos biológicos onde o 

vírus pode estar presente e ainda, em consequência de transfusões ou transplantes de 

órgãos, em indivíduos imunodeprimidos. O vírus tem um período de incubação de 4 a 12 

semanas. 

A infeção pelo CMV na maioria dos casos conduz a uma infeção assintomática, 

contudo, o grupo de maior risco são as grávidas uma vez que há um grande risco para o 

feto se a primo-infeção acontecer durante a gravidez. O CMV também pode conduzir a 

infeções severas nos imunodeprimidos. 
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Interpretação de resultados 

Faz-se a pesquisa de anticorpos anti-CMV IgM e IgG. Caso estejamos na presença de 

uma primo-infeção durante a gravidez, isto é, presença de IgM, é importante certificar se 

houve transmissão para o feto, uma vez que nem sempre ocorre, com recurso a 

amniocentese com pesquisa do DNA do vírus por PCR. 

 

 

Rubéola 

A rubéola é causada por um vírus de genoma RNA pertencente à família Togaviridae. 

O período de incubação do vírus é de 2 a 3 semanas e a transmissão ocorre através de 

gotículas de saliva ou pelas secreções nasofaríngeas. O indivíduo infetado é contagioso 

8 dias antes a 8 dias após o início dos sinais clínicos. 

A doença caracteriza-se por linfodenopatias, erupções maculopapulosas, febre e um 

mal-estar geral. Contudo, a importância desta doença está relacionada com a sua 

capacidade de provocar malformações graves no feto cuja mãe foi infetada durante a 

gravidez, mais particularmente quando a primo-infeção ocorre durante o primeiro 

trimestre. 

 

Interpretação de resultados 

É feita a pesquisa de anticorpos IgM e IgG para a rubéola. A deteção dos anticorpos 

IgG é importante na avaliação do estado imunológico e no diagnóstico de infeção por 

rubéola. A presença de anticorpos IgG normalmente indica a presença de imunidade que 

pode ter sido induzida por uma infeção passada ou vacinação. Na presença de um 

resultado positivo é necessário realizar uma segunda colheita espaçada ±15 dias da 

primeira. Nesta segunda colheita, se os títulos de anticorpos forem estáveis, estamos 

perante uma infeção antiga, caso haja um aumento dos títulos de anticorpos poderá 

significar uma primo-infeção. Contudo, para confirmar uma primo-infeção é necessário 

proceder à determinação da avidez das IgG. A presença de anticorpos IgM pode indicar, 

na maioria dos casos uma infeção aguda (primo-infeção recente) e, mais raramente pode 

estar relacionada com situações de reinfeção ou casos em que as IgM persistem durante 

mais tempo que o normal. A sua duração na circulação sanguínea é de 3 a 6 semanas 

após os sintomas, após o qual tendem a desaparecer. 
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A pesquisa de IgM é de grande utilidade no diagnóstico de infeção em recém-

nascidos, pois a sua presença indica infeção congénita, já que esta classe de anticorpos 

não atravessa a placenta. 

 

 

Hepatite A 

A hepatite A é causada por um vírus de genoma RNA, da família dos picornavírus que 

entra no organismo através do aparelho digestivo e multiplica-se no fígado, causando 

neste órgão a inflamação denominada hepatite A. O modo de transmissão é através de 

alimentos ou água contaminada com dejetos contendo o vírus (via fecal-oral). Durante o 

período de incubação (20 a 40 dias), a doença não se manifesta. 

Inicialmente assemelha-se a uma gripe com febre, mialgias e mal-estar geral, depois 

aparece a icterícia, a falta de apetite e os vómitos. 

 

Interpretação de resultados 

O teste usado deteta os dois tipos de anticorpos IgM e IgG. Quando há um resultado 

positivo faz-se a pesquisa de anticorpos IgM. Os anticorpos IgM estão presentes numa 

infeção recente. Detetam-se logo no início da infeção com os primeiros sintomas e 

persistem 2 a 4 meses. 

 

 

Hepatite B 

A hepatite B é considerada a hepatite mais perigosa. É causada por um vírus de 

genoma DNA. O vírus pode ser transmitido por via parental, sexual e vertical. O 

diagnóstico laboratorial da infeção pelo HBV baseia-se na deteção serológica de 

antigénios virais e dos respetivos anticorpos, bem como do DNA viral. 

 

Interpretação de resultados 

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

aguda (com ou sem sintomatologia) e infeção crónica (com ou sem sintomatologia). Uma 
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Figura 22 – Marcadores serológicos de diagnóstico da hepatite B. 

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

vírus e, principalmente da resposta imunológica do hospedeiro. O diagnóstico e 

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

pela quantificação dos vários anticorpos e antigénios (Figura 22). 

 

 

 

 Anti-HBS – A presença destes anticorpos em circulação induz normalmente 

imunidade para o vírus da hepatite B ou exposição anterior ao vírus. É usado 

normalmente para verificar a eficácia da vacinação contra o vírus da hepatite B. 

Surgem 1 a 2 meses após a infeção ou na fase de resolução da infeção aguda, após 

o desaparecimento do AgHBs indicando a evolução da doença para a cura. 

 

 AgHBe – É considerado um marcador de replicação e de infecciosidade do 

HBV. É detetado em fases de replicação viral, indicando que se trata de uma hepatite 

ativa. Numa infeção aguda desaparece de circulação pouco depois do aparecimento 

dos sintomas e depois do AgHBs, dando-se a seroconversão para anti-HBe. Pode 

estar presente numa infeção crónica indicando uma replicação ativa. 
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 Anti Hbe – Encontra-se associado ao declínio da infecciosidade e o seu 

aparecimento geralmente corresponde à recuperação da infeção aguda. 

 

 Anti-HBC total – O AgHBc, antigénio do “core”, é um antigénio intracelular que 

apenas é detetado nos hepatócitos infetados. Os anticorpos anti-HBC, são os 

primeiros a serem detetados e, podem estar presentes numa infeção aguda, crónica 

ou infeção antiga. Quando aparecem em conjunto com o anticorpo anti-HBs significa 

infeção passada, com imunidade. 

 

 

Hepatite C 

A hepatite C é uma doença infeciosa causada pelo vírus da hepatite C. O seu período 

de incubação varia entre seis a oito semanas e a transmissão ocorre através de contato 

direto com sangue ou produtos contaminados. A determinação dos marcadores para o 

vírus da HCV é feita no sistema cobas 6000. 

A infeção pelo HCV evolui para uma hepatite crónica em cerca de 80% dos casos e 

nestes casos pode conduzir a cirrose hepática ou carcinoma hepatocelular. 

 

Interpretação de resultados 

 Determinação de anticorpos anti-HCV 

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

indicativos de uma infeção recente ou passada. Em caso de positividade, de modo 

a confirmar a infeção com o vírus, é necessário fazer-se a pesquisa de RNA viral 

(único marcador direto da infeção pelo HCV). Os anticorpos podem permanecer 

positivos “por tempo indeterminado” após um tratamento bem-sucedido. 

 

HIV 

O vírus da imunodeficiência humana é um vírus de genoma RNA pertencente à família 

dos retrovírus. Existem dois tipos, HIV-1 e HIV-2, ambos agentes causais da SIDA. A sua 

transmissão é principalmente por via sexual, por contato com sangue contaminado, 
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perinatal e transplacentário. A infeção por este vírus é uma infeção crónica uma vez que 

o hospedeiro é incapaz de eliminar o vírus. 

 

Interpretação de resultados 

 Determinação dos anticorpos anti-HIV I, anti-HIV II e Ag p24 

 Quando a transmissão do HIV ocorre, o sistema imunitário desenvolve 

anticorpos contra o vírus, que podem ser detetados por testes de rastreio cerca de 2 

a 8 semanas após a exposição ao vírus. Contudo, se a exposição ao vírus é mais 

recente, o nível de anticorpos pode ser demasiado baixo e terá de se repetir a 

pesquisa de anticorpos. Assim, de modo a ultrapassar este problema, surgiram os 

testes de rastreio de 4ª geração que permitem a determinação simultânea do 

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

Os níveis de antigénio p24 são tipicamente elevados no início da infeção 

(período entre a contaminação e o aparecimento de anticorpos) e assim, a 

combinação da deteção do antigénio e dos anticorpos aumenta a probabilidade de 

deteção da infeção pelo HIV, diminuindo o intervalo de tempo entre a contaminação 

e o diagnóstico. 

Caso o resultado do teste seja positivo, é necessário primeiro a repetição do 

teste de imunoensaio. Após repetição, o resultado deve ser confirmado recorrendo 

a um teste mais específico como o Western-Blot que é feito fora do laboratório. 
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Técnicas manuais de imunologia 

 

 

Diagnóstico imunológico de gravidez 

A (Gonadotrofina Coriónica Humana) HCG é produzida pela placenta na mulher 

grávida. Esta é excretada na urina durante a gravidez e pode ser facilmente detetada 

usando uma reação de aglutinação direta. 

Os níveis séricos são geralmente maiores do que os urinários nas duas primeiras 

semanas após a conceção, assemelhando-se a estes durante a 3ª semana; a partir de 

então, os níveis urinários são maiores que os sanguíneos. Consegue-se detetar com 

estes testes, uma gravidez normal de 6-10 dias após a implantação. 

 

Método 

O método usado é uma reação de aglutinação direta com partículas de látex 

revestidas de anticorpos monoclonais anti-HCG. Estas partículas interagem com a HCG 

presente na urina provocando uma aglutinação visual macroscopicamente. 

 

 

Reação de Waaler-Rose 

Os fatores reumatoides são um grupo de anticorpos dirigidos à porção Fc da molécula 

de IgG. Apesar de se encontrarem numa série de doenças reumáticas, tais como o Lúpus 

Eritematoso Sistémico (SLE) e Síndrome de Sjögren, e também nalgumas doenças não 

reumáticas, o seu papel é essencial no diagnóstico da artrite reumatoide. Estima-se que 

80% dos doentes com artrite reumatoide tenham o fator reumatoide positivo. 

 

Método 

A reação de Waaler-Rose é um método de hemaglutinação para a determinação semi-

quantitativa do fator reumatoide no soro humano. 

São utilizados eritrócitos de carneiro sensibilizados com IgG de coelho e que 

aglutinam na presença de fator reumatoide na amostra. 
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Antigénios febris 

Os testes de antigénios febris são suspensões normalizadas de bactérias utilizadas 

para identificar e quantificar anticorpos específicos que se desenvolvem durante algumas 

infeções febris, tais como a Brucelose, Salmonelose e certas Rickettsioses. Estes testes 

são aplicações serológicas para as reações clássicas da Reação de Widal para o 

diagnóstico de febre tifoide e a Reação de Weil-Felix em que os antigénios preparados a 

partir de Proteus são usados para detetar anticorpos anti-Rickettsias. 

 

Método 

Os testes de antigénios febris utilizam como método uma reação de aglutinação direta 

entre uma suspensão de bactérias inativadas e tingidas, e o soro do paciente. O 

antigénio da suspensão aglutina na presença do correspondente anticorpo homólogo nas 

amostras ensaiadas. 

 

 

Reação de Widal 

Antigénios usados: 

 Salmonella typhi H (H:d); 

 Salmonella typhi OU (OU:9,12); 

 Salmonella paratyphi AH (H:a); 

 Salmonella paratyphi AO (OU:1,2,12); 

 Salmonella paratyphi BH (H:b); 

 Salmonella paratyphi BO (OU:1,4,5,12). 

Os títulos superiores a 1/80 para os antigénios da Salmonella são indicativos de 

doença recente. 

As reações com o Antigénio O (somático) ocorrem mais precocemente, em geral, após 

a primeira semana de infeção; as reações com antigénio H (flagelares) são mais tardias e 

persistem durante algum tempo. 
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Reação de Paul-Bunnel 

Este teste é usado para detetar a infeção pelo vírus Epstein-Barr, o qual causa a 

mononucleose infeciosa. A reação de Paul Bunnel deteta a presença de anticorpos 

heterófilos. 

 

Método 

O reagente apresenta uma suspensão de partículas de látex de poliestireno, as quais 

são revestidas por glicoproteína purificada de bovino. O anticorpo heterófilo associa-se 

ao anticorpo correspondente do látex, resultando numa aglutinação visível. 

 

 

 

Reações de deteção de Treponema pallidum 

 

A Sífilis é causada pela espiroqueta Treponema pallidum. 

 

Teste RPR ou V.D.R.L 

Trata-se de um método não-treponémico. Permite a deteção de anticorpos IgM e IgG 

contra o antigénio cardiolipina-lecitina-colesterol. Este teste possui a função de rastreio 

ou de monitorização terapêutica. 

 

Método 

As reaginas plasmáticas, anticorpos dirigidos contra o antigénio de fonte não 

treponémica, produzem agregação com o antigénio, aglutinando com as partículas de 

carvão. 

As amostras positivas por este método devem ser analisadas por provas 

treponémicas, como o TPHA antes de confirmar a infeção. Podem surgir falsos-positivos 

nalgumas situações, tais como: toxicodependência, outras doenças venéreas, gravidez e 

doenças auto-imunes. 
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TPHA 

O teste TPHA é um teste treponémico e utiliza o treponema como antigénio, detetando 

anticorpos contra o mesmo. Este teste é um teste confirmatório de alta especificidade. 

 

Método 

Os anticorpos dirigidos contra o Treponema pallidum presentes no soro humano 

provocam a aglutinação de hemácias de ave em suspensão, sensibilizadas com um 

preparado antigénico de Treponema pallidum. 

 

 

 

Autoimunidade 

 

Nas doenças auto-imunes, a resposta imunitária faz parte do processo da doença, 

pois o sistema imunitário reage contra compostos presentes naturalmente no ser humano 

como se fossem uma ameaça para o organismo. 

Nalguns casos, os auto-anticorpos presentes podem fazer prever uma doença 

específica ou a taxa de progressão de uma dada doença. Noutros casos, os auto-

anticorpos podem ser detetados em doenças com um longo período sem sintomas 

clínicos, como por exemplo, a diabetes tipo 1 e tiroidites, onde os auto-anticorpos são 

detetados no sangue periférico anos antes da destruição de células secretoras de 

hormonas, levando ao aparecimento da sintomatologia. 

No entanto, embora a pesquisa de auto-anticorpos seja importante a nível laboratorial, 

nas patologias auto-imunes o que prevalece é o quadro clínico do doente e a sua 

sintomatologia. 
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Anticorpos Anti-Nucleares (ANA) 

 

Método 

O método de eleição para esta pesquisa é a imunofluorescência indireta com 

conjugado de células epiteliais humanas de cultura (HEp-2), usando como conjugado 

anticorpos anti-IgG humanos marcados com Isotiocianato de Fluoresceína. 

No caso de surgir um resultado positivo de fluorescência, prossegue-se com a 

descrição do padrão e titulação. Posteriormente, estuda-se o padrão e tenta-se 

aprofundar o mais possível, tentando descobrir o auto-anticorpo responsável. No entanto, 

no ambulatório, o estudo deste resultado surge apenas se o clínico fizer um pedido 

específico. 

 

 

 

Pesquisa de anticorpos anti-dsDNA por imunoflorescência 

indireta  

 

Método 

Quando na lâmina HEp-2 temos uma fluorescência de padrão homogéneo, podemos 

confirmar a presença de dsDNA por imunoflorescência indireta (IFI) com lâmina de 

Crithidia luciliae. 

A Crithidia luciliae é um flagelado que possui uma mitocôndria gigante (cinetoplasto) 

contendo dsDNA que, geralmente não apresenta nenhum dos antigénios presentes no 

núcleo da célula. Os anticorpos contra o cinetoplasto são, deste modo, dirigidos apenas 

contra o dsDNA. A sensibilidade deste teste é superior à das lâminas HEp-2 pelo que se 

utiliza também como teste de diagnóstico e de monitorização de Lúpus Eritematoso 

Sistémico. 
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Interpretação de resultados 

Os ANA nas amostras de soro de doentes são característicos de muitas doenças 

específicas, especialmente naquelas de natureza reumatológica. As mais proeminentes 

são o lúpus eritematoso, artrite reumatoide e esclerose sistémica progressiva. 
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Controlo de qualidade 
 

 

É fundamental um controlo de qualidade rigoroso em cada uma das fases do processo 

analítico (pré-analítica, analítica e pós-analítica). 

Na fase pré-analítica, o controlo de qualidade passa pelo atendimento dos utentes, 

nomeadamente uma identificação correta do utente até à colheita, e triagem correta dos 

produtos. Na fase pós-analítica o controlo recai essencialmente sobre a validação dos 

resultados. Contudo, é a fase analítica que requer um maior controlo de qualidade e onde 

aparecem os conceitos de controlo de qualidade interno e externo. 

O controlo de qualidade interno (CQI) consiste na análise de uma amostra controlo 

com valores conhecidos dos analitos, de modo a avaliar a precisão dos resultados. É 

realizado diariamente depois da manutenção inicial dos aparelhos e antes de se testarem 

as amostras nas quais se pretende determinar este analito. Os resultados do controlo são 

gravados no aparelho e são construídas cartas de controlo de modo a analisar se os 

resultados se encontram dentro dos limites aceitáveis de erro (média mais ou menos dois 

desvios padrão). 

O CQI é importante, na medida em que permite controlar os erros a que os processos 

analíticos estão sujeitos, ou seja, ver se os erros estão dentro dos limites bem definidos, 

uma vez que muitos deles são mesmo impossíveis de eliminar. 

O controlo de qualidade externo (CQE) é um controlo inter laboratorial. Consiste na 

análise de uma amostra desconhecida que é enviada pelo programa de avaliação externa 

de qualidade em que o laboratório está inscrito – INSA (Instituo Nacional de Saúde 

Ricardo Jorge) e AEFA (Asociación Española de Farmacéuticos Analistas). 

Posteriormente, os resultados são comparados com os resultados obtidos pelos outros 

participantes no programa. 

Com a participação no programa de avaliação externa da qualidade o laboratório pode 

assegurar que os seus resultados se aproximam o mais possível dos valores reais 

(exatidão). 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc7LOs1oDOAhUG6xoKHY8sDV0QFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aefa.es%2F&usg=AFQjCNGPH8UCI3KL-C685IlAE6mluv1fcA&sig2=ZPFIFEz35bwTaCn3Ecq7Ng&bvm=bv.127521224,d.d2s
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Resumo 
 

A anemia, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é definida pela 

concentração de hemoglobina, de acordo com a idade e género do doente. A anemia é 

um problema que afeta os países desenvolvidos, assim como os países em 

desenvolvimento, embora com etiologias diferentes, tendo efeitos adversos na saúde dos 

indivíduos e no desenvolvimento social assim como económico do país. 

As anemias podem dever-se a distúrbios no metabolismo do ferro, infeções como as 

parasitoses (malária, ancilostomíase e schistosomíase), carência de nutrientes 

eritropoiéticos (folatos e vitamina B12,), doenças hereditárias (ex.: talassemias e anemia 

falciforme) e hemorragias (ex.: gastrointestinais e uterinas). 

Entre outras funções, o ferro é um mineral essencial para a hematopoiese, sendo a 

sua concentração no organismo regulada por mecanismos que controlam a absorção do 

ferro da dieta e a sua movimentação para o interior das células. 

A anemia ferropénica tem efeitos negativos no desenvolvimento cognitivo, associando 

sintomas como a fadiga e em caso de gravidez está associada a um aumento da 

mortalidade perinatal. 

As anemias sideroblásticas são outro grupo de anemias que se devem a alteração no 

metabolismo do ferro. Este tipo de anemias é caracterizado pela existência de 

eritroblastos em anel na medula óssea. Esta anemia está ligada a alterações na síntese 

do grupo heme, estando normalmente associada a mutações no cromossoma X. 

A anemia das doenças crónicas é caracterizada pelo desenvolvimento de anemia em 

pacientes que apresentam doenças infeciosas crónicas (como infeções fúngicas 

sistémicas e tuberculose), doenças inflamatórias (como a artrite reumatóide) ou doenças 

neoplásicas. Esta patologia tem como característica a presença de anemia associada à 

diminuição da concentração do ferro sérico e da capacidade total de ligação do ferro, 

embora a quantidade de ferro medular esteja normal ou aumentada. 

Para o tratamento eficaz de uma anemia é necessário um diagnóstico correto do tipo 

de anemia, sendo necessário a avaliação de vários parâmetros laboratoriais que 

permitem diferenciar cada tipo de anemia. 

 

Palavras-chave: Anemia, metabolismo ferro, anemia ferropénica, anemia sideroblástica, 

anemia das doenças crónicas 
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Abstract 

 

Anaemia, is defined as a low blood haemoglobin concentration, has been shown to be 

a public health problem that affects low, middle and high-income countries and has 

significant adverse health consequences, as well as adverse impacts on social and 

economic development. 

Anemia may be due to disorders in iron metabolism; infections or parasitic diseases 

like malaria, hookworm and schistosomiasis; lack of erythropoietic nutrients like folate or 

vitamin B12; hereditary diseases thalassemia and sickle cell anemia being the most 

common and bleeding in gastrointestinal track or uterine. 

The iron is an essential mineral for haematopoiesis. The concentration of iron in blood 

is strictly controlled by a variety of mechanisms that control the absorption as well of the 

concentration in the cells.  

Anaemia resulting from iron deficiency adversely affects cognitive and motor 

development, causes fatigue and low productivity and, when it occurs in pregnancy, may 

be associated with low birth weight and increased risk of maternal and perinatal mortality. 

In developing regions, maternal and neonatal mortality were responsible for 3.0 million 

deaths in 2013 and are important contributors to overall global mortality. 

Sideroblastic anaemia is another type of anaemia resulting from disorders in iron 

metabolism. This anaemia is characterized by the presence of iron rings inside the 

eritoblasts in the bone marrow. This anaemia is due to deficient synthesis of haemoglobin 

by mutations in the X chromosome. 

Chronic disease anaemia is an anaemia due to infectious diseases, fungal systemic 

infections, tuberculosis, inflammatory diseases like rheumatoid arteritis and cancer. This 

anaemia is associated with low iron and low total iron binding capacity although the 

marrow iron is normal or slightly elevated.  

For the correct diagnosis of an anaemia it’s important take in consideration various 

laboratory tests that allow to differentiate the various types of anaemia. 

 

Key words: Anaemia, iron metabolism, iron deficiency anaemia, sideroblastic anaemia, 

anaemia of chronic disease 
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Tabela 1: Valores de concentração da hemoglobina para diagnóstico da anemia 

1. Anemias 
 

 

1.1. Definição e classificação 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia é definida pelo valor da 

concentração de hemoglobina, considerando a idade e género do doente. Na tabela 1 

apresentam-se os valores de hemoglobina que definem anemia. 

As causas mais comuns de anemia incluem a deficiência em ferro, carência em 

nutrientes, como os folatos e a vitamina B12, alterações genéticas que afetam a 

eritropoiese e/ou o eritrócito, como as talassemias e a anemia falsiforme, e ainda, 

hemorragias, predominantemente gastrointestinais e uterinas. As parasitoses como a 

malária, ancilostomíase e schistosomíase, são também causas de anemia importantes 

nos países em que estas patologias são endémicas 1, 2. 

A anemia é um problema de saúde pública global, que afeta tanto países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, embora com etiologias diferentes. A OMS 

estima que existam cerca de 2 mil milhões de pessoas no mundo com anemia. 

Esta patologia afeta todas as faixas etárias, mas é mais prevalente em mulheres 

grávidas e em crianças 3. 

 

 

 

 

Idade e Género Hemoglobina (g/dL) 

Recém-nascidos 0 – 11 meses < 14,0 

Crianças dos 12 – 59 meses < 11,0 

Crianças dos 5 – 11 anos < 11,5 

Crianças dos 12 – 15 anos < 12,0 

Mulheres com idade igual ou superior 15 anos < 12,0 

Mulheres grávidas < 11,0 

Homens com idade igual ou superior a 15 anos < 13,0 

Adaptado de: WHO 4 
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Figura 1 – Anemia microcítica e hipocrómica por deficiência em ferro. 

Adaptado de Longo et al. [6]. 

As anemias são habitualmente classificadas segundo a morfologia eritrocitária, 

cinética da eritropoiese e segundo a sua fisiopatologia. 

A classificação morfológica das anemias baseia-se nos valores dos índices 

hematimétricos, nomeadamente do volume globular médio (VGM) e da concentração de 

hemoglobina globular média (CHGM). 

As anemias microcíticas apresentam um VGM < 80 fL, as normocíticas com um valor 

VGM entre 80 – 100 fL e as anemias macrocíticas apresentam um VGM > 100 fL. O VGM 

no lactente é mais baixo que o do adulto, sendo o valor normal de 70 a 80 fL, 

aumentando progressivamente ao longo da infância até atingir os valores observados na 

população adulta. De acordo com o valor de CHGM, as anemias podem ser classificadas 

em hipocrómicas, se a CHGM < 31,5 g/dL ou normocrómicas para valores de 31,5 – 34,5 

g/dL. 

Esta classificação dá indicações sobre as causas possíveis para o desenvolvimento da 

anemia. As anemias microcíticas e hipocrómicas mais comuns incluem a anemia por 

deficiência em ferro (Figura 1), talassemias e hemoglobinopatias, anemia de doenças 

crónicas, inflamatórias e neoplásicas, e anemia sideroblástica. Das anemias normocíticas 

e normocrómicas destacam-se, como mais comuns, as anemias hemolíticas, as anemias 

pós-hemorrágicas, e as devido a nefropatias ou a insuficiência da medula óssea. As 

anemias macrocíticas devem-se principalmente a deficiência em vitamina B12 ou folatos 

[5]. 
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A classificação cinética das anemias fundamenta-se no valor da contagem de 

reticulócitos, sendo classificadas como anemias regenerativas caso se verifique um 

aumento no valor de reticulócitos (> 100 x 109/L), e como hiporregenerativas, em caso de 

reticulocitopenia (< 50 x 109/L). Como anemias regenerativas destacam-se a anemia 

hemorrágica aguda e as anemias hemolíticas. Nas anemias hiporregenerativas, o valor 

baixo de reticulócitos é indicativo de uma diminuição da atividade eritropoiética da medula 

óssea ou de falta de estímulo eritropoiético, como ocorre em algumas doenças da medula 

óssea, em caso de deficiência em eritropoietina (EPO), ou em nutrientes eritropoiéticos, 

como o ferro, vitamina B12 e folatos. 

 

 

1.2. Manifestações clínicas 

 

São várias as adaptações fisiológicas do organismo ao estado anémico, 

nomeadamente a nível cardiovascular, com aumento do volume sistólico e eventual 

taquicardia; a nível respiratório, com alteração na curva de dissociação de O2 da 

hemoglobina e aumento da frequência respiratória; aumento da produção de EPO e dos 

níveis de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) no eritrócito. 

Enquanto alguns pacientes com anemia severa podem não apresentar sinais e 

sintomas de anemia, outros, com uma anemia mais leve podem apresentar sinais 

clínicos. A presença ou ausência de sinais clínicos pode dever-se: à velocidade de 

instalação da anemia, apresentando uma anemia de rápida instalação mais sinais e 

sintomas do que uma anemia de instalação mais lenta; à gravidade da anemia; à idade 

do doente, apresentando o idoso, habitualmente, uma tolerância menor para a anemia do 

que uma pessoa mais jovem [3, 5]. 

Os sintomas de anemia incluem dispneia para pequenos ou médios esforços, 

fraqueza, letargia, palpitações e cefaleias. Os sinais de anemia (Figura 2) incluem 

palidez da pele e das mucosas. Taquicardia e sinais de insuficiência cardíaca podem 

também estar presentes, principalmente em idosos. 

Existem ainda outros sinais habitualmente associados a determinados tipos de 

anemia, como coiloníquia, característico de anemias graves por deficiência em ferro, 

icterícia característica das anemias hemolíticas, glossite e quilose angular, características 

de anemias severas por deficiência em ferro e da anemia megaloblástica (Figura 2). 
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Figura 2 – Sinais de anemia: coiloniquia (A), palidez das mucosas (B) e icterícia (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alterações no metabolismo do ferro 
 

Em Portugal, a anemia tem uma alta prevalência na população adulta. Cerca de um 

quinto da população adulta sofre de anemia, mas 84% dos casos não são 

diagnosticados. 

A anemia por deficiência em ferro representa cerca de 50% dos casos de anemia a 

nível mundial, sendo igualmente prevalente em Portugal, onde cerca de um sexto da 

população apresenta níveis de ferritina baixos, inferiores a 50 ng/mL (Tabela 2), o que 

indica uma deficiência em ferro latente [1]. 

A B 

C 
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Tabela 2: Prevalência da anemia por deficiência em ferro em Portugal, de acordo 

com diferentes valores de ferritina 

 

 Ferritina < 15 

ng/mL 

Ferritina < 30 

ng/mL 

Ferritina < 50 

ng/mL 

Ferritina > 50 

ng/mL 

População total 

(n=7890) (%) 

5,8 10,9 15,0 85,0 

Homens (n=3731) (%) 5,1 9,4 13,4 86,6 

Mulheres (n=4159) 

(%) 

6,4 12,3 16,4 83,6 

Mulheres grávidas 

(n=59) (%) 

27,1 40,7 49,2 50,8 

Mulheres em idade 

fértil não grávidas 

(n=2445) (%) 

6,7 12,4 16,7 83,3 

Idosos > 65 anos (%) 5,4 10,6 14,9 85,1 

 

 

Na tabela 2 podemos ver a prevalência de anemia por deficiência em ferro (ferritina < 

15 ng/mL) ou por deficiência latente em ferro (ferritina entre 30 – 50 ng/mL) em 

determinados grupos da população portuguesa, sendo os grupos das mulheres em idade 

fértil e das grávidas, os grupos que apresentam valores totais elevados de prevalência de 

anemia por deficiência em ferro. 

 

A deficiência em ferro é a causa etiológica mais comum de anemia a nível mundial. A 

anemia por deficiência em ferro é prevalente em países em desenvolvimento, assim 

como em países desenvolvidos, embora as causas sejam diferentes. Nos países em 

desenvolvimento a ingestão diária de ferro costuma ser insuficiente logo a partir da 

infância, enquanto que nos países desenvolvidos a causa mais comum para a deficiência 

de ferro é a perda crónica de sangue, sobretudo a nível uterino e gastrointestinal [1, 3]. 

A anemia por deficiência em ferro está presente em 2% a 5% dos adultos do sexo 

masculino e de mulheres pós-menopausa. 

Adaptado de Fonseca C., et al. [1] 
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Figura 3 – Estrutura química da hemoglobina. 

Adaptado de Hoffbrand [5]. 

A deficiência em ferro pode ocorrer quando aumentam as necessidades em ferro, 

como acontece nas grávidas, crianças e adolescentes. Nas mulheres adultas em idade 

fértil, os cataménios abundantes ou metrorragias pós-menopausa e as hemorragias a 

nível do sistema gastrointestinal, são as causas mais frequentes de deficiência em ferro; 

nos homens adultos, as causas mais frequentes são as hemorragias gastrointestinais [1, 

7, 8]. 

Para além da anemia por deficiência em ferro, há outras anemias que decorrem de 

alterações no metabolismo do ferro. É o caso das anemias sideroblásticas e das anemias 

das doenças crónicas, sendo as anemias sideroblásticas as menos frequentes. 

A anemia sideroblástica é uma anemia refratária definida pela presença de 

sideroblastos em anel na medula óssea. Estes sideroblastos patológicos contêm 

numerosos grânulos de ferro dispostos em forma de anel em torno do núcleo, devido a 

um defeito na síntese do grupo heme [9]. 

A anemia das doenças crónicas acontece em pacientes com doenças inflamatórias 

crónicas, doenças infeciosas ou doenças malignas. A patogénese desta doença está 

relacionada com a diminuição da absorção de ferro, da libertação de ferro dos 

macrófagos, aumento dos níveis de hepcidina, diminuição da sobrevida eritrocitária e 

uma resposta eritropoiética inadequada [10]. 

 

 

2.1. Metabolismo do ferro 

 

O ferro é um mineral vital para a homeostasia 

celular, sendo necessário para a síntese do 

grupo heme da hemoglobina (Figura 3) e de 

outras hemeproteínas. 

O ferro utilizado pelo organismo é obtido da 

dieta e da reciclagem de eritrócitos senescentes 

[11-13]. 
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 Absorção 

Uma dieta normal contém cerca de 13 a 18 mg de ferro na forma inorgânica ou 

na forma heme, dos quais apenas 1 a 2 mg vão ser absorvidos. 

A absorção de ferro é feita pelos enterócitos no epitélio duodenal (Figura 4). 

Estes enterócitos possuem duas importantes proteínas para o transporte de ferro e 

de outros metais, o transportador de metal divalente-1 (DMT-1) e a proteína 

transportadora de heme-1 (HCP-1). A DMT-1 é uma proteína composta por 12 

segmentos transmembranares que além de transportar ferro nos enterócitos, na 

célula eritróide, hepatócitos e macrófagos, pode também transportar outros metais 

divalentes como o cobre e o zinco. A DMT-1 transporta o ferro no estado de 

oxidação Fe2+; no enterócito a redução de Fe3+ para Fe2+ é mediada pela redutase 

citocromo b duodenal (Dcytb). Ratinhos que não possuem esta enzima, não 

apresentam deficiência na absorção do ferro, o que sugere que esta redução pode 

ser feita também por outras enzimas [11, 14]. 

Existem vários fatores que favorecem a absorção intestinal, como a acidez do 

estômago, que favorece a libertação do ferro heme e a sua redução ao estado 

ferroso e substâncias com alta capacidade redutora, como o ácido ascórbico. A 

presença de agentes solubilizantes, como os açucares e aminoácidos facilitam 

igualmente a absorção, enquanto agentes precipitantes como fosfatos e 

substâncias alcaloides dificultam a absorção de ferro [15]. 

A aquisição do ferro na forma heme corresponde a 1/3 do total de ferro absorvido 

e é proveniente da quebra da hemoglobina e mioglobina contidas na carne 

vermelha. A biodisponibilidade do ferro heme é cerca de oito vezes maior que a do 

ferro não heme. O ferro heme entra no enterócito pela HCP-1, em seguida é 

degradado pela heme oxigenase, libertando biliverdina, ferro na forma de Fe2+ e 

monóxido de carbono [11, 16, 17]. 

A quantidade de ferro absorvida é também regulada pela necessidade do 

organismo em ferro. Em situações de carência de ferro ou de aumento das 

necessidades em ferro, como acontece por exemplo durante a gravidez ou na fase 

de crescimento de um indivíduo, há uma maior absorção de ferro pelo organismo, 

aumentando a expressão das proteínas envolvidas no processo de absorção de 

ferro, como a DMT-1 e a ferroportina-1 (FPN1). 

A proteína responsável pelo transporte do ferro, do enterócito para o sangue, é a 

FPN1, que é seletiva para o ferro na sua forma ferrosa. A transferrina, pelo 
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contrário, tem afinidade para o ferro na sua forma férrica Fe3+, razão pela qual 

existe próximo da FPN1, a ferroxidase hefestina, que oxida o ferro. O ferro que não 

é oxidado pela hefestina poderá ser oxidado por outra ferroxidase como a 

ceruloplasmina, noutros tipos de células. Assim, para responder a uma maior 

necessidade de ferro, estas proteínas transportadoras aumentam quando existe no 

organismo uma deficiência em ferro ou em casos de hipóxia. 

Entrando no enterócito, o ferro pode ser armazenado na forma de ferritina ou ser 

mobilizado para a membrana basolateral, onde se liga à FPN1, para, depois de 

oxidado pela hefestina, se ligar à transferrina, passando para a corrente sanguínea 

[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Absorção do ferro pelo enterócito. 

DMT-1 (Proteína transportadora de metal divalente-1); HCP1 (Proteína transportadora de heme-1). 

Adaptado de Rizvi, S. and R.E. Schoen [18]. 
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 Transporte e armazenamento 

O ferro é transportado no plasma pela transferrina na sua forma férrica. A 

transferrina é uma glicoproteína sintetizada pelo fígado, que possui uma grande 

afinidade para o ferro, podendo ligar até dois iões de ferro. A maioria das células 

possui o recetor de transferrina (TfR). O pH fisiológico de 7,4 facilita a ligação da 

transferrina ao seu recetor. Quando há ligação da transferrina ao seu recetor, dá-se 

a internalização desta, juntamente com o próprio recetor, por endocitose. No 

endossoma formado, há bombas de protões que vão transportar iões H+ para o seu 

interior, fazendo baixar o pH, e como acontece no estômago, a diminuição de pH 

induz a redução do ferro, da sua forma férrica para a forma ferrosa, perdendo a 

afinidade para a transferrina. O pH ácido também diminui a afinidade da transferrina 

para o seu recetor, induzindo a libertação da mesma. Neste processo pode ocorrer 

clivagem do TfR, dando origem ao recetor solúvel de transferrina (sTfR). O ferro, na 

sua forma ferrosa, é depois transportado para o citosol pela DMT-1, a mesma 

proteína existente no enterócito. 

O armazenamento do ferro é feito principalmente sob a forma de ferritina e de 

hemossiderina. A ferritina pode armazenar até 4500 átomos de ferro. A 

hemossiderina é derivada da digestão parcial lisossómica da ferritina [19]. 

 

 

 

 Reciclagem dos eritrócitos 

A maior parte do ferro presente no organismo faz parte da composição da 

hemoglobina dos eritrócitos. A fagocitose e degradação dos eritrócitos senescentes 

é um mecanismo fundamental para a reciclagem de ferro. 

Em condições normais, a reutilização de ferro dos eritrócitos senescentes é 

responsável pelo maior fluxo de ferro no organismo. Como o eritrócito tem uma vida 

média de 120 dias, cerca de 1/120 da massa total de eritrócitos deve ser produzida 

todos os dias, para manter o valor de eritrócitos circulantes. 

Os macrófagos têm um papel fundamental na reciclagem do grupo heme dos 

eritrócitos, visto que fagocitam os eritrócitos senescentes (Figura 5). 
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Figura 5 – Processamento do ferro dentro dos macrófagos. 

Adaptado de Soares, M.P. and I. Hamza [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os macrófagos residentes na medula óssea são essenciais para a eritropoiese, 

fagocitando e digerindo o núcleo dos eritroblastos e fornecendo o ferro para a 

síntese do grupo heme da hemoglobina, nos eritroblastos. Os eritrócitos 

senescentes são, no entanto, predominantemente fagocitados pelos macrófagos do 

baço, e também do fígado. Após fagocitose dos eritrócitos pelos macrófagos, ocorre 

a libertação do ferro do grupo heme da hemoglobina por ação da hemoxigenase, 

seguida da sua translocação para o citoplasma, onde se acumula sob a forma de 

ferritina ou é transportado para o exterior do macrófago pela proteína 

transmembranar FPN1. Este ferro é em seguida transportado pela transferrina para 

os locais de síntese de hemoproteínas (Figura 6) [20, 21]. 
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Figura 6 – Processo de reciclagem do ferro pelos macrófagos. 

FPN1 (Ferroportina-1); HO-1 (Hemoxigenase-1). 

Adaptado de Soares, M.P. and I. Hamza, [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hepcidina 

A homeostasia do ferro é muito importante para o organismo, por isso existem 

mecanismos de controlo da sua absorção e da sua concentração nos fluidos 

extracelulares e plasma sanguíneo, e da sua libertação pelos macrófagos. O 

regulador do metabolismo do ferro é uma hormona segregada pelos hepatócitos, a 

hepcidina. 

A hepcidina inibe a absorção do ferro da dieta pelos enterócitos, a libertação de 

ferro dos macrófagos e do ferro armazenado nos hepatócitos. A hepcidina fetal inibe 

a passagem de ferro, através da placenta, para a circulação fetal. 

A hepcidina liga-se à FPN1, que existe na membrana dos enterócitos, 

macrófagos e hepatócitos, causando a endocitose deste recetor e sua proteólise, de 

que resulta uma menor passagem de ferro para o exterior da célula. Os hepatócitos 

são as principais células produtoras de hepcidina. Os adipócitos também produzem 

esta hormona, mas em muito menor quantidade. 
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Devido ao papel central que a hepcidina tem no transporte do ferro, a sua síntese 

está sob um controlo rígido e eficiente. Nos hepatócitos a transcrição da hepcidina é 

controlada por vários fatores (Figura 7), nomeadamente pela concentração de ferro 

no organismo, pelos estímulos eritropoiéticos e pelos sinais inflamatórios. Alguns 

destes fatores vão induzir a síntese de hepcidina, como a sobrecarga de ferro e os 

sinais inflamatórios, enquanto outros vão inibir a sua síntese, como em situações de 

estímulo eritropoiético, no caso de anemia ou de hipóxia [11, 12, 23-25]. 

 

 

 Regulação da hepcidina pela concentração de ferro 

A proteína HFE (Human hemochromatosis protein) é uma glicoproteína que 

interage com os recetores para a transferrina, o TfR1 e TfR2, sendo que o TfR2 é 

maioritariamente expresso nos hepatócitos. A transferrina liga-se aos seus 

Figura 7 – Efeitos da hepcidina no organismo. 

Dcytb (Redutase citocromo b duodenal); DMT-1 (Proteína transportadora de metal divalente-1); IL-6 (Interleucina-6). 

Adaptado de Helena Z. W. Grotto [22]. 

EPO/Produtos 

eritropoiéticos 
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recetores TfR1 e TfR2 quando há um valor elevado de saturação da transferrina; o 

complexo HFE-TfR2, forma-se por inibição competitiva da ligação de HFE com o 

TfR1. A ligação HFE-TfR2 vai induzir a expressão da hepcidina através da via 

MAPK/ERK (cadeia de proteínas na célula que comunica o sinal deste recetor para 

o núcleo da célula, iniciando a transcrição do gene da hepcidina) (Figura 8), 

podendo também favorecer a função do complexo HJV-BMP6, ativando a via 

SMADs. 

 

Figura 8 – Regulação da hepcidina pela concentração de ferro. 

BMP (Bone morphogenetic protein); BMPR (Bone morphogenetic protein receptors); BMP-RE (Bone morphogenetic 

protein-responsive element); ERK/MAPK (Extracellular signal-regulated kinases/ Mitogen-activated protein kinases); HFE 

(Human hemochromatosis protein); HJV (Hemojuvilina); sHJV (Hemojuvilina solúvel); R-SMADs (Receptor activated 

SMAD); SMAD4 (Common-mediator SMAD); SMAD7 (Inhibitory SMAD); RE (Responsive element); TfR1 (Recetor de 

tranferrina-1); TfR2 (Recetor de tranferrina-2); TMPRSS6 (Transmembrane protease serine 6). 

Adaptado de Hentze, M.W., et al. [11]. 
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O complexo HJV-BMP6 induz a transcrição do gene da hepcidina, via SMADs 

(proteínas que transmitem o sinal extracelular para o núcleo). Embora várias BMPs 

(Bone morphogenetic protein) possam induzir a expressão da hepcidina, a BMP6 

parece ser a mais importante, sendo também essencial na resposta à sobrecarga 

de ferro no fígado. A HFE também atua ao nível da BMP6 para regular a expressão 

de hepcidina. Uma outra molécula envolvida na via de ativação HJV/BMP é a 

serinoprotease TMPRSS6, ou matriptase, que está envolvida na proteólise da HJV, 

atuando, portanto, como um inibidor da síntese de hepcidina [11, 12, 23]. 

 

 

 Regulação da hepcidina na inflamação 

A produção de hepcidina é também induzida pela inflamação, contribuindo para o 

desenvolvimento das anemias das doenças crónicas (inflamatórias ou neoplásicas). 

Neste processo está envolvida a interleucina 6 (IL6), que ativa a via de sinalização 

JAK/STAT3 (Figura 9), induzindo a produção de hepcidina que inibirá a absorção 

de ferro e sua mobilização, determinando o desenvolvimento da anemia [11, 12, 

26]. 
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 Regulação da hepcidina pela anemia, hipóxia e eritropoiese acelerada 

A síntese da hepcidina é inibida em todas as situações de estímulo da atividade 

eritropoiética, favorecendo a absorção de ferro e, ainda, a sua mobilização para a 

medula óssea, de acordo com as necessidades eritropoiéticas. 

O principal sistema regulador da atividade eritropoiética é o sistema Hipoxia 

Inducible Factors (HIFs) que controla a produção renal de eritropoietina. Quando 

existe uma tensão de oxigénio normal, a subunidade α do HIF é hidroxilada e 

degradada pela via ubiquitina-proteossoma, numa interação com o gene supressor 

tumoral de von Hippel-Lindau (VHL). 

Figura 9 – Regulação da hepcidina pela inflamação. 

BMP-RE (Bone morphogenetic protein-responsive element); IL6 (Interleucina 6); JAK (Janus kinase); STAT3 

(Signal transducer and activator of transcription 3); STAT-3-RE (Signal transducer and activator of 

transcription 3-responsive element). 

Adaptado de Hentze, M.W., et al. [11]. 
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Em caso de hipóxia, a hidroxilação do HIF-α é inibida, de que resulta a 

estabilização da subunidade α do HIF que se liga à subunidade HIF-β, formando um 

heterodímero que vai ativar os genes que respondem especificamente a este fator 

de transcrição, como o gene da EPO, entre outros também importantes para a 

resposta à hipóxia. A hepcidina é um dos alvos do HIF, ligando-se à região 

promotora do gene da hepcidina, diminuindo a sua transcrição. 

 

A produção renal de EPO aumenta em condições de hipóxia. Esta hormona, liga-

se ao seu recetor EPOR na membrana de células eritróides, inibindo a apoptose 

dos eritroblastos. A EPO é também um potente agente inibidor da síntese da 

hepcidina. Embora o seu mecanismo de ação ainda não seja totalmente conhecido, 

Figura 10 – Regulação da hepcidina pela hipóxia e eritropoiese. 

BMP (Bone morphogenetic protein); BMPR (Bone morphogenetic protein receptors); BMP-RE (Bone 

morphogenetic protein-responsive element); GDF15 (Growth differentiation factor 15); HFE (Human 

hemochromatosis protein); HJV (Hemojuvilina); RE (Responsive element); R-SMADs (Receptor activated 

SMAD); SMAD4 (Common-mediator SMAD); TfR1 (Recetor de tranferrina-1); TfR2 (Recetor de tranferrina-2); 

TWSG1 (Twisted gastrulation 1). 

Adaptado de Hentze, M.W., et al. [11]. 
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Tabela 3: Valores de referência da ferritina 

parece envolver também o GDF15 (Figura 10) e a eritroferrona, produzidos pelas 

células eritropoiéticas. 

O GDF15, membro da família TGFβ, que inibe a produção de hepcidina, está 

muito elevado em doentes com talassemia [11, 12, 24]. 

 

 

2.2. Métodos de avaliação laboratorial para estudo de 

alterações no metabolismo do ferro 

 

Os marcadores serológicos para estudo do metabolismo do ferro incluem a ferritina, 

saturação da transferrina, ferro, capacidade total de fixação de ferro e recetores solúveis 

da transferrina. 

 

 

 Ferritina 

 

 

Idade Masculino (ng/mL) Feminino (ng/mL) 

0 - 6 meses 6 - 400 6 - 430 

7 - 35 meses 12 - 57 12 - 60 

3 - 14 anos 14 - 80 12 - 73 

15 - 19 anos 20 - 155 12 - 90 

20 - 29 anos 38 - 270 12 - 114 

30 - 39 anos 48 - 420 12 - 160 

40 - 49 anos 30 - 490 12 - 240 

> 50 anos 30 - 530 18 - 340 

 

 

O teste para a determinação analítica da ferritina é frequentemente realizado com 

recurso a um ensaio imunoturbidimétrico, que se baseia no princípio da aglutinação 

imunológica com intensificação da reação por latex. A ferritina humana aglutina com as 

partículas de latex revestidas com anticorpos anti-ferritina. O precipitado resultante é 

determinado turbidimetricamente a 552 nm. 

Fonte Aruplab [27]. 
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Tabela 4: Valores de referência do ferro sérico 

Os valores de ferritina em pessoas clinicamente saudáveis apresentam grandes 

variações com o sexo e idade. Por isso, na análise de valores individuais, estes dois 

fatores devem ser tidos em consideração (Tabela 3). 

A avaliação de ferritina sérica permite estimar o valor das reservas de ferro, já que a 

ferritina sérica está em equilíbrio com a ferritina tecidular. Há, no entanto, algumas 

situações em que o valor de ferritina sérica pode apresentar um valor elevado, não 

espelhando as reservas de ferro. De facto, sendo a ferritina uma proteína de fase aguda, 

os seus valores encontram-se elevados em caso de inflamação ou infeção. 

 

 

 Ferro sérico 

 

 

Idade Valores de referência (μg/dL) 

0 - 6 semanas 100 - 250 

7 semanas - 11 meses 40 - 100 

1 - 10 anos 50 - 120 

Homens > 11anos 50 - 170 

Mulheres > 11 anos 30 - 160 

 

 

Para a determinação do ferro, usam-se métodos espectrofotométricos, sendo o 

método mais utilizado o da guanidina/FerroZine. Neste método o ferro (III) é libertado da 

transferrina pela ação do cloridrato de guanidina e reduzido ferro (II), por ação do 

ascorbato e da hidroxilamina. Os iões de ferro formam um complexo de cor vermelha 

com o FerroZine. A Tioureira é utilizada para complexar os iões cúpricos e evitar assim 

interferências. A intensidade da cor é proporcional à concentração de ferro e é 

determinada a 552 nm. 

Em doentes tratados com suplementos de ferro ou com medicamentos com ligação ao 

ferro, o ferro ligado pode não reagir corretamente levando a níveis falsamente baixos de 

ferro. 

Fonte Aruplab [27]. 
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Tabela 5: Valores de referência da capacidade total de fixação de ferro 

Isoladamente o ferro sérico não permite o diagnostico de anemia e em caso de 

inflamação o seu valor é mais baixo. 

 

 

 Transferrina 

 

A transferrina pode ser determinada analiticamente por um ensaio imunoturbidimétrico, 

sendo o valor normal entre 200 – 400 mg/dL. 

A transferrina é uma proteína de fase aguda negativa, pelo que, em estados 

inflamatórios, infeciosos ou neoplásicos, os seus valores podem diminuir. 

 

 

 Saturação da transferrina 

 

O valor recomendável de saturação da transferrina é de 20% - 50%, sendo calculado o 

seu valor pela seguinte fórmula: 

% Saturação = (Fe x 100) : (Transferrina x 2) 

 

 

 Capacidade total de fixação de ferro 

 

 

Idade Valores de referência (μg/dL) 

0 - 2 meses 59 - 175 

3 meses - 17 anos 250 - 400 

> 18 anos 240 - 450 

 

 

Fonte Aruplab [27]. 
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Tabela 6: Valores de referência dos recetores solúveis da transferrina 

A capacidade total de fixação de ferro reflete a concentração máxima de ferro que as 

proteínas séricas, principalmente a transferrina, podem ligar, ou seja, constitui uma 

medida indireta da transferrina. 

A determinação normalmente é feita por um ensaio imunoturbidimétrico. 

 

 

 Recetores solúveis da transferrina 

 

 

 

 

Os recetores solúveis da transferrina podem ser determinados por um ensaio 

imunoturbidimétrico. O recetor aglutina com partículas revestidas de anticorpo anti-

recetor da transferrina. O precipitado formado é determinado fotometricamente a 583 nm. 

Esta determinação reflete as necessidades de ferro do organismo e a atividade 

eritropoiética, não se alterando em caso de inflamação. Esta determinação não deteta 

uma deficiência de ferro latente. 

 

 

 

 

 

Idade Valores de referência (mg/L) 

Homem > 18 anos 2,2 - 5,0 

Mulher > 18 anos 1,9 - 4,4 

Fonte Aruplab [27]. 
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3. Tipos de anemias associadas a alterações no 

metabolismo do ferro 
 

 

3.1. Anemia ferropénica 

 

A deficiência em ferro é a principal causa de anemia a nível mundial, representando 

cerca de metade dos casos de anemia. 

Em Portugal a anemia por deficiência em ferro é comum e está subdiagnosticada [1-4]. 

A deficiência em ferro pode resultar de uma reduzida absorção de ferro pelo trato 

digestivo, ou de insuficiente ingestão de alimentos contendo ferro. As carnes vermelhas, 

ovos e peixe são alimentos de origem animal ricos em ferro; o feijão e a couve são 

alimentos de origem vegetal ricos em ferro. Os lacticínios e outros alimentos ricos em 

cálcio diminuem a absorção de ferro, visto que o cálcio é um inibidor competitivo da 

absorção de ferro. A vitamina C, um antioxidante, aumenta a absorção de ferro por 

favorecer a formação de Fe2+, que é mais facilmente absorvido. 

A dieta mediterrânea é rica em alimentos com ferro, por isso existem menos carências 

deste mineral nos países mediterrâneos. Os países nórdicos, que têm uma dieta com 

maior consumo de lacticínios, apresentam uma maior carência de ferro na dieta. 

O aumento das necessidades de ferro durante a gravidez, aleitamento ou durante a 

fase de crescimento, podem ser outros fatores desencadeadores de uma anemia por 

deficiência em ferro. A perda crónica de sangue, tanto uterina como gastrointestinal e, 

muito raramente, urinária, pode também causar uma anemia ferropénica. Para o 

diagnóstico poderá ser feita pesquisa de sangue oculto nas fezes, endoscopia 

gastrointestinal, pesquisa de helicobacter pylori e ecografia ginecológica. 

A deficiência em ferro determina o desenvolvimento de uma anemia microcítica e 

hipocrómica, com um VGM e CHGM diminuídos. 

A anemia instala-se quando se esgotam as reservas de ferro do organismo, a ferritina 

e hemossiderina, agravando-se progressivamente se não for tratada. 

A anemia por deficiência em ferro é identificada a nível laboratorial por uma ferritina 

baixa, baixa saturação da transferrina, ferro sérico baixo e hepcidina baixa; aumento da 

capacidade total de fixação de ferro, aumento da transferrina e dos recetores solúveis 
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Figura 11 – Queilose angular. 

para a transferrina (Tabela 8). O valor de reticulócitos pode apresentar-se como normal 

ou baixo; no esfregaço sanguíneo podem ser observados eritrócitos hipocrómicos 

microcíticos, eritrócitos em forma de lápis, anisocitose e poiquilocitose. 

A nível medular as reservas macrofágicas de ferro são nulas e os sideroblastos estão 

ausentes. 

As manifestações clínicas mais comuns da anemia ferropénica incluem astenia 

acentuada, atrofia das mucosas, com língua despapilada e queilose angular (Figura 11), 

coiloníquia e unhas e cabelos quebradiços [3, 4, 28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a perda de sangue é a causa subjacente a esta patologia, é necessário 

diagnosticar e tratar a causa da hemorragia, para além de tratar a anemia. Deve ser 

administrado ferro para corrigir a anemia e repor os depósitos de ferro do organismo. 

Existem várias preparações orais para administração de ferro, como o Ferrum 

Hausmann e Maltofer na forma de hidróxido férrico, Hemototal que é uma preparação de 

gluconato de ferro, Ferro Gradumet que é uma preparação de sulfato ferroso e Fervit, 

Fetrival e Legofer sob a forma de proteinossuccinilato de ferro. Ao terceiro ou quarto dia 

de tratamento com ferro é provável o aparecimento de reticulocitose e, gradualmente, 

observa-se a normalização do VGM e da CHGM. A terapêutica deve ser mantida por 

quatro a cinco meses, a fim de repor as reservas de ferro, que devem ser monitorizadas 

pela avaliação da ferritina [1, 2, 7, 18, 28-30]. 
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Figura 12 – Sideroblasto em anel. 

Adaptado de Longo [6]. 

3.2. Anemia sideroblástica 

 

A anemia sideroblástica é uma anemia refratária caracterizada pela presença de 

muitos sideroblastos patológicos de morfologia característica, os sideroblastos em anel, 

na medula óssea (Figura 12). Estes eritroblastos contêm no seu interior grânulos de 

ferro, que formam um anel em torno do núcleo, ao inverso do que se observa nos 

eritroblastos de indivíduos saudáveis, em que os eritroblastos apresentam poucos 

grânulos de ferro distribuídos aleatoriamente no citoplasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagnóstico da anemia sideroblástica é feito quando mais de 15% dos eritroblastos 

na medula óssea se apresentam sob a forma de sideroblastos em anel. Esta anemia 

pode ser diagnosticada ao nascimento, na infância, adolescência ou mesmo durante a 

idade adulta, podendo ser de origem genética ou adquirida. O tipo de mutação é 

determinante da gravidade da anemia. Dependendo da gravidade da doença, os doentes 

poderão estar dependentes de transfusões de sangue, ou apresentam apenas uma 

ligeira anemia. 

A anemia sideroblástica congénita é uma classe rara de anemias, em que a causa 

mais comum é uma mutação a nível do cromossoma X, afetando o gene da síntese do 

ácido δ-aminolevulínico (ALA). Tem, portanto, uma expressão plena no homem [31]. 
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Síntese do heme: 

A ALA-S (Ácido δ-aminolevulínico sintetase) está envolvida na primeira reação da 

síntese do heme nas células eritróides e, envolve a condensação da glicina e sucinil-coA, 

formando ácido 5-δ-aminolevulínico. Assim que o ácido 5-δ-aminolevulínico é sintetizado, 

este é exportado para fora da mitocôndria, sendo que uma das proteínas que poderá ser 

responsável por esse transporte é a SLC25A38. Duas moléculas de ácido 5-δ-

aminolevulínico, por ação da porfobilinogénio síntase, formam o porfobilinogénio. Por 

ação de duas enzimas, a síntase do uroporfirinogénio I e a cosíntase do uroporfirinogénio 

III, forma-se o uroporfirinogénio III a partir de quatro moléculas de porfobilinogénio. 

Sucessivamente, forma-se o coproporfirinogénio III, por ação catalítica da descarboxílase 

do uroporfirinogénio III, que catalisa a descarboxilação das quatro cadeias laterais de 

acetato, a metilo. Em seguida, dá-se o transporte do coproporfirinogénio III para a 

mitocôndria onde se vão dar as últimas três reações da síntese do heme, catalisadas 

pela oxidase do coproporfirinogénio, oxidase do protoporfirinogénio I e a síntase do heme 

[10, 16, 31-33]. 

 

Na maioria dos doentes com anemia sideroblástica congénita, a atividade da ALA-S 

encontra-se diminuída, sugerindo que o defeito na síntese do grupo heme está ligado a 

esta deficiência enzimática. 

Com exceção de algumas mutações nonsense, as mulheres não apresentam anemia 

sideroblástica congénita, sendo apenas portadoras; os homens são afetados por esta 

doença ligada ao cromossoma X, manifestando-se antes dos 40 anos de idade, podendo, 

no entanto, manifestar-se em qualquer idade. Estas mutações no gene da ALA-S são 

geralmente missense, em aminoácidos que levam a uma perda de função da enzima e, 

consequentemente, à deficiente biossíntese do grupo heme nos eritroblastos [33, 34]. 

Existe uma outra mutação, autossómica recessiva, no gene SCL25A38, que também 

causa anemia sideroblástica congénita. O gene SCL25A38, codifica para uma proteína 

que é responsável pela entrada de glicina na mitocôndria, e também existe a 

possibilidade de que esta proteína, ao transportar glicina para dentro da mitocôndria, seja 

responsável pela saída de ALA, causando assim deficiências na síntese do grupo heme 

[35]. 

Numa outra forma de anemia sideroblástica congénita ligada ao cromossoma X, muito 

rara, ocorre a mutação em genes de proteínas ligados à via Fe-S, uma importante via 

ligada à utilização de ferro pela mitocôndria. 
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Tabela 7: Tabela resumo das anemias sideroblásticas 

A anemia sideroblástica pode ser hereditária ou adquirida; neste caso, pode ser 

primária, quando está ligada a mielodisplasias, ou secundária a situações que 

determinam alterações no metabolismo da vitamina B6, na síntese do heme ou na função 

mitocondrial como podemos ver na tabela 7. Assim, a formação de sideroblastos em anel 

pode ser devido a fármacos ou agentes químicos, como por exemplo, o chumbo, 

causando anemia sideroblástica adquirida secundária.  

O metabolismo do ferro neste tipo de anemia está alterado, apresentando os doentes 

um aumento do ferro sérico, transferrina e ferritina. 

No tratamento das anemias sideroblásticas, a administração de piridoxina, no caso do 

tipo hereditário, traz benefícios terapêuticos, sendo que pode coexistir uma deficiência de 

folatos, sendo, neste caso, benéfico associar folato ao tratamento. Na anemia 

sideroblástica adquirida primária pode também administrar-se eritropoietina. Nos casos 

mais graves, as transfusões repetidas de sangue são o único meio para manter a 

concentração de hemoglobina dentro de valores aceitáveis [9, 10, 23, 32, 35-37]. 

 

 

Hereditária Adquirida 

 

 Transmissão ligada ao 

cromossoma X 

 Transmissão autossómica 

recessiva por mutação no 

gene SCL25A38 

 Defeitos na síntese do 

heme: 

 Defeito em ALA-S 

 

 

Primária Secundária 

 

 Doença maligna, 

mielodisplasia 

 Alterações no 

metabolismo da 

vitamina B6 

 Fármacos como 

tuberculostáticos 

 Alterações na síntese 

do grupo heme ou na 

função mitocondrial 

 Agentes químicos 

como chumbo e 

álcool 
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3.3. Anemias das doenças crónicas 

 

A anemia das doenças crónicas é uma patologia clínica que se observa em doentes 

que apresentam doenças infeciosas, como infeções fúngicas sistémicas e tuberculose, 

doenças inflamatórias, como a artrite reumatóide, ou doenças neoplásicas. Esta anemia 

associa uma diminuição da concentração do ferro sérico, da transferrina e da capacidade 

total de ligação do ferro, embora as reservas de ferro estejam normais ou aumentadas. 

A anemia das doenças crónicas é o tipo de anemia mais frequente em doentes 

hospitalizados, em particular nos doentes mais idosos, sendo de entre todas as anemias 

a segunda anemia mais prevalente, a seguir à anemia por deficiência em ferro. 

Os mecanismos envolvidos na patologia da anemia das doenças inflamatórias 

incluem: alterações no metabolismo do ferro, diminuição do tempo de vida dos eritrócitos 

e resposta eritropoiética deficiente [14, 38, 39. 

 

 

Alterações ao metabolismo do ferro 

Neste tipo de anemia ocorre um distúrbio na absorção e na reutilização, ou 

mobilização do ferro para a síntese de hemeproteínas. Nas doenças inflamatórias há um 

aumento de interleucinas inflamatórias, como a IL6, IL1, fator de necrose tumoral alfa 

(TNFα) e INF-γ e, ainda, stress oxidativo por ativação de células inflamatórias. As 

interleucinas inflamatórias IL1 e IL6 induzem a produção de hepcidina pelos hepatócitos, 

ativando a via de sinalização JAK/STAT3, que leva à transcrição do gene da hepcidina 

(Figura 13) [40]. A hepcidina atua degradando a ferroportina nos enterócitos, macrófagos 

e hepatócitos, inibindo, portanto, a absorção de ferro. Os neutrófilos pela ação da IL1 

libertam lactoferrina, uma proteína semelhante à transferrina, transferrina-like, que 

compete diretamente com a transferrina. A lactoferrina difere funcionalmente da 

transferrina em três aspetos: tem maior afinidade pelo ferro, especialmente em pH mais 

baixo, não transfere o ferro às células eritropoiéticas e liga-se rapidamente aos 

macrófagos, provocando uma retenção do ferro nos macrófagos. 
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Figura 13 – Produção de hepcidina pelos hepatócitos em resposta a sinais inflamatórios. 

BMPR (Bone morphogenetic protein receptors); HJV (Hemojuvilina); sHJV (Hemojuvilina solúvel); IL-6 (Interleucina-6); 

SMAD -1/5/8 (Receptor-regulated SMAD); SMAD4 (Common-mediator SMAD); STAT3 (Signal transducer and activator 

of transcription 3). 

Adaptado de Delphine Meynard et al. [40]. 

 

 

Diminuição do tempo de vida dos eritrócitos 

Devido ao estado de hiperatividade do sistema mononuclear fagocitário, 

desencadeado por processos infeciosos, inflamatórios ou neoplásicos, há uma ativação 

metabólica destas células com produção aumentada de radicais de oxigénio, que podem 

provocar lesões oxidativas, determinantes num envelhecimento precoce dos eritrócitos. A 

acumulação destas lesões leva à remoção precoce dos eritrócitos circulantes e, portanto, 

à diminuição do tempo de vida dos eritrócitos. Há ainda outros fatores, como febre, que 

pode causar dano à membrana dos eritrócitos, e libertação de hemolisinas e toxinas 

bacterianas, que podem determinar a hemólise [26, 40]. 
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Resposta medular inadequada 

A resposta eritropoiética inadequada deve-se à diminuição da resposta da medula 

óssea à EPO, pela ação das citoquinas inflamatórias como o TNFα e o INF-γ, e à 

diminuição de ferro disponível na medula óssea. 

A medula óssea é capaz de aumentar 6 a 8 vezes a sua capacidade eritropoiética e, 

portanto, facilmente compensar a diminuição do número de eritrócitos. No entanto, não é 

isto que se observa nos pacientes com anemia das doenças crónicas. A libertação de 

citoquinas inflamatórias, como a IL1, IL6, TNFα e do INF γ, atuam inibindo a proliferação 

dos precursores dos eritrócitos, e, portanto, a eritropoiese. A ação supressora destas 

citoquinas sobre a eritropoiese, supera a ação estimuladora da EPO, cuja produção pode 

também estar reduzida, resultando na diminuição da eritropoiese [41]. 

Os sintomas presentes neste tipo de anemia estão mais relacionados com a patologia 

de base do que com a anemia. Esta anemia não é progressiva e, usualmente, normaliza 

com o tratamento da doença de base. A monitorização da anemia pode ser utilizada para 

acompanhar o desenvolvimento da doença ou aferir se o tratamento está a fazer efeito. 

A anemia das doenças crónicas carateriza-se por uma anemia normocítica/ 

normocrómica do tipo hipoproliferativo, ou hipocrómica e microcítica com ferro sérico e 

transferrina diminuídos, recetores solúveis da transferrina diminuídos ou normais; a 

hepcidina, proteína C reativa e velocidade de sedimentação estão aumentadas. A 

anemia, como se referiu, é de intensidade leve a moderada (hemoglobina entre 9,0 e 

12,0 g/dL), sendo raro um valor de hemoglobina inferior a 8,0 g/dL. No esfregaço 

sanguíneo é frequente observar-se anisocitose e poiquilocitose. 

Em suma, todo o processo inflamatório crónico é capaz de aumentar a síntese e a 

liberação de citoquinas endógenas que, por sua vez, induzem alterações no metabolismo 

do ferro e diminuição da eritropoiese. 

O tratamento deste tipo de anemia consiste no tratamento da patologia de base, 

contudo a administração de ferro e eritropoietina em doentes com patologias 

inflamatórias crónicas pode ser benéfico [14, 20, 26, 38, 42-44]. 
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Os métodos de avaliação laboratorial são muito importantes para o diagnóstico dos 

diferentes tipos de anemia devido a alterações no metabolismo do ferro. Na tabela 8 

estão as principais alterações destes marcadores para os diferentes tipos de anemia. 

 

 

 

 Anemia 
Ferropénica 

Anemia das 
doenças crónicas 

Anemia 
sideroblástica 

Ferro sérico Diminuído Diminuído Alto 

Ferritina sérica Diminuída Normal / Alta Alta 

VGM Diminuído Normal / Diminuído Normal / Diminuído 

CHGM Diminuída Normal / Diminuída Normal / Diminuída 

Ferro macrofágico na 
medula óssea 

Inexistente Presente Presente 

Sideroblastos em anel Inexistentes Inexistentes Presentes 

Capacidade total de 
fixação de ferro 

Alta Normal / Diminuída Normal 

 

 

 

 

 

 

4. Considerações finais 
 

A anemia é um problema de saúde pública global, existente tanto em países 

desenvolvidos como em países em desenvolvimento. 

A OMS estima a existência, na atualidade, de cerca de 2 mil milhões de pessoas no 

mundo com anemia. 

As manifestações clinicas das anemias podem ser mais ou menos exuberantes, o que 

pode estar relacionado com a velocidade de instalação da anemia, com a gravidade/ ou 

idade do doente. 

Para o tratamento eficaz de uma anemia é necessário um diagnóstico correto do tipo 

de anemia, sendo necessário a avaliação de vários parâmetros laboratoriais que 

permitem diferenciar cada tipo de anemia. 

Tabela 8: Marcadores laboratoriais nas anemias associadas a alterações no 

metabolismo do ferro 
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5. Casos clínicos 
 

Realizei um estágio de 2 meses no laboratório de análises clínicas Prof. Doutor Nunes 

Oliveira, situado na Póvoa de Varzim. A hematologia é uma parte importante em análises 

clínicas sendo o hemograma com fórmula leucocitária uma ferramenta importante de 

diagnóstico laboratorial. 

Durante o meu período de estágio neste laboratório, deparei-me com vários casos de 

anemias por deficiência em ferro e anemias das doenças crónicas. 
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Caso clínico 1: 

 

 

Paciente do sexo feminino com 50 anos de idade apresenta o seguinte hemograma: 

 

 Resultados Valores de referência 

Eritrócitos 4,78*1012/L 3,0 – 5,4*1012/L  

Hemoglobina 9,7 g/dL 12,0 – 16,0 g/dL 

HT 30,0% 35,0 – 50,0% 

CHGM 25,3 g/dL 31,0 – 37,0 g/dL 

VGM 69,7 fL 80,0 – 100,0 fL 

Leucócitos 9,41*109/L 3,00 – 10,00*109/L  

Plaquetas 343*109/L 150 – 400*109/L 

 

Pela análise deste hemograma, podemos verificar que estamos na presença de uma 

anemia hipocrómica (25,3 g/dL de CHGM) e microcítica (69,7 fL de VGM). 

São necessários exames complementares para avaliação da causa desta anemia, 

nomeadamente, o estudo do metabolismo do ferro. 

 

 

Resultados bioquímicos: 

 

 Resultados Valores de referência 

Ferro sérico 6,3 μg/dL 30,0 – 160,0 μg/dL  

Ferritina 9,9 ng/mL 18,0 – 340,0 ng/mL 
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Perante este quadro analítico, podemos verificar que o ferro sérico está diminuído (6,3 

μg/dL), assim como a ferritina (9,9 ng/L). Em concordância com o hemograma em que se 

verificou a anemia hipocrómica e microcítica podemos supor que a causa mais provável 

desta anemia será uma deficiência de ferro. 

Poderiam ter sido feitos outros exames para um estudo mais aprofundado do 

metabolismo do ferro, como a determinação da concentração da transferrina, a 

determinação da capacidade total de fixação de ferro e dos recetores solúveis da 

transferrina. 

O tratamento desta anemia passa por uma suplementação de ferro e estudo da causa 

subjacente à diminuição dos níveis de ferro. 
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Caso Clínico 2: 

 

 

Paciente do sexo feminino de 77 anos com diagnóstico de artrite reumatóide. 

Apresenta o seguinte hemograma. 

 

 Resultados Valores de referência 

Eritrócitos 4,78*1012/L 3,0 – 5,4*1012/L 

Hemoglobina 10,5 g/dL 12,0 – 16,0 g/dL 

HT 35,0% 35,0 – 50,0% 

CHGM 30,6 g/dL 31,0 – 37,0 g/dL 

VGM 77,0 fL 80,0 – 100,0 fL 

Leucócitos 10,41*109/L 3,00 – 10,00*109/L 

Plaquetas 207*109/L 150 – 400*109/L 

 

Pela análise deste hemograma podemos aferir que estamos na presença de uma 

anemia normocrómica, com ligeira microcitose. 

Dado o tipo de anemia, associada a uma doença inflamatória, deve proceder-se ao 

estudo do metabolismo do ferro. 

Foram realizados como exames complementares para analisar a causa desta anemia, 

as seguintes análises: 
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Valores Bioquímicos: 

 

 Resultados Valores de referência 

Ferro sérico 27 μg/dL 30,0 – 160,0 μg/dL 

Ferritina 245 ng/mL 18,0 – 340,0 ng/mL 

Vitamina B12 207 ng/L 180-914 pg/mL 

Folatos 5,5 mg/L > 5,9 ng/mL 

Fator reumatoide 53 UI/mL 0-14 IU/mL 

 

Os valores bioquímicos mostram que o ferro sérico está ligeiramente diminuído e a 

ferritina está dentro dos valores normais, pelo que a anemia se deve à artrite reumatoide 

da paciente, sendo classificada como anemia das doenças inflamatórias. 

Estando perante uma anemia microcítica hipocrómica, teria sido importante um estudo 

mais aprofundado do metabolismo do ferro, com a determinação da concentração da 

transferrina e da capacidade total de fixação do ferro, em vez da determinação da 

concentração de vitamina B12 e folatos, cuja deficiência está associada a anemias 

macrocíticas. 
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Caso Clínico 3: 

 

 

Paciente do sexo masculino com 63 anos de idade. 

Apresenta o seguinte hemograma: 

 

 Resultados Valores de referência 

Eritrócitos 5,25*1012/L 3,0 – 5,4*1012/L 

Hemoglobina 12,4 g/dL 12,0 – 16,0 g/dL 

HT 40% 35,0 – 50,0% 

CHGM 21,7 g/dL 31,0 – 37,0 g/dL 

VGM 75,0 fL 80,0 – 100,0 fL 

Leucócitos 4,41*109/L 3,00 – 10,00*109/L 

Plaquetas 145*109/L 150 – 400*109/L 

 

Pela análise deste hemograma podemos aferir que estamos na presença de uma 

anemia com hipocromia e microcitose. 

 

 

Valores Bioquímicos: 

 

 Resultados Valores de referência 

Ferro sérico 19 μg/dL 30,0 – 160,0 μg/dL 

Ferritina 6 ng/mL 18,0 – 340,0 ng/mL 

Transferrina 197 mg/dL 200 – 400 mg/dL 
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Perante este quadro analítico, podemos verificar que o ferro sérico está diminuído (19 

μg/dL), assim como a ferritina (6 ng/L). No hemograma como referido anteriormente 

estamos perante uma anemia microcítica e hipocrómica. Com estes dados analíticos o 

diagnóstico mais provável é uma anemia ferropénica. 
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