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1 INTRODUÇÃO  
 

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

Patologia Clínica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, cuja direcção está a 

cargo da Dra. Margarida Silveira. 

O presente relatório tem como objectivo fazer uma apresentação do local de estágio e 

descrever a minha actividade nos referidos laboratórios, destacando nomeadamente os 

parâmetros efectuados, o tipo amostra, os equipamentos utilizados, os fundamentos dos 

métodos, o controlo de qualidade, a interpretação dos resultados e os aspectos mais 

relevantes no que diz respeito à experiência adquirida, quer do ponto de vista técnico 

quer do ponto de vista da sua aplicação clínica. 

O trabalho encontra-se dividido em duas partes, em que na primeira, são descritos todos 

os métodos utilizados na execução das análises, os parâmetros analisados e as 

respectivas interpretações de resultados, realizados nos laboratórios de Bioquimica, 

Imunologia e Virologia. A segunda parte corresponde a uma Monografia, intitulada 

“Métodos de diagnóstico da infecção pelo vírus do papiloma humano”, que consiste 

numa revisão bibliográfica. 

 

1.1 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 

 
O Instituto Português de Oncologia foi fundado em 29 de Dezembro de 1923, com a 

designação de Instituto Português para o Estudo do Cancro. O IPO dedica-se desde essa 

data à luta organizada contra o Cancro em Portugal e à prestação de cuidados de saúde 

diferenciados. 

O projecto tem como seu principal mentor o Prof. Francisco Gentil (1878 – 1964), que 

cedo percebeu que o estudo do cancro e o projecto de uma assistência atenta, 

personalizada e de elevada qualidade aos doentes cancerosos, exigia uma organização 

independente, a exemplo do que se passava noutros países, de uma enfermagem 

eficiente e um indispensável elevado nível científico. O Instituto Português de 

Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. é a actual designação de uma organização 
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com mais de oito décadas de tradição no tratamento de doentes com cancro e na 

investigação e ensino da Oncologia.  

O IPOLFG foi pioneiro na acreditação de Laboratórios no domínio da oncologia, 

através da acreditação, de acordo com a Norma NP EN ISO/IEC 17025 do Laboratório 

de Virologia em 2004 – o primeiro laboratório de Virologia acreditado em Portugal. Em 

2010 foram também acreditados os Laboratórios de Bioquímica, Hematologia e 

Imunologia. 

 

1.2  SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA  
 

Dentro do departamento de diagnóstico, o Serviço de Patologia Clínica cumpre as 

normas NP EN ISO 9001:2000 de certificação e da NP EN ISO 15189 2007 da 

acreditação de laboratórios, nas valências de Hematologia, Bioquímica, Virologia, 

Microbiologia e Imunologia, cobrindo todas as fases do processo, Pré-analítica, 

Analítica e Pós-Analítica. 

O Serviço executa cerca de 100.000 análises/mês, destas 62% são requisitadas a 

doentes em ambulatório, 32% a doentes internados e 6 % em urgência. Estão 

automatizadas cerca de 75% da produção de análises. 

 

2 FASE PRÉ-ANALÍTICA 
 

Nas análises clínicas a fase pré-analítica é de grande importância por ser a etapa onde 

ocorre a maior parte dos erros. Os erros podem ter origem na solicitação da análise e na 

colheita. A colheita de amostras mal executada afecta a qualidade e credibilidade dos 

resultados. Tanto a competência do laboratório como a satisfação dos pacientes 

dependem muito da forma como a colheita é feita. 

Os testes laboratoriais são afectados por muitos factores relacionados com o doente, tais 

como a ingestão recente de alimento, álcool, medicamentos, tabaco, actividade física, 

stress, sono e postura durante a colheita da amostra entre outras variáveis. Assim sendo, 

a preparação do doente é essencial para a obtenção de resultados significativos nos 

testes.  
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2.1 PROCEDIMENTOS NAS COLHEITAS 

 AMOSTRAS DE SANGUE 

O sangue é o produto mais usado para análise. A maior parte dos analitos de interesse 

da bioquímica encontram-se no plasma ou soro. Logo, a preparação do sangue para 

análise consiste em remover a porção que contém as células, o que é possível através da 

centrifugação. As colheitas de sangue devem, sempre que possível, ser efectuadas em 

jejum (12h sem ingestão de alimentos), sendo o mesmo imprescindível para 

determinações como glicose, triglicéridos, folatos e colesterol. Todas as análises que 

possam ser realizadas em soro ou plasma, são preferencialmente realizadas em soro, 

sendo o plasma utilizado apenas em casos de dificuldade de colheita.  

 

Amostras rejeitadas 
 

 As amostras podem ficar hemolisadas em determinadas circunstâncias. A hemólise é 

definida como a ruptura da membrana das hemácias e resulta na libertação de 

hemoglobina e outros componentes celulares. A hemólise leve apresenta pouco efeito na 

maioria dos valores dos exames. Para os testes bioquímicos comuns, a hemólise grave 

causa um ligeiro efeito de diluição naqueles constituintes presentes em menor 

concentração nos eritrócitos do que no plasma. Pelo contrário, um efeito notável pode 

ser observado naqueles constituintes que estão presentes em concentração maior nos 

eritrócitos do que no plasma, como a Lactato desidrogenase, AST, Potássio, Magnésio, 

Fosfato. 

Também podem ser lipémicas, ou seja, soro com excesso de lípidos e turvo o que vai 

impedir certas análises mais sensíveis.  

E por fim as amostras ictéricas, soro com bilirrubina, devido à acumulação desta no 

organismo (icterícia). Estas também podem alterar os resultados de alguns parâmetros. 

Há três causas possíveis para o aumento dos níveis de bilirrubina no sangue: 

 Hemólise, isto é, a destruição de hemácias que leva à produção de bilirrubina a 

partir da hemoglobina 

 Falha no mecanismo de conjugação nos hepatócitos 
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 Obstrução no sistema biliar 

 

Figura 2a. 1-Amostra hemolisada; 2- Amostra lipémica; 3- Amostra aceite 

 AMOSTRAS DE URINA 

Tabela 2a . Amostras de urina 

TIPO DE 
URINA 

COLHEITA UTILIDADE 

Primeira urina 
da manhã (urina 

tipo II) 

Primeira urina da manhã, 
colhida para frasco 

apropriado. 

A primeira urina da manhã assegura um 
maior tempo da urina na bexiga sem 

variações diárias devido a alimentação e 
actividade física. Trata-se de uma urina 
concentrada que contém os metabolitos 
acumulados durante a noite. Útil para 
detecção de proteínas e analitos pouco 

comuns. 
Urina aleatória Urina colhida a qualquer 

hora do dia para frasco 
apropriado. 

Útil para testes de diagnóstico de rotina. 

Urina 
temporizada 

Rejeitar toda a 1.ª urina da 
manhã e anotar a hora desta 
micção. Recolher em frasco 
apropriado, toda a urina das 

horas seguintes. O tempo 
depende do tipo de analito 

em estudo. 

Para amostra representativa de um analito. 

Urina de 24 
horas 

Rejeitar toda a 1.ª urina da 
manhã e anotar a hora desta 
micção. Recolher em frasco 
apropriado, a urina das 24 
horas seguintes. A recolha 
acaba à mesma hora do dia 

seguinte, altura em que 
deverá urinar, para colher a 

urina. 

Semelhante à urina temporizada mas usada 
para analitos cuja taxa de excreção possa 

variar durante as 24 h. 

Urocultura 
(urina asséptica) 

O doente deve lavar-se bem, 
limpar-se, rejeitar o primeiro 
jacto de urina e recolher para 

um recipiente esterilizado. 

Útil para diagnóstico de infecções urinárias 
e para antibiogramas 
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 EXSUDADOS 

Para a colheita de exsudados vaginal, uretral, auricular, ocular, mamário e pus de 

feridas, o doente não deve lavar-se antes de se efectuar a colheita. 

 ESPERMOCULTURA E ESPERMOGRAMA 

O doente deve fazer a colheita de manhã, antes de urinar e de se lavar, directamente 

para um recipiente esterilizado. Para o espermograma, o doente deve fazer abstinência 

sexual nos três dias que antecedem a colheita.  

 FEZES 

Para a pesquisa de sangue oculto, o doente não deve tomar qualquer medicamento que 

tenha na sua constituição o ácido acetilsalicílico, nos três dias que antecedem a colheita 

e durante os dias de colheita. Para a coprocultura, o doente deve colocar as fezes num 

recipiente estéril e para exame parasitológico, o frasco deve ser bem lavado.  

 

 COLHEITA DE OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS 
 

Líquidos como o líquido amniótico, sinovial, peritoneal, pleural, céfalorraquidiano, 

entre outros, são solicitados para a análise de alguns analitos em especial. A sua colheita 

é, normalmente, feita por médicos, por ser mais exigente. 

 

2.2 TRIAGEM DE AMOSTRAS 
 

As amostras que chegam à pré-analitica são transportadas em malas próprias fechadas, 

dos respectivos locais de colheita, preferencialmente por assistentes operativas. Os 

ensaios clínicos são transportados dentro de caixas ou sacos individuais identificados 

com o nome do ensaio e o respectivo nº do gabinete de investigação clínica. Os 

assistentes entregam os ensaios em mão ao técnico, o qual faz o registo de entrada e o 

respectivo processamento. 
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A amostra é avaliada de forma a verificar se cumpre os critérios de aceitação, basta 
apresentar um critério de rejeição para não se dar entrada do produto. 

Critérios gerais de rejeição: 

 Amostras não identificadas 
 Amostras colhidas em tubo/material inadequado 
 Amostras coaguladas 
 Amostras hemolisadas 
 Amostras com volume incorrecto 

A entrada de produtos é efectuada através da leitura da etiqueta do código de barras do 

produto no sistema informático. Após entrada, os produtos são direccionados 

directamente para os respectivos suportes ou centrifugados e posteriormente colocados 

nos respectivos suportes. Os tubos de gel seco e os de citrato de sódio são centrifugados, 

a 3500 rpm 10 minutos em centrífuga refrigerada, após formação completa do coágulo.  

 

2.3 MATERIAIS USADOS 
 

Tabela 2b. Materiais usados 

TUBOS E ADITIVOS AMOSTRA LABORATÓRIO 

Tubos de vácuo com EDTA (3 mL)  Plasma Hematologia, Bioquímica, 
Virologia, Hemato-oncologia, 

Imunohemoterapia, 
Tubo de vácuo com citrato de sódio a 3.2%  Plasma Hematologia 

Tubos secos  Urina tipo II, LCR e 
outros liquídos 

biológicos 

Hematologia, Bioquímica, 
Imunologia, Virologia, 

Endocrinologia. 
Tubos de vácuo com gel e acelerador da 

coagulação  
Soro Bioquímica, Imunologia, 

Virologia, Endocrinologia, 
Imunohemoterapia 

Tubo de vácuo com heparina de sódio (6 
mL)  

Plasma Hemato-oncologia 

- Frascos de hemocultura  
-Recipiente estéril para expectoração 
- Recipiente estéril/seringa de aspiração 
para secreções e lavados broncoalveolares  
- Contentor estéril de urina 
- Saco colector pediátrico 
- Tubo/seringa para doentes algaliados 
- Contentor estéril para fezes 
- Tubo estéril seco  

- Zaragatoa em meio de transporte 

Urina, exsudados 
vaginais, uretrais, 

nasais, fezes, sangue, 
líquidos purulentos, 

etc. 

Microbiologia 
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3. FASE ANALÍTICA – BIOQUÍMICA 

 

O início do estágio foi no laboratório de Bioquímica, esta é uma das valências mais 

abrangentes das análises clínicas e caracteriza-se por medições maioritariamente 

quantitativas. Esta valência tem como alvo moléculas biologicamente importantes 

presentes nos fluidos corporais, como electrólitos e proteínas. Este laboratório tem 

grande importância nos parâmetros de rotina, no doseamento de fármacos e de drogas 

imunossupressoras, e monitorização das doenças hemato-oncológicas.  

O estágio esteve sob a orientação da Drª Cidália Vieira, Especialista em Análises 

Clínicas e responsável do Laboratório de Bioquimica. 

 

3.1 AUTOMATIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA 
 

O laboratório de Bioquímica clínica do IPO encontra-se equipado com: 

 2 ARCHITECT ci8200 da Abbott- determinação de electrólitos, metabolitos, 

proteínas, lípidos e lipoproteínas no módulo de Bioquímica (c8000); drogas 

terapêuticas, marcadores tumorais, cardíacos e de anemia e imunossupressores 

no módulo de imunologia (i2000). 

 Urisys 2400 da Roche – determinação qualitativa e semi-quantitativa da urina 

 RapidLab 348 da Siemens – determinação de pH e gases no sangue (gasimetria 

arterial); 

 TDxFLx da Abbott – Determinação do fármaco Metotrexato no sangue. 

 

 

3.2 METODOLOGIAS  

3.2.1 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORVÂNCIA  
 

É uma técnica que mede a quantidade de luz absorvida por uma dada substância em 

solução, quando esta é atravessada por um feixe de luz com um comprimento de onda 
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determinado. O método depende da capacidade que o analito ou um derivado do analito 

tem em absorver a luz. A intensidade da luz transmitida pela lâmpada, ao passar pela 

solução que contém a substância absorvente, diminui por ser, em parte, absorvida. A 

fracção de luz transmitida é então detectada pelo fotodetector, medida e usada para 

determinar a concentração do analito em questão. 

As regiões do espectro utilizadas são a região do ultra-violeta (UV) cujo comprimento 

de onda é inferior a 380 nm e a região do visível que compreende os comprimentos de 

onda entre 380 e 750 nm. A absorção das radiações em determinada gama do espectro 

depende da estrutura molecular e é característica de cada substância. Assim, o 

comprimento de onda selecionado corresponde normalmente ao pico máximo de 

absorção para determinada substância de modo a garantir o máximo de sensibilidade. 

Por vezes, é desejável escolher outro comprimento de onda de forma a minimizar a 

interferência de determinadas substâncias. 

 

 

Figura 3a. Espectrofotometria de absorvância 

 

 IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO COMPETITIVO  
 

O imunoensaio enzimático homogéneo competitivo baseia-se na competição entre o 

fármaco presente na amostra e o fármaco exógeno marcado com a enzima glucose-6-

fosfato desidrogenase relativamente a locais de ligação ao anticorpo (anticorpos 

monoclonais de ratinho anti-fármaco). Uma vez que a actividade da G6PDH diminui à 

medida que o fármaco da amostra se une aos anticorpos, a concentração do fármaco na 

amostra pode ser quantificada em termos de actividade enzimática. A G6FDH activa 
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converte o NAD em NADH originando uma alteração na absorvência, medida 

espectrofotometricamente. 

 

 IMUNOENSAIO DE MICROPARTÍCULAS POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA 
(CMIA)  

 

A técnica imunoensaio usa um ou mais anticorpos para determinar os analitos de 

interesse. Trata-se de uma técnica muito usada devido à alta especificidade na afinidade 

dos anticorpos para antigénios específicos. Num imunoensaio quimioluminescente, uma 

molécula quimioluminescente é usada como marcador para detectar e quantificar 

reacções imunológicas. A quimioluminescência é a emissão de luz quando um electrão 

passa de um nível de energia superior ou excitado para um nível energético inferior. A 

excitação é causada por uma reacção química e envolve a oxidação de um composto 

orgânico. 

No laboratório de Bioquímica Clínica do IPOLFG, usa-se a tecnologia de imunoensaio 

de micropartículas por quimioluminescência (CMIA). No primeiro passo ocorre a 

combinação e incubação entre as micropartículas paramagnéticas revestidas com o 

anticorpo anti-analito e o analito da amostra. Após lavagem para eliminar o que não 

ficou ligado, ocorre o segundo passo, em que é adicionado o conjugado de anticorpos 

marcado com derivado de acridínio, formando um complexo sandwich. Para que haja 

produção de luz são adicionadas as soluções activadora, NAOH e pré-activadora, H2O2. 

A reacção quimioluminescente é medida em unidades relativas de luz (RLUs) em que 

existe uma relação directa entre a concentração de antigénio na amostra e as RLUs 

detectadas pelo fotómetro do equipamento ARCHITECT Ci8200 (i2000). No entanto, 

nem sempre a relação é directa, também pode ser indirecta como por exemplo a 

ciclosporina. 

 

 

Figura 3b. CMIA 
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 IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA POLARIZADA (FPIA) 
 

O imunoensaio de fluorescência polarizada trata-se de um imunoensaio de fluorescência 

competitivo homogéneo em que o analito (Ag) compete com o antigénio marcado com 

fluoresceína (Ag-F), pelos locais de ligação ao anticorpo (Ac). 

Este imunoensaio depende do tamanho molecular, ou seja, quanto maior a molécula, 

menor é a sua rotação, pelo que a luz que é absorvida, é emitida no mesmo plano, 

ocorrendo polarização. Assim, se a amostra contém baixa concentração de analito, há 

alta concentração do complexo anticorpo-antigénio marcado e a polarização é alta. Se a 

amostra contém alta concentração de analito, há baixa concentração do complexo 

anticorpo-antigénio marcado e a polarização é baixa. Neste imunoensaio, o sinal (luz 

polarizada) é inversamente proporcional à quantidade de analito na amostra.  

 

3.2.2 ESPECTROFOTOMETRIA DE REFLETÂNCIA  
 

Técnica de espectrofotometria em que a luz é reflectida da superfície de uma reacção e é 

utilizada para medir a quantidade da substância analisada. 

 

 

Figura 3c. Espectrofotometria de Refletância 

 

3.2.3TURBIDIMETRIA  
 

A turbidimetria é a medida da razão entre a intensidade de luz transmitida por dispersão 

e a intensidade de luz incidente; baseia-se no facto da quantidade de luz, que atravessa 

uma solução de partículas, diminuir à medida que a turvação da solução aumenta. Esta 
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turvação é medida ao ângulo de 0º em relação à luz 

incidente. No âmbito das análises clínicas, a turbidimetria é 

usada na quantificação de imunoglobulinas e algumas 

proteínas através da formação de imunocomplexos 

insolúveis que provocam turvação, pelo que se chama 

imunoturbidimetria. Na quantificação dos fármacos, 

moléculas mais pequenas que as proteínas, o equipamento 

ARCHITECT Ci8200 usa o imunoensaio turbidimétrico 

homogéneo do tipo microparticle-enhanced (PETINIA). O 

ensaio baseia-se na competição entre o fármaco presente na 

amostra e o fármaco a revestir micropartículas de látex, 

relativamente a locais de ligação ao anticorpo. Os imunocomplexos resultantes da 

conjugação entre o fármaco das partículas e o anticorpo formam agregados maiores que 

os imunocomplexos formados pelo fármaco a analisar, pelo que a turvação medida é 

inversamente proporcional à concentração do fármaco da amostra.  

 

3.2.4 POTENCIOMETRIA  
 

Processo electroquímico no qual a diferença de potencial entre um eléctrodo indicador e 

um eléctrodo de referência é medida enquanto não é permitido fluxo de corrente na 

célula electroquímica. A célula é constituída por dois eléctrodos, um eléctrodo de 

referência cujo potencial é constante, conhecido e insensível à composição da solução a 

analisar; e um eléctrodo indicador com uma resposta rápida e reprodutível, selectivo 

para o ião a analisar. Ambos os eléctrodos estão ligados a um voltímetro, que compara o 

potencial medido com o potencial do eléctrodo de referência. O potencial corresponde à 

actividade do ião e está directamente relacionado com a sua concentração na solução, 

sendo expresso pela equação de Nernst.  

No âmbito das análises clínicas, são usados eléctrodos selectivos de iões que permitem 

medir o potencial de um único tipo de ião, sem interferência dos restantes iões da 

solução. No laboratório de Bioquímica Clínica do IPO, o sistema ICT do ARCHITECT 

c8000 é utilizado para a quantificação de sódio, potássio e cloro em soro, plasma e urina 

humanos, através do ISE indirecto. 

 

Figura 3d. Turbidimetria 
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3.2.5 AMPEROMETRIA 
 

Técnica electroquímica utilizada para dosear a quantidade de analito em solução, 

através da aplicação de uma tensão fixa entre dois pólos numa célula electroquímica e, 

em seguida, medindo a corrente que a atravessa.  

 

3.2.6 CONDUTIMETRIA 
 

Processo electroquímico utilizado para medir a capacidade de uma solução de 

electrólito em transportar uma corrente elétrica pela migração de iões em um gradiente 

de campo potencial. Um potencial alternado é aplicado entre dois eléctrodos em uma 

célula de dimensões definidas 

 

3.3 DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS REALIZADAS NO SANGUE 
 

3.3.1 AVALIAÇÃO DA DIABETES MELLITUS 
 

 Glucose 
 

A glucose é um monossacarídeo, sendo o carbohidrato mais importante em Biologia. As 

células usam-na como fonte de energia e intermediário metabólico. Num indivíduo 

saudável, a glicemia é mantida estável, por um sistema neuro-hormonal complexo em 

que o par insulina-glucagon desempenha um papel importante. A hiperglicemia 

permanente caracteriza a diabetes mellitus, um distúrbio metabólico do metabolismo 

dos carbohidratos no qual a glicose é subutilizada. O diagnóstico da diabetes é feito com 

base nos seguintes parâmetros e valores para plasma venoso na população em geral: 

 Glicemia de jejum ≥126mg/dl; ou 

 Sintomas clássicos+ glicemia ocasional ≥200mg/dl; ou 

 Glicemia ≥200mg/dl às 2 horas na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) 

com 75g de glicose; ou 

 Hemoglobina glicada A1c ≥6,5% 
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Um diagnóstico de diabetes numa pessoa assintomática não deve ser tendo em conta um 

único valor anormal de glicemia em jejum ou hemoglobina A1c, devendo ser 

confirmado numa segunda análise, após uma ou duas semanas. A classificação da 

diabetes estabelece a existência de quatro tipos clínicos, de etiologia distinta: diabetes 

tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos específicos de diabetes. 

A hipoglicemia ocorre frequentemente tanto na diabetes tipo 1 como na 2, os doentes 

que utilizam insulina podem ter um a dois episódios de hipoglicemia sintomática por 

semana. Mas esta também pode ocorrer por outras razões, a hipoglicemia em jejum ou a 

pós-prandial que pode surgir devido a medicamentos, alcoolismo crónico, disfunções 

hepáticas, alterações hormonais (ex. glicocorticoides, hormona do crescimento, 

glucagon) ou por causas idiopáticas. Em casos de hipoglicemia, na presença de valores 

altos de insulina, sugere tumor pancreático. 

 

 Hemoglobina Glicada - Hb A1c  
 

A hemoglobina glicada resulta de uma reacção não enzimática, lenta e irreversível entre 

a glicose que circula no sangue e os grupos amina livres existentes na hemoglobina dos 

eritrócitos. O doseamento de proteínas glicadas, primariamente hemoglobina glicada, é 

eficaz na monitorização e controlo de glicose a longo prazo em pessoas com diabetes 

mellitus. Ela fornece um índice retrospectivo dos valores integrados da glicose 

plasmática ao longo de um período maior de tempo. É também uma medida do risco de 

desenvolvimento de complicações da diabetes. A determinação da HbA1c deve ser 

realizada pelo menos semestralmente em todas as pessoas com diabetes, ou num espaço 

de tempo mais curto em situações especiais. A determinação da HbA1c pode ser 

considerada para diagnóstico da diabetes quando> 6,5%, segundo a norma da direcção 

geral da saúde de 2011.  

O doseamento da HbA1c para o diagnóstico da diabetes mellitus tem como 

desvantagens a possibilidade do resultado ser alterado por outros fatores além da 

glicose, tais como mudanças na duração de vida dos eritrócitos, etnia, e, também, pelo 

seu custo. Apresenta como vantagens o facto de o indivíduo não necessitar de estar em 

jejum, as amostras poderem ser obtidas a qualquer hora do dia, haver muito pouca 

variabilidade biológica, a amostra ser estável e não alterada por factores agudos, 
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reflectir a concentração de glicose no sangue nos últimos 3 meses, a sua concentração 

predizer o desenvolvimento de complicações microvasculares da diabetes e o facto de 

ser também o exame laboratorial indicado para orientar o tratamento. 

 

3.3.2 LÍPIDOS E LIPOPROTEÍNAS 
 

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

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

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

colesterol elevado tem sido descrito como um factor de risco para as doenças 

cardiovasculares. Níveis elevados de colesterol estão associados a situações clínicas 

como o hipertiroidismo, diabetes não controlada e insuficiência renal. A 

hipocolesterolémia está associada a doenças hepáticas graves, má nutrição, anemia, etc.   

A lipoproteína de alta densidade (HDL) remove o excesso de colesterol dos tecidos 

para o fígado, logo níveis elevados de HDL protegem o nosso organismo contra 

doenças cardiovasculares. Enquanto a lipoproteína de baixa densidade (LDL) 

transporta o colesterol do fígado para os tecidos periféricos e contribui para a formação 

das placas ateroscleróticas que entopem as artérias, levando ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. Níveis elevados de LDL estão associados a situações como, 

uma dieta rica em gorduras saturadas, doenças hereditárias do metabolismo do 

colesterol. Baixos níveis estão relacionados com a ingestão de fibras e com tratamento 

farmacológico.  

Os triglicéridos são compostos orgânicos que consistem em três moléculas de ácidos 

gordos esterificados ao glicerol. A sua concentração sérica está directamente 

relacionada com as lipoproteínas ricas em triglicéridos que tem origem no intestino 

(quilomicras) e no fígado (VLDL). Níveis elevados de triglicéridos estão associados ao 

hipotiroidismo, alcoolismo, doenças hepáticas e diabetes não controlada. 

 

3.3.3 PROTEÍNAS 
 

As proteínas plasmáticas são um grupo de compostos com diversas funções biológicas 

que incluem: enzimas, que catalisam reações bioquímicas essenciais ao metabolismo; 
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hormonas proteicas, polipeptídicos e oligopeptídicos que regulam o metabolismo; Ac e 

componentes do sistema do complemento que protegem contra infecções. Além disso, 

as proteínas plasmáticas mantêm a pressão osmótica do plasma.  

As duas principais causas de alterações do valor das proteínas totais são 

designadamente, alteração do volume de água no plasma e alteração da concentração de 

uma ou mais proteínas. De um modo geral, apenas as desordens relacionadas com a 

concentração de albumina e/ou Ig afectam a concentração das proteínas totais, sendo 

que as restantes proteínas não se encontram presentes em concentrações suficientes para 

provocar alterações substanciais. 

Em relação à albumina, concentrações elevadas de albumina estão presentes somente 

na desidratação aguda e não tem importância clínica; concentrações reduzidas são vistas 

em inúmeras condições clínicas tais como Analbuminemia, inflamação, doença 

hepática, perda urinária, perda gastrointestinal, má nutrição proteica, edema e ascite. 

 

A β2-microglobulina (BMG) é uma proteína de baixo peso molecular encontrada na 

superfície de todas as células nucleadas. É a cadeia leve ou a cadeia β dos Ags 

leucocitários humanos (HLAs) e consiste em uma única cadeia polipeptídica com uma 

ponte dissulfeto intracadeia e nenhum hidrato de carbono. Elevadas concentrações 

plasmáticas ocorrem em indivíduos com insuficiência renal, inflamação e neoplasias, 

especialmente as associadas aos linfócitos B. O principal interesse clínico no 

doseamento da BMG é testar a função tubular renal em casos de exposição duvidosa a 

metais pesados e, particularmente, em transplantados renais, nos quais a rejeição do 

enxerto se manifesta como função tubular diminuída. 

A proteína C reactiva (PCR) é sintetizada pelo fígado num estádio precoce da reacção 

inflamatória sob a influência de mediadores leucocitários. É um marcador da inflamação 

e infecção geral, usada para monitorizar doentes pós cirurgia e em tratamento 

terapêutico. A rapidez das variações desta proteína, tornam este teste muito útil para 

avaliar a eficácia de um tratamento. O seu aumento no soro e /ou no LCR permite 

indicar o tipo de meningite. Concentrações aumentadas associadas à doença 

cardiovascular, muito provavelmente são devidas à inflamação vascular.  
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Tabela 3a. Características laboratoriais dos parâmetros descritos anteriormente 

Parâmetros Equipamentos Métodos Amostras Valores de 
referência 

HbA1c Adams A1c 
HA – 8160 

HPLC Sangue 
total 

Não Diabéticos: 
≤5,6% 

  
Risco ↑ de diabetes: 

5,7-6,4% 
Diabetes mellitus ≥ 

6,5% 
Glucose Architect 

C8000/Ci8200 
Espectrofotometria UV -

Hexoquinase 
Soro, 

plasma ou 
urina 

Soro – 70 -99 mg/dL 
LCR – 40- 70 mL/dL 
Urina 24h - <0,5g/dia 
Urina Aleatória – 1-

15 mg/dL 
Colesterol Espectrofotometria visível - 

Enzimática 
Soro, 

plasma 
Desejável: < 

200mg/dL ou < 5,18 
mmol/L 

Triglicéridos Espectrofotometria visível - 
Glicerol fosfato oxidase 

Desejável: < 150 
mg/dL ou < 1,70 

mmol/L 
HDL Espectrofotometria visível -

Detergente selectivo acelerador 
(método directo) 

Desejável: > 60 
mg/dL ou > 1,55 

mmol/L Risco: <40 
mg/dL ou < 1,04 

mmol/L 
LDL Espectrofotometria visível - 

Detergente selectivo líquido 
(método directo) 

Óptimo: < 100 
mg/dL Próximo ou 

acima do óptimo: 100 
-129 mg/dL Limite 
superior: 130-159 

mg/dL Alto: 160-189 
mg/dL Muito alto: ≥ 

190 mg/dL 
Albumina Espectrofotometria visível - verde 

de Bromocresol 
3,5-5,0 g/dL 

Β2-
microglobulina 

Imunoturbidimetria Soro, 
plasma ou 

urina 

0,97-2,64 µg/mL 

Proteína C 
Reactiva 

Imunoturbidimetria Soro, 
plasma 

≤ 0,5 mg/dL 

Proteína Totais Espectrofotometria visível - 
Biureto 

Adulto 
(ambulatório): 6,4-

8,3 g/dL Adulto 
(imobilizado): 6,0-

7,8 g/dL > 60 anos: ≤ 
0,2 g/dL em relação 

ao valor anterior 
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3.3.4 ENZIMAS 
 

As enzimas são um grupo de substâncias orgânicas de natureza proteica, com actividade 

intra ou extracelular, que têm funções catalisadoras de grande importância.  

A ϒ-glutamiltransferase (GGT) está presente no túbulo renal proximal, no fígado, no 

pâncreas e no intestino. A enzima está presente no citoplasma mas a maior fracção está 

localizada na membrana celular. A GGT é um indicador sensível da presença de doença 

hepatobiliar, estando elevada na maioria dos indivíduos com doença hepática 

independentemente da causa. A sua utilidade clínica é limitada pela falta de 

especificidade.  

A actividade da fosfatase alcalina (ALP) está presente na maioria dos tecidos e está 

especialmente associada a membranas e superfícies celulares localizadas na mucosa do 

intestino delgado e nos túbulos renais, nos ossos (osteoblastos), no fígado e na placenta. 

O aumento da actividade de ALP sérica tem origem tanto no fígado como no osso. 

Consequentemente o doseamento sérico desta enzima tem particular interesse na 

investigação de doença hepatobiliar e na doença óssea associada a actividade 

osteoblástica aumentada.   

As transaminases ou aminotransferases (AST e ALT) constituem um grupo de 

enzimas que catalisa a interconversão de aminoácido a 2-oxiácidos pela transferência de 

grupos amino. Estas estão amplamente distribuídas no organismo. A AST é encontrada 

principalmente no coração, no fígado, no músculo esquelético, no rim, nos eritrócitos, 

cérebro, baço, pulmão e pâncreas enquanto a ALT é encontrada principalmente no 

fígado. A doença hepática é a causa mais importante de aumento de actividade de 

transaminases no soro. Na maioria dos tipos de doenças hepáticas, a actividade da ALT 

é maior do que da AST como podemos ver na tabela 3c. 

Tabela 3b. Elevações séricas da ALP 

Elevações séricas da fosfatase Alcalina (ALP) 
Causas patológicas Causas não hepáticas 

Obstrução dos ductos biliares Doenças ósseas 
Cirrose biliar primária Gravidez 
Colangite esclerótica primária Insuficiência renal crónica 
Medicamentos Linfoma 
Doença infiltrativa do fígado Insuficiência cardíaca congestiva  
Metástase hepática Crescimento nas crianças 
Hepatites Infecção/inflamação 
Cirrose  
Colestase benigna recurrente  
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Tabela 3c. Etiologia de elevações séricas de transaminases 

Causa hepática: predomínio de ALT Causa hepática: predomínio de AST 
Hepatite crónica C Hepatite alcoólica 
Hepatites crónica B Esteatose hepática 
Hepatite viral aguda (A-E, VEB, CMV) Cirrose 
Esteatose hepática Causa não hepática 
Hemocromatose Hemólise 
Medicamentos/tóxicos Miopatia 
Hepatite autoimune Doença da tiroide 
Deficiência de α1-antitripsina Exercicio intenso 
Doença celíaca Macro-AST 
Doença de Wilson  
 

O doseamento da amílase (AMY) é útil para o diagnóstico da pancreatite e de outras 

perturbações pancreáticas, que tem como consequência o aumento da actividade desta 

enzima no soro e urina. A actividade da AMY no sangue é fisiologicamente baixa e 

constante, mas aumenta muito na pancreatite aguda e na inflamação da glândula salivar. 

A actividade sérica da AMY também está aumentada na insuficiência renal, quanto 

mais avançado for o estágio da doença. A hiperamilasémia pode também ocorrer nas 

doenças neoplásicas com valores bastante elevados.   

 

A Lactato Desidrogenase (LDH) é uma enzima de transferência de hidrogénio. Tendo 

em conta à sua ampla distribuição em todos os tecidos, o aumento da concentração 

sérica de LDH ocorre em várias condições clínicas, incluindo, IAM, hemólise, doenças 

hepáticas, renais, do pulmão e do músculo. Concentrações séricas bastante elevadas de 

LDH, são frequentemente observadas nas anemias megaloblásticas, porém os valores 

normais retornam rapidamente após instituição terapêutica adequada. Elevada 

actividade de LDH também é observada na doença hepática e valores ligeiramente mais 

baixos são observados na hepatite viral e na mononucleose infecciosa. Cerca de 70% 

dos doentes com metástases hepáticas e 20% a 60% dos com metástases não hepáticas 

têm actividade total de LDH aumentada. Esta enzima, também é considerada um 

marcador de proliferação celular. Embora não tenha muito valor diagnóstico, está 

relacionada com o volume da neoplasia, podendo apresentar implicações prognósticas 

muito importantes, em especial nos doentes com linfoma não-Hodgkin recente e no 

cancro da próstata. 
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A creatina-quinase (CK) é uma enzima dimérica que catalisa a fosforilação reversível 

da creatina (Cr) pela adenosina trifosfato (ATP). A actividade de CK é maior no tecido 

muscular estriado e no tecido cardíaco. Outros tecidos, como o cérebro, o trato 

gastrointestinal e a bexiga contêm significativamente menos actividade e o fígado e os 

eritrócitos são essencialmente desprovidos de actividade. A actividade sérica de CK 

encontra-se bastante elevada em todos os tipos de distrofia muscular. Valores 

ligeiramente aumentados de CK são encontrados na miosite viral, na polimiosite e nas 

doenças musculares similares. No entanto, nas doenças musculares neurogénicas, tais 

como miastenia grave, poliomielite, esclerose múltipla, e doença de Parkinson, a 

actividade sérica da enzima é normal. A determinação da CK é importante para avaliar 

alterações na massa muscular, encontradas várias em doenças musculares. 

 

Tabela 3d. Características Laboratoriais das enzimas 

Parâmetros Equipamentos Métodos Amostras Valores de 
referência 

Fosfatase alcalina Architect 
C8000/Ci8200 

Espectrofotometria 
visível - Para-nitrofenil 

fosfato 

Soro, Plasma Crianças: < 500 
U/L Adulto: 40 

- 150 U/L 

alanina 
aminotransferase 

Espectrofotometria UV 
-NADH 

0 - 55 U/L 

aspartato 
aminotransferase 

5 - 34 U/L 

ϒ-
Glutamiltransferase 

Espectrofotometria 
Visível - Substrato de 

L- γ-glutamil-3-
carboxi-4-nitroanilida 

Homem: 12-64 
U/L; Mulher: 9-

36 U/L 

Amilase Espectrofotometria 
visível - Substrato de 

CNPG3 

Soro; Plasma 
ou Urina 

Soro ou plasma: 
> 70 anos (25-
125 U/L), <70 
anos (20-160 

U/L) ; Urina: 1-
17 U/h 

Lactato 
Desidrogenase 

Espectrofotometria UV 
- Lactato a Piruvato 

(NADH) 

Soro ou 
plasma 

125-220 U/L 

Creatina-Quinase Espectrofotometria UV 
- NAC 

Soro ou 
plasma 

Homem: 30-200 
U/L; Mulher: 

29-1 U/L 

 
 

3.3.5 METABOLISMO DO FERRO, FERRITINA, TRANSFERRINA E BILIRRUBINAS 
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Como marcadores de anemia são usados o ferro, a ferritina e a transferrina, juntamente 

com a vitamina B12 e os folatos.  

A ferritina é a proteína de armazenamento do ferro. Que abunda no fígado e nos 

macrófagos. Embora esta proteína seja principalmente intracelular e só esteja presente 

no plasma em quantidades muito baixas, existe uma correlação entre a importância das 

reservas de ferro e a ferritina sérica. O seu doseamento permite avaliar a quantidade de 

ferro armazenada no organismo. Níveis elevados de ferritina são encontrados em 

diversas situações, infecções crónicas, artrite reumatoide, vários tipos de cancro 

(leucemia, linfoma, carcinomas da mama, ovário e neuroblastoma) e ainda pode estar 

aumentada em doentes com hemossiderose, hepatite viral e tóxica.  

 

A transferrina é uma glicoproteína responsável pelo transporte de ferro das reservas 

até aos eritroblastos, a sua síntese pelos hepatócitos é inversamente proporcional á 

quantidade de ferro intracelular. Assim, uma diminuição das reservas de ferro 

hapatocitárias leva a um aumento de transferrina, enquanto a sobrecarga de ferro a 

diminui. A transferrina também tem relevância clínica no diagnóstico da insuficiência 

hepatocelular, sendo esta segregada no fígado.  

 

 Sabemos que o ferro que circula no sangue resulta de um equilíbrio entre as reservas 

do organismo, a absorção alimentar e a hemólise fisiológica. A deficiência em ferro e a 

sobrecarga de ferro são os principais distúrbios do metabolismo do ferro. Deficiência de 

ferro em crianças, frequentemente, é devida à dieta pois o leite tem baixo teor de ferro 

enquanto nos adultos, também pode ser devida a uma insuficiente ingestão de alimentos 

que contém ferro, mas é quase sempre resultado de perda crónica de sangue, que pode 

levar a uma anemia ferropénica. Como exemplos de sobrecargas de ferro pode-se referir 

a hemossiderose e a hemocromatose. Hemossiderose indica aumento de ferro sem lesão 

tecidual associada. Ela ocorre localmente em sítios de hemorragia ou inflamação e pode 

ser generalizada em pessoas às quais tenha sido dada grande quantidade de ferro, como 

medicação ou como transfusões de sangue. Hemocromatose é uma doença na qual o 

corpo acumula quantidades excessivas de ferro no fígado.  
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A bilirrubina é um pigmento proveniente da 

destruição da hemoglobina no citoplasma dos 

macrófagos, a bilirrubina circula no plasma ligada 

à albumina; no fígado, é conjugada e depois 

excretada nas vias biliares.  

Alterações no metabolismo da bilirrubina resultam 

em icterícia, e dependendo da etapa do processo 

metabólico afectada conseguimos perceber se é um 

problema congénito ou adquirido. Os distúrbios, 

normalmente classificados como distúrbios 

herdados do metabolismo da bilirrubina ou 

icterícia neonatal, são caracterizados por elevações 

predominantes na bilirrubina não conjugada na 

ausência de outros exames hepáticos anormais. Os 

doentes podem apresentar elevações isoladas de 

bilirrubina, na maioria dos casos são devido a 

distúrbios herdados do metabolismo da bilirrubina, hiperbilirrubinémia familiar ou 

hemólise. 

3.3.6 VITAMINAS (B12 E ÁCIDO FÓLICO) 
 

Estes dois parâmetros são marcadores da anemia. A vitamina B12 é hidrossolúvel e 

hematopoiética, necessária à maturação dos eritrócitos. A deficiência em B12 está 

associada a anemia megaloblástica e à neuropatia. A causa mais comum de deficiência 

em B12 é a anemia perniciosa, ou seja, uma doença autoimune que resulta na perda da 

função das células gástricas parietais, que secretam ácido clorídrico para acidificar o 

estômago e o factor intrínseco gástrico que é fundamental para absorção da vitamina 

B12. 

 Os folatos também são vitaminas hidrossolúveis indispensáveis à síntese do DNA, 

fornecidos pela alimentação e absorvidos ao longo de todo o intestino delgado, em 

seguida, armazenados no fígado antes de serem libertados no sangue em função das 

necessidades. Qualquer carência de folatos conduz a uma diminuição da síntese de 

DNA, redução do número de mitoses e uma anemia macrocitária megaloblástica. Numa 

gravidez há necessidades acrescidas de ácido fólico.  

Figura 3e. Metabolismo da bilirrubina 



Mestrado em Análises Clínicas – Relatório de Estágio 

24 
 

Tabela 3e. Características laboratoriais  

Parâmetros Equipamentos Métodos Amostras Valores de 
referência 

Ferro Architect 
C8000/Ci8200 

Espectrofotometria visível Soro ou 
plasma 

Homem: 60 - 160 
mg/dL; Mulher: 
40 - 145 mg/dL 

Bilirrubina 
total e directa 

0,2 – 1,2 mg/dL; 
0-0.5 mg/dL 

Transferrina Imunoturbidimetria 174-364 mg/dL 

Ferritina CMIA Homem: 22 - 275 
ng/mL; Mulher: 
5 - 204 ng/mL 

Vitamina B12 187 – 883 pg/mL 
Folatos Soro, 

plasma ou 
sangue total 

3.1 – 20.5 ng/mL 

 

 

3.3.7 FUNÇÃO RENAL 
 

A creatinina é eliminada exclusivamente pelo rim por filtração, não é reabsorvida pelos 

túbulos renais, no entanto uma pequena quantidade é secretada para o lúmen tubular, 

quando as concentrações séricas se elevam. Existindo uma correlação entre a sua 

concentração plasmática e o débito de filtração glomerular, a sua velocidade de 

produção e de eliminação é constante em estado estável. O doseamento da creatininémia 

é um dos critérios de avaliação da filtração glomerular, assim como a ureia e o ácido 

úrico. A taxa de filtração glomerular (TFG) é considerada uma medida da capacidade 

funcional dos rins, uma medida fisiológica, que provou ser um marcador sensível e 

especifico das mudanças da função renal, se esta diminuir é sinal de insuficiência renal.  

A ureia sanguínea continua a ser feita para objectivar uma insuficiência renal, embora 

a ureia sanguínea não ultrapasse os limites da normalidade senão quando existe uma 

redução nefrónica significativa. No decurso de uma insuficiência renal a elevação da 

ureia e da creatinina seguem a par. No caso de a ureia estar aumentada e de a creatinina 

estar normal é sinal de uma situação de azotémia pré-renal. Logo o valor da cretinina 

sérica é mais específico do que a ureia, pois esta altera-se também devido ao teor de 

proteínas ingerido. 
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O ácido úrico está presente no plasma sob a forma de urato monossódico. A 

hiperuricémia é característica dos doentes com gota, resultante da deposição de cristais 

de ácido úrico nos tecidos e articulações. A hiperuricémia pode surgir devido a um 

aumento da produção ou por excreção reduzida de ácido úrico. Um aumento de 

produção pode ocorrer por exemplo nas leucemias tratadas, nas hemólises, nos 

tratamentos citotóxicos, ingestão excessiva de purinas ou razões idiopáticas. A 

diminuição da sua excreção pode acontecer por exemplo na insuficiência renal crónica, 

na toxemia gravídica, na cetoacidose diabética e em tratamentos prolongados com 

diuréticos ou por razões idiopáticas. Uma hipouricémia ocorre com a diminuição de 

síntese de ácido úrico (insuficiência hepática grave, com o aumento de excreção urinária 

de ácido úrico (cancro do pulmão, linfoma de Hodgkin e reabsorção tubular renal 

deficiente congénita ou adquirida. 

 

Tabela 3f. Características Laboratoriais 

Parâmetros Equipamentos Métodos Amostras Valores de Referência 
Ácido úrico Architect 

C8000/Ci8200 
Espectrofotometria 

visível 
Soro, plasma 

ou urina 
Soro/plasma: 3,5 – 7,2 mg 
/dL;  
Urina: 250 – 750 mg/24 h 

Amilase Soro/plasma: 25 -125 U/L 
Urina: 1 - 17 U/h 

Ureia Soro/plasma: 18 - 55 
mg/dL;  
Urina: 26 000 – 43 000 
mg/dia 

Creatinina Soro/plasma (H: 0,72 – 
1,25 mg/dL; M: 0,57 – 
1,11 mg/dL) 
Urina (H: 950 – 2490 
mg/dia; M: 710 – 1650 
mg/dia 
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3.3.8 ELECTRÓLITOS 
 

Os electrólitos analisados no laboratório de bioquímica são Na+, K+, Ca2+, PO43- 

Mg2+ e Cl-. O sódio é o principal catião extracelular, apresenta uma função central na 

manutenção da distribuição normal de água e pressão osmótica no compartimento de 

fluido extracelular. A dieta diária normal contém 8 a 15g de NaCl, que é quase 

completamente absorvido no trato gastrointestinal, o excesso é excretado pelos rins, que 

são os reguladores finais da quantidade de sódio no organismo. Um aumento 

plasmático, ou seja, hipernatrémia pode significar insuficiência vascular renal, 

hiperadrenalismo e acidose metabólica e uma diminuição, hiponatrémia, pode ser 

devido a  diabetes insípida, insuficiência tubular renal e hipoadrenalismo.  

 

O potássio é o principal catião intracelular. Encontra-se nas células teciduais e nos 

eritrócitos, altas concentrações intracelulares são mantidas pela bomba de sódio e 

potássio que transporta continuamente k para dentro da célula contra um gradiente de 

concentração. O potássio absorvido pelo tracto gastrointestinal é rapidamente 

distribuído, sendo uma pequena quantidade absorvida pelas células e a maior quantidade 

excretada pelos rins. O potássio filtrado pelo glomérulo é quase completamente 

reabsorvido nos túbulos proximais e secretado nos túbulos distais, na troca por Na+, sob 

influência da aldosterona. Um aumento plasmático, hipercaliémia, pode dever-se a 

insuficiência renal, hipoadrenalismo e lesão tecidual extensa e uma hipocaliémia pode 

ser resultado do comprometimento gastrointestinal, como nas diarreias e vómitos, e de 

hiperadrenalismo. 

O cloro está envolvido de forma significativa na manutenção da distribuição da água e 

na pressão osmótica. O cloro e o sódio, em conjunto, representam a maior parte dos 

constituintes osmoticamente activos no plasma. Sabemos que os iões cloreto adquiridos 

na alimentação são quase completamente absorvidos no tracto intestinal. O Cl- 

excedente é excretado na urina e também é eliminado no suor. Pode ser medido como 

um indicador de fibrose cística. 

 O cálcio é o catião mais prevalente no nosso organismo, encontrado no esqueleto 

(99%), tecidos moles e fluido extracelular (1%). O cálcio é usado na excitação 

neuromuscular, nos ossos e dentes, na coagulação e como cofator enzimático. Também 

é excretado via renal e a necessidade diária é de 1g. O aumento plasmático, 
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hipercalcémia, pode ser devido a hiperfunção das paratiroides (hiperparatiroidismo 

primário) e neoplasia óssea, insuficiência renal, aumento da absorção intestinal 

(intoxicação por vitamina D); a diminuição, hipocalcémia, pode ser devido a deficiência 

de vitamina D e hipofunção das paratiróides, falha renal crónica e hipomagnesémia. 

Como a hipocalcémia leva à descalcificação óssea, pode provocar osteoporose e 

osteomalácia. 

O magnésio é o quarto catião mais abundante no corpo, principalmente presente nos 

ossos. A deficiência deste composto é comum em doentes hospitalizados, a chamada 

hipomagnesémia. É geralmente devida a perdas do trato gastrointestinal ou renal. No 

caso das perdas urinárias excessivas de magnésio são causa importante de deficiência de 

magnésio em pacientes alcoólicos e diabéticos e em uso de diuréticos e antibióticos 

aminoglicosideos. A hipermagnesémia sintomática é geralmente causada pela 

administração excessiva de antiácidos, enemas e fluidos parenterais contendo magnésio. 

A maioria dos doentes sintomáticos apresenta insuficiência renal. Sabemos que a 

manifestação mais comum da intoxicação pelo magnésio é a depressão do sistema 

neuromuscular.  

O fósforo intervém em funções vitais para os seres vivos, sendo considerado 

um elemento essencial. O fósforo tem um papel relevante na formação molecular do 

DNA e do RNA, bem como do ATP. As células utilizam-no para armazenar e 

transportar a energia. Além disso, funciona como tampão, impedindo a acidificação ou 

alcalinização do protoplasma. A falta de alguns fosfatos prejudica muito a qualidade de 

vida e em diversos casos acarreta doenças associadas a senilidade e senescência. 

 

Tabela 3g. Características Laboratoriais 

Parâmetros Equipamentos Métodos Amostras Valores de 
Referência 

Na Architect 
C8000/Ci8200 

Eléctrodos de iões 
selectivos (ISE 

indirecto) 

Soro, plasma 
ou urina 

Soro/plasma: 136 - 
145mEq/L; Urina: 40 

- 220 mmol/dia 

K Soro/plasma:  3,5 - 
5,1 mEq/L; Urina: 25 

- 125 mmol/dia 

Cl Soro/plasma: 98 - 
107 mEq/L; Urina: 
110 - 250 mmol/dia 
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Mg Espectrofotometria 
UV - Enzimático 

Soro: 1,6 - 2,6 
mg/dL; Urina: 72,9 – 

121,5 mg/dia 

PHOS Espectrofotometria 
UV - 

Fosfomolibdato 

Soro: 2.3-4.7 mg/dL; 
Urina: 400-1300 

mg/dia 

Ca Espectrofotometria 
visível  

– Arsenazo III 

Soro: 8,4 - 10.2 
mg/dL; Urina: 100 - 

300 mg/dia 

 

 

3.3.9 MARCADORES CARDÍACOS 
 

Com os chamados marcadores cardíacos, pretende-se diagnosticar um enfarte do 

miocárdio o mais precocemente possível, monitorizar doentes em risco, avaliar risco 

pós terapia e auxiliar durante cirurgias cardíacas e não-cardíacas.  

O doseamento da CK-MB (isoenzima -MB da creatina-quinase), presente no miocárdio, 

ajuda ao diagnóstico do enfarte de miocárdio. A quantidade de enzimas libertadas está 

relacionada com a dimensão do enfarte. A CK-MB pode sofrer elevação importante em 

caso de desfibrilhação. Este doseamento pode ser afetado pela presença de bilirrubina e 

soro com hemólise. 

A troponina é uma proteína que pertence ao complexo do aparelho contráctil 

miofibrilhar do músculo estriado, que regula a força e a rapidez da sua contração. 

Existem três diferentes troponinas codificadas por três genes diferentes: troponina C, 

troponina I e troponina T. A troponina I possui uma isoforma cardíaca, que possui 

elevada especificidade para o miocárdio. A sua função consiste em inibir a interacção da 

actina com as cabeças de miosina. Quando ocorre a isquemia do miocárdio, a destruição 

da membrana do miócito, permite a sua passagem para o sangue. Trata-se por isso de 

um dos melhores marcadores biológicos de enfarte do miocárdio, devido à sua 

especificidade, muito superior à da CK-MB.  
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Tabela 3h. Características laboratoriais 

MARCADORES CARDÍACOS 
TROPONINA-I / CK-MB 
Equipamento Amostra Método 
Architect C8000/Ci8200 Soro, Plasma (Heparina ou 

EDTA) 
Quimioluminescência 
(CMIA) 

Intervalos de referência 
Troponina I CK-MB 
Feminino <0.013ng/mL Feminino <3.4ng/mL 
Masculino <0.033ng/mL Masculino <7.2ng/mL 
 

 

3.3.10 MARCADORES TUMORAIS 
 

Um marcador tumoral é uma substância produzida por um tumor, ou pelo hospedeiro 

em resposta a um tumor, que é usada para diferenciar um tecido tumoral dum normal ou 

para determinar a presença de um tumor com base em determinações no sangue ou em 

outros fluidos biológicos. Tais substâncias são encontradas em células, tecidos ou 

fluidos corporais e são medidas qualitativa ou quantitativamente por métodos de 

diagnóstico químicos, imunológicos ou moleculares. Alguns marcadores são específicos 

para um tipo de cancro, enquanto outros estão presentes em vários tipos de cancro. 

Muitos são observados tanto em doença não maligna como em cancro. 

Consequentemente estes marcadores de tumor, isoladamente, não servem para 

diagnóstico. Na prática, os marcadores tumorais são mais úteis na avaliação de 

progressão do estado da doença após o tratamento inicial e na monitorização ao longo 

do tratamento. 

Idealmente um marcador tumoral deveria satisfazer os seguintes requisitos: 

 especificidade – só deve ser produzido pelo tecido tumoral em questão; 

 sensibilidade – deve ser capaz de detectar a presença de um tumor, mesmo nos 

estádios mais precoces; 

 interesse clínico – deve possuir interesse no diagnóstico, prognóstico e na 

monitorização terapêutica e deve possuir valores correlativos ao estádio da 

doença. 

Sendo assim a monitorização da terapêutica é a área na qual a maioria dos marcadores 

tumorais encontrou um papel fundamental. A diminuição da concentração do marcador 



Mestrado em Análises Clínicas – Relatório de Estágio 

30 
 

é uma indicação do sucesso do tratamento, seja este cirurgia, quimioterapia, radioterapia 

ou uma combinação destes. A velocidade de diminuição da concentração do marcador 

deve estar de acordo com a prevista tendo em conta a semi-vida do marcador. Uma 

diminuição mais lenta poderá indicar que o tumor não foi totalmente eliminado; mesmo, 

quando o tratamento teve sucesso é conveniente continuar a monitorizar o marcador 

tumoral durante algum tempo após os seus níveis terem estabilizado. Um aumento 

poderá indicar uma recorrência. A detecção de concentrações crescentes do marcador 

permite que uma segunda linha de tratamento seja rapidamente implementada. 

 

Tabela 3i. Relacção entre os marcadores e os tumores 

Marcador tumoral Tumores em que está indicado o doseamento 
Alfa-fetoproteína(AFP) Tumores germinais, cancro fígado 
Antigénio das células escamosas(SCC) Cancro cérvix, da laringe, escamoso do pulmão 
Antigénio CA 15-3 Cancro da mama 
Antigénio CA 19-9 Cancro do pâncreas, gástrico e pulmão 
Antigénio 125 Cancro do ovário, endométrio e pulmão 
Antigénio carcinoembrionário(CEA) Cancro do colon e recto, mama, pulmão e gástrico 
Antigénio específico da próstata (PSA) Cancro da próstata 
Cyfra  Cancro do pulmão 
 

Tabela 3j. Características Laboratoriais 

MARCADORES TUMORAIS 
AFP / CA 125 / CA 15.3 / CA 19.9 / CEA / PSA TOTAL / SCC 
Equipamento Amostra Método Intervalo de referência 
Architect 
C8000/Ci8200 

Soro ou plasma  
 

Quimioluminescência 
(CMIA) 

AFP <10ng/mL 
CA125 <35 U/mL 
CA15.3 <38U/mL 
CA19.9 <37 U/mL 
CEA 
 
 

<4ng/mL(não 
fumadores) ou <10 
para fumadores 

PSA total <4ng/ml 
SCC <2ng/ml 
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3.3.11 FÁRMACOS 
 

A monitorização de fármacos é importante no acompanhamento médico de um 

determinado tratamento. Os fármacos a monitorizar são aqueles que têm uma janela 

terapêutica estreita, ou seja, um intervalo de concentrações estreito no qual o fármaco é 

activo, eficiente, sem provocar toxicidade. A determinação dos níveis destes fármacos é 

requerida quando é esperado que se tenha atingido a concentração máxima sérica e 

quando se espera ter atingido a mínima, normalmente, imediatamente antes de ser 

administrada a próxima dose.  

Tabela 3k. Características laboratoriais 

FÁRMACOS 
Ácido Valpróico/ Digoxina/ Vancomicina/ Amicacina 
Equipamento Amostra Método 
Architect C8000/Ci8200 Soro ou Plasma Imunoturbidimétrico 

(PETINIA) 
Carbamazepina/ Fenitoina/ Fenobarbital/ Teofilina 
Equipamento Amostra Método 
Architect C8000/Ci8200 Soro ou Plasma Imunoensaio de enzima 

homogéneo 
 

 IMUNOSSUPRESSORES E ANTI-NEOPLÁSICOS 
 

Os imunossupressores são drogas capazes de suprimir as respostas imunológicas e são 

usados para tratar doenças autoimunes, alergias, mieloma múltiplo, nefrite crônica, 

transplantes de órgãos. A activação e proliferação de linfócitos T são consideradas as 

bases da resposta imune, que podem levar a uma rejeição de tecidos transplantados na 

ausência de imunossupressão eficiente. A ciclosporina e o tacrolimus são 

imunosupressores. 

A Ciclosporina (isolado do Tolypocladium inflatum) e o Tacrolimus (isolado de 

Streptomyces tsukubaensis) são indicados para prevenção da rejeição de órgãos 

transplantados. A ciclosporina é aprovada para uso em transplantes renal, cardíaco, 

hepático, pancreático, e de medula óssea. O tacrolimus foi aprovado para transplante 

alogênico de fígado e para uso como imunossupressor em transplante renal. Tanto a 

ciclosporina e o tacrolimus são inibidores da calcineurina.  
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O Metotrexato (MTX) é um fármaco antineoplásico utilizado isoladamente ou em 

combinação com outros fármacos antineoplásicos no tratamento de leucemia e de outras 

patologias. O metotrexato é um antimetabolito que interrompe o ciclo celular, inibindo a 

síntese de DNA diminuindo assim a disponibilidade de nucleotídeos pirimidínicos. 

A administração do MTX tem mostrado ser bastante útil na leucemia linfóide aguda em 

crianças, nos carcinomas de mama, na manutenção da remissão da leucemia entre outras 

doenças malignas. Por outro lado o MTX pode causar efeitos tóxicos indesejáveis 

como, cirrose hepática, mielossupressão e mucosite gastrointestinal. 

 

Tabela 3l. Características Laboratoriais 

IMUNOSSUPRESSORES E ANTI-NEOPLÁSICOS 
TACROLIMUS 
Equipamento Amostra Método 
Architect C8000/Ci8200 Sangue total (colhido em EDTA) Quimioluminescência (CMIA) 
CICLOSPORINA 
Equipamento Amostra Método 
Architect C8000/Ci8200 Sangue total (colhido em EDTA) Quimioluminescência (CMIA) 
METOTREXATO 
Equipamento Amostra Método Intervalos de referência 
TDX/FLX Soro ou plasma FPIA Hora da colheita 

após o início da 
dose 

Concentração de 
MTX (umol/L) 

24h 
48h 
72h 

<10 
<1 
<0.1 

 

 

 

3.3.12 GASIMETRIA 
 

Através da gasimetria arterial, o médico é capaz de diagnosticar um distúrbio ácido 

básico no doente, indispensável para avaliar o grau de uma insuficiência respiratória 

aguda. 

A tecnologia de medição do analisador 348 baseia-se na electroquímica, uma 

determinação da corrente ou tensão presente numa célula electroquímica, entre um 

sistema químico e um sistema eléctrico. Cada sensor foi concebido para medir de forma 

selectiva a concentração de uma substância específica. O potencial gerado no eléctrodo 

é convertido num sinal electrónico por um mecanismo transdutor. O 348 utiliza a 
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potenciometria, a amperometria e a condutividade. A amostra usada é sangue total, 

sangue arterial, capilar ou venoso. Os parâmetros medidos numa gasimetria normal, são 

o pH, pCO2, pO2 e os valores calculados são de bicarbonato, base em excesso e 

saturação de oxigénio. 

 

O pH indica o grau de acidez ou alcalinidade do sangue, tem significado clinico como 

forma de detectar determinados desequilíbrios ácido-base. Os desequilíbrios ácido-base 

podem resultar em diversas condições patológicas. Um desequilíbrio ácido-base 

causado inicialmente por insuficiência ventilatória é denominado acidose ou alcalose 

respiratória primária, enquanto o causado por doença renal ou gastrointestinal é 

denominado acidose ou alcalose metabólica. Utilizando limites terapêuticos aceitáveis, 

um pH inferior a 7.3 indica acidose e um pH superior a 7,5 indica alcalose. Segundo a 

equação de Henderson-Hasselbach o pH traduz a interação do ácido e da base no 

sangue: 

푝퐻 = 푝퐾 + 푙표푔
푏푎푠푒
á푐푖푑표 

Em que o pK é a constante de dissociação que descreve a capacidade de uma solução 

em libertar iões de hidrogénio. O pH plasmático depende da relação HCO3
-/CO2, que é o 

principal sistema tampão do plasma – um sistema com a capacidade de evitar variações 

bruscas do pH. Esta relação pode ser observada na fórmula de Henderson-Hasselbach, 

abaixo: 

퐻퐶푂  + 퐻  ↔  퐶푂  + H2O 
 

O aumento da concentração plasmática do HCO3
-
 (base) faz aumentar o pH, que faz 

com que o sangue fique alcalino, pois a base consome H+. Por outro lado, o aumento da 

concentração plasmática do CO2 (ácido) reduz o pH, ou seja, acidifica o sangue pois o 

ácido liberta H+. Assim sendo, o pH indica o grau de acidez ou alcalinidade do sangue 

medido mediante eléctrodo de pH.  

O oxigénio é essencial para o metabolismo das células e dos tecidos do organismo. A 

medição de PO2 indica a pressão de oxigénio no sangue e reflete a tensão ou força 

motriz necessária para deslocar o oxigénio de um local para outro devido ao diferencial 

de pressões. A avaliação do sistema respiratório e do estado ácido-base é essencial para 
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interpretar correctamente o significado clínico do estado de oxigenação. Sendo assim, a 

medição do PO2 é bastante significativa na avaliação do grau de hipoxemia existente no 

doente. 

O CO2 é produzido durante o metabolismo normal das células e é libertado no fluxo 

sanguíneo onde é transportado para os rins e pulmões para ser excretado. O CO2 é 

transportado pelo sangue sob a forma de HCO3
-, CO2 dissolvido e ácido carbónico 

(H2CO3). O doseamento de PCO2 é essencial para a determinação do estado de 

ventilação. Tendo em conta que os pulmões são os principais responsáveis por controlar 

os níveis de PCO2, as alterações deste parâmetro refletem o estado respiratório. A 

interpretação do valor de pH em conjunto com o PCO2 constitui uma ferramenta de 

diagnóstico mais segura na avaliação de uma alcalose ou acidose de origem respiratória. 

Parâmetros Calculados 

 
 Concentração de HCO3- 

O CHCO3
- é a principal substância com poder tampão presente no corpo e tem um papel 

principal na manutenção do nível de pH no sangue, como já foi referido. O CHCO3
- é a 

concentração do bicarbonato no plasma da amostra de sangue, calculado a partir da 

medição de pH e PCO2, de acordo com a equação de Henderson-Hasselbach: 

CHCO3
-
act = 0,0307 × PCO2 × 10(pH-6,105)

  

Os níveis de HCO3
- são significativos para auxiliar na determinação da componente 

renal (metabólica), não respiratória nos distúrbios ácido-base. As alterações dos níveis 

de CHCO3
- juntamente com valores de pH podem ajudar a determinar se os 

desequilíbrios de acidose ou alcalose são de origem metabólica. 

 Excesso de Base (BE) 

O BE é um parâmetro usado para avaliar a componente metabólica do distúrbio ácido-

base. O cálculo do BE é bastante útil, visto que permite estimar a quantidade de ácido 

ou de base necessário para corrigir o valor de pH. 

O BE é determinado a partir da seguinte equação: 

BE = (1-0,014 ctHb) × [(CHCO3
-
act – 24,8 + (1,43 ctHb + 7,7) × (pH – 7,4)] 
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O BE (ecf) é o excesso de base na totalidade dos fluidos extra-celulares, dos quais o 

sangue representa cerca de um terço. Como a capacidade tamponante difere entre os 

compartimentos extra-celulares, o BE (ecf) é uma estimativa mais representativa do 

excesso de base do que o BE.  

O BE e o BE (ecf) são parâmetros preferíveis ao HCO3
- na análise do estado ácido-base, 

sendo indicadores mais exactos da “capacidade de tampão metabólica”. 

 Saturação de oxigénio 

A saturação de oxigénio é definida como a razão expressa em percentagem do volume 

de oxigénio transportado em relação ao volume máximo que pode ser transportado. A 

determinação da saturação de oxigénio mostra-se útil para prever a quantidade de 

oxigénio disponível nos tecidos e pode ser utilizada para determinar a eficiência da 

terapia de oxigénio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Análises Clínicas – Relatório de Estágio 

36 
 

3.4 DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS REALIZADAS NA URINA 

3.4.1 URINA TIPO II 
 

O exame mais comum na urina é denominado urina tipo II. Para a realização deste 

exame é necessária a colheita da urina da manhã, por ser a mais concentrada. A urina 

tipo II é uma análise complexa, que inclui um exame físico, um exame químico e uma 

visualização do sedimento urinário. 

 

 EXAME FÍSICO 
 

 No exame físico avalia-se a cor, aspecto, odor e concentração. A avaliação da cor  

(normalmente amarela ou amarela clara) e do aspecto  (límpido ou turvo) são 

determinadas por observação direta, no momento de chegada da amostra, pode-se 

registrar eventuais odores anormais. A hematúria confere à urina uma cor de laranja a 

vermelha. Medicamentos podem conferir à urina tons diversos, como verde ou laranja 

escuro; outros estados patológicos podem resultar em alteração da cor da urina pela 

presença de pigmentos, sangue ou resíduos do metabolismo. A presença de bactérias ou 

elementos celulares (produzidos por descamação a partir de várias partes do sistema 

urinário) em quantidade anormal pode resultar em um aspecto turvo. Alguns 

medicamentos, como a Penicilina, produzem odor característico e na infeção do trato 

urinário, a urina pode apresentar um odor desagradável. 

 

 EXAME QUÍMICO 
 

A análise bioquímica da urina é feita através de tiras reactivas, no Urisys 2400, um 

fotómetro de reflectância totalmente automatizado para medições semi quantitativas in 

vitro de amostras de urina. A fonte de luz e os tempos de leitura estão optimizados para 

a reação química e o desenvolvimento de cor que ocorre nas bandas reactivas. As tiras 

reactivas para a análise consistem em tiras de matéria plástica contendo diversos 

campos com reagentes químicos, que determinam a presença ou ausência de 

determinadas substâncias químicas na urina. Essas tiras são imersas na urina 

homogeneizada, aguarda-se um tempo de reação que varia em torno de 30 a 60 
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segundos, e a alteração de cada campo é comparada a uma escala de referência. Os 

comprimentos de onda para leitura são entre 470-620 nm. A análise de urina consiste na 

determinação dos seguintes parâmetros: 

 

  pH é útil na avaliação de cristais e de distúrbios renais que coincidem com 

incapacidade renal de secretar ou reabsorver ácidos ou bases. As tiras usuais 

avaliam o pH na faixa em torno de 5 a 9 (amostras com pH superior a 9 são 

consideradas inadequadas à análise por má conservação). É determinado por 

indicadores vermelho de metilo, fenolftaleína e azul de bromotimol. 

  Densidade é determinada pelo índice de refracção e  é útil na avaliação da 

qualidade da amostra e para avaliação da capacidade do rim de concentrar a 

urina. 

 Proteínas, são determinadas por ligação não especifica ao indicador (ex.azul de 

tetrabromofenol), na urina normal estão ausentes. Podem estar presentes em 

doenças renais, diabetes etc. 

 Glicose, determinada pela glucose oxidase /peroxidase, está também ausente na 

urina normal e presente em pacientes diabéticos e casos de glicosúria renal. A 

glicosúria deve ser quantificada por análise bioquímica. 

 Cetonas, ou Corpos Cetónicos, determinadas pela reação Legal, presentes em 

pacientes diabéticos ou após jejum prolongado, são produzidos no metabolismo 

dos lipídos. Valores elevados de cetonúria também são observados na acidose 

metabólica e em situações de desnutrição. 

 O sangue (Hemoglobina), determinado pela atividade da pseudoperoxidase da 

hemoglobina, ausente na urina normal e presente nas hemorragias de qualquer 

causa, que atingem o sistema urinário. A detecção de hemoglobina através da 

tira reativa deve ser correlacionada com a análise do sedimento. 

 A bilirrubina, determinada pela reação com sal diazoico, é uma substância 

resultante do metabolismo da hemoglobina e que dá à urina coloração amarela. 

Sua presença em quantidade aumentada pode indicar hemólise ou hepatopatia. A 

Bilirrubinúria deve ser comprovada por testes químicos. 

 O urobilinogênio, determinado pela reacção de Ehrlich, que em quantidade 

elevada deve ser confirmado por meio de reagentes químicos e pode indicar 
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hepatopatia, distúrbios hemolíticos ou porfirinúria. Tal como a bilirrubina, 

resulta do metabolismo da hemoglobina. 

 O nitrito, determinado pela prova de Griess, normalmente ausente, é produzido 

por algumas espécies de bactérias eventualmente presentes em infecções 

urinárias. Sua positividade é indicativa da presença de bactérias na urina, mas 

sua negatividade não exclui a presença de outros tipos de bactérias. 

 A Esterase Leucocitária é uma enzima que indica a presença de leucócitos na 

urina. Essa análise deve ser correlacionada com a microscopia do sedimento 

urinário. A presença de vários leucócitos na urina, principalmente quando 

formam aglomerados, é um forte indicativo de infecção aguda, como 

pielonefrite, cistite ou uretrite.  

Tabela 3m. Características Laboratoriais 

Parâmetros Equipamentos Métodos Amostras Valores de Referência 

pH Urisys 2400 Reflectofotometria Urina - 
Leucócitos - 
Nitritos - 
Proteínas <0,1 g/L 
Glucose <1,7 mmol/L 
Corpos cetónicos <0,5 mmol/L 
Urobilinogénio <17 μmol/L 
Bilirrubina <3,4 mmol/L 
Eritrócitos - 

 

 

 SEDIMENTO URINÁRIO 
 

Para a análise microscópica do sedimento urinário é necessária a centrifugação e 

concentração da urina em condições padronizadas. O sedimento concentrado é 

analisado ao microscopio óptico, para a procura de elementos significativos, que podem 

ser avaliados semi-quantitativamente ou quantitativamente. Podem estar presentes, entre 

outros elementos: 

Células Epiteliais 
A presença de células epiteliais na urina pode ter origem em qualquer local do trato 

urinário, do túbulo proximal até a uretra, ou da vagina, resultantes da descamação 
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normal de células antigas. Um aumento acentuado destas células é indicativo de 

inflamação de uma porção do trato urinário da qual as células são derivadas. 

As células epiteliais podem ser de três tipos designadamente, células epiteliais tubulares 

renais, células epiteliais de transição e células epiteliais escamosas. Números 

aumentados de células epiteliais tubulares são sugestivos de dano tubular, o qual pode 

ocorrer em situação como, pielonefrite, intoxicação por salicilato, necrose tubular aguda 

e rejeição de transplante renal. As células epiteliais escamosas resultam da 

contaminação a partir da vagina ou da vulva, pelo que têm pouca importância clínica. 

Cilindros 
A presença de cilindros na urina normalmente é 

acompanhada de proteinúria. Os cilindros são sempre de 

origem renal e são importantes indicadores de doença renal 

intrínseca. Os distúrbios nos quais pode haver a presença de 

cilindros incluem: dano glomerular e/ou tubular, 

inflamação e infecção renal. Existem diferentes tipos de 

cilindros, designadamente, hialinos, hemáticos, 

leucocitários, epiteliais, granulosos (grosseiros e finos), 

céreos e gordos.  

Cristais 
A avaliação microscópica da urina é importante para a 

detecção de cristais, uma vez que, não existem testes 

químicos que os detectam. Embora a maioria dos cristais 

encontrados na urina, não possuam importância clínica, a 

presença de cristais nos casos de distúrbios metabólicos, 

formação de cálculos e regulação de medicação são de extrema importância. Os cristais 

patológicos endógenos mais importantes que podem estar presentes são nomeadamente, 

cistina, leucina, tirosina e colesterol. Também podem aparecer cristais medicamentosos 

(sulfonamidas) de origem exógena. 

Microorganismos 
A análise química da urina não detecta a presença de várias estruturas como, 

microorganismos, espermatozóides, muco ou gordura. A urina normalmente não 

apresenta microorganismos enquanto se encontra no rim e na bexiga. No entanto, a 

Figura 3f. Sedimentos urinários 
com cilindros e cristais 
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contaminação pode ocorrer por bactérias e/ou leveduras presentes na uretra ou na vagina 

ou a partir de outras fontes externas. Quando uma amostra recém-eliminada contém 

grandes quantidades de bactérias, em especial se for acompanhada de leucócitos, é 

geralmente indicativa de infecção do trato urinário. As leveduras (ex: Candida albicans) 

também podem ser encontradas nas infecções do trato urinário, especialmente nos 

diabéticos.  

 

3.4.2 URINA DE 24 HORAS 
 

Ao longo do dia, são excretadas na urina quantidades variáveis dos compostos a 

eliminar. A variabilidade é o resultado da quantidade de líquidos ingeridos e da própria 

alimentação. Para obter resultados quantitativos com precisão deve utilizar-se uma 

amostra que reflecte a excreção renal por um período de tempo fixo, normalmente um 

período de 24h. 

 No laboratório, a urina é homogeneizada e o volume é medido rigorosamente. O 

volume de urina é influenciado pela ingestão de fluidos, quantidade de solutos que é 

necessário excretar (sódio e ureia), perda de fluidos (transpiração) e estado dos sistemas 

cardiovasculares e renal. Sabemos que um adulto excreta aproximadamente 700 a 2000 

ml todas as 24h. O volume de urina encontra-se diminuído nos estados de desidratação, 

no decurso de uma diarreia, vómitos, transpiração, queimaduras, nas patologias 

associadas com a diminuição do aporte de sangue ao rim e em patologias renais. O 

aumento do volume surge na diabetes mellitus, diabetes insípida e também pelo uso de 

diuréticos, cafeína e álcool. 

A taxa de filtração glomerular (GFR) é considerada um parâmetro seguro, sensível e 

específico da função renal. A GFR depende do equilíbrio entre as forças hidroestáticas e 

oncóticas ao longo da arteríola aferente e através do filtro glomerular.   

Existem marcadores exógenos (clearance da inulina e clearance do iohexol) e 

endógenos (clearance da creatinina, clearance das proteínas de baixo peso molecular e 

clearance da ureia), que são usados para medir a GFR. Pode-se expressar 

matematicamente o significado da GFR como: 
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퐺퐹푅 =
(푈푠 × 푉)

푃푠  

 

Em que:  

Us = concentração urinária da substância 

V = taxa de fluxo volumétrico da urina em milímetros por minuto 

Ps = concentração plasmática da substância 

 
 

 GLICOSE 
 

Serve para a monitorização do metabolismo da glicose. A presença de níveis detectáveis 

de glicose na urina significa que os níveis plasmáticos excederam o limiar de reabsorção 

tubular renal da glicose (devido à baixa transitória do limiar ou ainda pelas altas 

concentrações séricas de glicose). É possível a utilização deste teste em urinas ao acaso 

e em colheitas de tempo marcado (2 horas, 24 horas). Sua comparação com a creatinina 

urinária permite uma melhor interpretação. Este exame foi utilizado durante muito 

tempo para a avaliação do controlo glicémico em pacientes diabéticos. Com a 

descoberta de marcadores mais adequados (HbA1c), o teste passou a ter uma utilidade 

limitada para o caso.  

 

 CREATININA 
 

O doseamento da creatinúria é útil para assegurar que uma recolha de urina de 24h foi 

total, visto a creatinúria ser constante num dado indivíduo em função da sua massa 

muscular. 

A clearance da creatinina é utilizada para estimar a taxa de filtração glomerular e é 
calculada através da aplicação da fórmula: 

C= UxV/P em que, 

C= clearance da creatinina (ml/min) 

V=volume de urina por unidade de tempo (ml/min) 

U=concentração da substância na urina (mg/dl) 
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P= concentração da creatinina no soro (mg/dl)  

 

 UREIA 
 

A concentração de ureia na urina é o reflexo do metabolismo proteico do organismo. É 

utilizada para avaliar a ingestão de proteínas na dieta. A excreção diminuída acontece 

em situações de dieta pobre em proteínas, hepatopatias, patologias renais e aumentada 

nas situações de elevada ingestão proteica e aumento do metabolismo proteico. 

 ÁCIDO ÚRICO 
 

A determinação do ácido úrico na urina é útil no diagnóstico diferencial da 

hiperuricémia. Assim, se a hiperuricémia é devida ao aumento de produção, é 

acompanhada de excreção renal aumentada. Se é devida à retenção renal, na urina 

surgem valores normais ou baixos de ácido úrico. Uma excreção diminuída acontece na 

insuficiência renal e dieta pobre em purinas. Está aumentada nas patologias associadas 

ao aumento de formação de ácido úrico, quer pelo aumento do “turnover” de ácidos 

nucleicos quer por defeitos enzimáticos do metabolismo das purinas. 

 AMILASE 
 

Esta é filtrada pelo glomérulo renal e surge na urina por insuficiência renal ou por 

aumento dos níveis séricos. A determinação da actividade da amílase na urina é 

utilizada em conjunto com a actividade sérica no diagnóstico de várias patologias 

pancreáticas. Numa macroamilasémia, a ausência de actividade urinária permite 

efectuar o diagnóstico. 

 PROTEÍNAS 
 

A proteinúria é útil na avaliação da função renal, na sua presença, é necessário 

determinar o tipo de proteínas, de forma a determinar a causa (pré-renal, renal ou pós-

renal). 

A pré-renal é normalmente causada pelo aumento de produção de proteínas filtradas 

(Bence Jones), hemoglobinúria ou mioglobinúria. A renal está associada a alteração da 
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permeabilidade glomerular (nefropatia diabética, amiloidose, LES) ou da reabsorção 

tubular das proteínas filtradas (acidose tubular renal, síndrome Fanconi). E as pós-renal 

tem origem no tracto urinário e costuma ser devido a infecção ou tumores. 

 FOSFATO 
 

Através do fosfato urinário faz se uma avaliação do balanço cálcio/fósforo associado a 

patologias que afectam os seus metabolismos. Permite efectuar prognósticos na 

nefrolitíase. Uma excreção aumentada acontece no hiperparatiroidismo, deficiência de 

vitamina D, acidose tubular renal, síndrome de Fanconi, diuréticos e diminuída no 

hipoparatiroidismo e intoxicação de vitamina D. 

 CLORETO 
 

A excreção urinária de cloreto está relacionada com a quantidade ingerida diariamente. 

Uma diurese massiva é acompanhada de aumento de excreção de cloreto enquanto que 

uma diminuição da excreção urinária de cloreto ocorre quando estão aumentadas as 

perdas por outras vias de excreção.  

Clinicamente é útil para o diagnóstico diferencial de alcalose metabólica. A alcalose 

metabólica que resulta da contração do volume extracelular está associada a 

concentração urinária de cloreto baixa e é corrigida com a administração de sal. A 

alcalose metabólica com um volume extracelular normal está associada com aumento da 

excreção urinária de cloreto. 
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3.5 DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS REALIZADAS NO LÍQUIDO 
CEFALORRAQUIDIANO 
 

O líquido cefolarraquidiano é uma solução complexa produzida pelas células que 

revestem os plexos coróideus. Trata-se de um sistema fisiológico destinado a distribuir 

nutrientes ao sistema nervoso central, retirar produtos metabólicos e amortizar 

mecanicamente traumatismos que por ventura atinjam o encéfalo e a espinal-medula.  

Em relação à sua composição química, resulta de um processo de filtração selectivo e 

transporte activo bidirecional entre o sangue, LCR e cérebro. Assim, os valores normais 

das substâncias presentes no LCR não são os mesmos no plasma. Os valores anormais 

resultam de alterações da permeabilidade da barreira hematoencefálica ou do aumento 

da produção ou metabolismo por parte das células neuronais em resposta a um quadro 

patológico. 

 

 PROTEÍNAS 
 

O LCR contém, em geral, uma pequena quantidade de proteínas. A variedade proteica é 

semelhante à do soro mas em diferentes concentrações. A maioria das proteínas do LCR 

provém do plasma, por ultracentrifugação e as restantes são sintetizadas de novo pelas 

células dos plexos coróideus. 

O aumento da concentração das proteínas no líquor indica alteração da barreira 

hematoencefálica, aumento da produção intratecal ou ambos. A alteração da 

permeabilidade da barreira ocorre na meningite, encefalite, tumor cerebral, hemorragia 

intracraniana e obstrução mecânica (tumor da espinal medula). A produção intratecal de 

imunoglobulinas ocorre em doenças do SNC como esclerose múltipla, neurosífilis, e 

linfoma. Quando a punção é traumática, o valor de proteínas pode aumentar por 

contaminação plasmática. Valores baixos de proteínas ocorrem quando o LCR extravasa 

do SNC ou quando se extraem grandes quantidades de LCR. 

Concluindo, a determinação dos níveis de proteínas no LCR é usada para detectar o 

aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica ou para detectar o aumento da 

produção de imunoglobulinas. 
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 GLICOSE 
 

A concentração de glicose no LCR é o reflexo da concentração do soro e, em geral, 

corresponde aproximadamente a 60-70% da concentração plasmática. Para uma 

avaliação adequada deve valorizar-se em simultâneo a glicose plasmática, de forma a 

evitar erros de interpretação em caso de hipoglicémia e hiperglicemia. O interesse 

clínico restringe-se ao achado dos valores de glicorráquia reduzida. 

 

 LACTATO DESIDROGENASE (LDH) 
 

A LDH no líquor tem menor actividade do que no soro. A LDH surge no LCR após 

libertação por parte das células, principalmente neutrófilos, linfócitos e células 

encefálicas. O aumento da actividade da LDH surge, na meningite vírica como resultado 

da linfocitose. Também aumenta na presença de tumores metastizados e tumores 

primários do cérebro. 

 CLORETO 
 

Ao contrário da maioria dos constituintes, os cloretos encontram-se em concentração 

superior no LCR em relação ao plasma. A sua concentração sofre influências das 

concentrações plasmáticas. Os valores encontram diminuídos na meningite. 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado em Análises Clínicas – Relatório de Estágio 

46 
 

4. FASE ANALÍTICA - IMUNOLOGIA 

 

A Imunologia é um ramo relativamente recente da ciência médica que, durante muito 

tempo foi considerada como um capítulo da Microbiologia, uma vez que os seus 

primeiros passos se devem ao esforço de investigação de alguns cientistas no domínio 

da bacteriologia e estudo das doenças infecciosas, particularmente no que respeita ao 

seu diagnóstico e controlo terapêutico. O seu grande desenvolvimento, como ciência 

autónoma, foi na introdução de técnicas químicas no esclarecimento e caracterização 

dos antigénios e anticorpos. A história da Imunologia acaba por se entrosar num 

conceito de prevenção da doença que remonta a mais alta antiguidade. 

 O laboratório de Imunologia está inserido no serviço de patologia clínica, no IPO de 

Lisboa, pelo que partilha organização e espaços de funcionalidade em comum, no 

entanto, desenvolve um conjunto de actividades específicas, onde se destaca o estudo 

das gamapatias e da autoimunidade. Organiza-se actualmente em quatro sectores: 

imunoquímica, autoimunidade, serologia e marcadores tumorais. Este Laboratório foi 

acreditado pela ISO 15189:2003. O estágio esteve sob a orientação da Drª Maria 

Filomena Coimbra, Técnica Superior de saúde e a colaboração da Drª Maria Cesaltina 

Lourenço, Especialista em Análises Clínicas e responsável do Laboratório de 

Imunologia. 

 

 

4.1 IMUNOQUÍMICA 

 

4.1.1 ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS 

 A eletroforese é uma técnica que permite a separação e quantificação das frações 

proteicas. A eletroforese de proteínas baseia-se nas propriedades elétricas das frações 

proteicas que lhes permite migrar diferentemente sob a ação de um campo elétrico, 

quando colocadas num suporte próprio. As proteínas são portadoras de cargas elétricas e 

devido à sua composição pela acção da corrente eléctrica aplicada em determinadas 
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condições e dado serem moléculas anfotéricas, adquirem assim, uma carga global 

negativa migrando do cátodo para o ânodo cindindo-se em várias frações 

correspondentes a diferentes proteínas. As cargas negativas decrescentes fazem-se pela 

seguinte ordem: albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama globulinas. Observando a partir do 

ponto de aplicação do soro verifica-se que a albumina é a proteína que migra mais e que 

as gamaglobulinas pouco se deslocam. Isto explica-se pela velocidade pela velocidade 

de migração de cada uma das fracções que depende do peso molecular e da mobilidade 

electroforética das fracções. As proteínas com maior representatividade nas diferentes 

frações são as seguintes: 

 Albumina 

 Fração α1- α1-antitripsina, α1-glicoproteina ácida, α1-fetoproteina e HDL 

 Fração α2-α2-macroglobulina, haptoglobina e ceruloplasmina 

 Fracção β- transferrina, ferritina, proteínas do complemento C3 e C4, LDL 

 Fracção γ- imunoglobulina e proteína C reactiva  

 

Figura 4a. Perfil electroforético normal das proteínas séricas 

 

 

 

Interpretação dos Resultados 

A interpretação clínica da electroforese das proteínas baseia-se tanto no perfil 

electroforético (variações das fracções e na detecção de paraproteínas), como na 
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concentração das proteínas. A electroforese é avaliada visualmente para detectar 

alterações qualitativas tais como: 

-aparecimento de uma banda intensamente corada (proteína monoclonal) 

-ausência de uma banda (deficiência de alfa-1antitripsina) 

-aparecimento de bandas não usuais  

Em relação à análise quantitativa, realizada por densitometria, permite avaliar alterações 

relativas nas concentrações das várias fracções decorrentes de alterações das principais 

proteínas plasmáticas. Algumas dessas alterações originam padrões electroforéticos 

sugestivos de determinadas situações patológicas como está referido na tabela a baixo. 

As imunoglobulinas monoclonais, também chamadas de paraproteínas ou Proteínas M, 

derivam de uma única linhagem de células plasmáticas que podem produzir altas 

concentrações de um único anticorpo monoclonal que aparece como uma linha estreita 

na eletroforese. Essas imunoglobulinas monoclonais podem ser fragmentos, polímeros 

ou monômeros. Quando fragmentos, usualmente são cadeias leves (Proteína de Bence 

Jones), mas raramente cadeias pesadas. Quando paraproteínas são detectadas na 

eletroforese de soro, urina ou líquor, devem ser classificadas pela imunofixação. 

 

  
Figura 4b. Perfis electroforéticos característicos 
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Tabela 4a. INTERPRETAÇÃO DE UM PROTEINOGRAMA 

 AUMENTADA DIMINUÍDA 

Albumina Desidratação aguda Desnutrição crónica 
Insuficiência hepática 
Síndrome nefrótica 
Gastroenterite  
Queimaduras graves 

Alfa-1-globulina Doença de Hodgkin 
AR 
Úlcera péptica 
Gravidez 

Deficiencia hereditária de α-1-
antitripsina 

Alfa-2-globulina Hipertiroidismo 
Queimaduras graves 
Síndrome nefrótica Gravidez 

Doença hepatocelular 
Hemólise 

Beta-globulina Gamapatia monoclonal 
Cirrose hepática 
Hiperlipoproteinémias 
Síndrome de Cushing 
Anemia ferropénica Icterícia 
obstrutiva Síndrome 
nefrótica 

Deficiência de IgA hipo-β-
lipoproteinémias 

Gamaglobulina Monoclonal:  
MM 
AL 
MW  
Linfomas  
Policlonal:  
Cirrose hepática,  
Hepatite crónica activa, LES,  
AR e doenças infecciosas 

Terapia com drogas citotóxicas ou 
imunossupressoras 
Doença linfoproliferativa maligna 

 

Tabela 4b. PROTEINOGRAMA 

Equipamento Amostra Valores de referência(g/dL) 

Hydraplus+Hydrasys 

+Densitómetro/scanner 

Soro, líquidos 

biológicos 

Albumina 3.60-5.70 

Alfa-1 globulia 0.08-0.23 

Alfa-2 globulina 0.43-0.90 

Interlab G26 Beta globulina 0.50-1.0 

Gama globulina 0.50-1.30 
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4.1.2 ELECTROFORESE DE HEMOGLOBINA 

A electroforese das hemoglobinas, em meio alcalino, destina-se à separação das 

hemoglobinas normais (A e A2) e permite detectar as principais patologias genéticas da 

hemoglobina. As cadeias peptídicas (α, β, γ e δ) constituem as hemoglobinas que 

ocorrem num indivíduo normal: Hemoglobina A (α2 β2); Hemoglobina A2 (α2 δ2); 

Hemoglobina F (α2 γ2). Esta técnica permite a detecção de hemoglobinas normais e 

anormais (Hemoglobinopatias). 

Interpretação dos resultados 

Os resultados de uma electroforese normal de hemoglobinas encontram-se dentro dos 

seguintes intervalos: 

 Hemoglobina A – 95% a 98% do total da hemoglobina 

 Hemoglobina A2 – 2% a 3% do total da hemoglobina 

 Hemoglobina F - < 2% do total da hemoglobina 

 

1. Anomalias qualitatitas:  

A maioria das hemoglobinopatias deve-se à substituição por mutação de um único 

aminoácido num dos quatro tipos de cadeias polipeptídicas. O significado clínico de tal 

alteração depende do tipo de aminoácido e do local envolvidos. Em doenças 

clinicamente significativas, a cadeia α ou a β estão alteradas. A maioria das 

hemoglobinas anómalas tem carga elétrica alterada, o que leva a uma fácil detecção por 

electroforese. Existem quatro hemoglobinas anómalas principais que apresentam um 

interesse clínico, que são a S, C, E e a D. 

A hemoglobina S, cuja doença é designada por drepanocitose, é uma variante de 

hemoglobina associada a uma mutação no gene que codifica a cadeia β e que promove a 

substituição do ácido glutâmico na posição 6 pelo a.a. valina. As cadeias de globina beta 

ficam com uma constituição defeituosa e, especialmente perante a falta de oxigénio, 

tendem a unir-se entre si provocando uma deformação dos glóbulos vermelhos, 

adquirindo a forma de foice em vez da sua habitual forma de disco bicôncavo, o que 

proporciona a prematura destruição dos glóbulos vermelhos afectados, resultando em 

anemia do tipo hemolítico. Para além disso, os glóbulos vermelhos de forma atípica, 
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pouco flexíveis, têm dificuldade em circular pelos vasos sanguíneos de diâmetro 

reduzido, podendo obstrui-los e provocar alterações na assimilação de sangue pelos 

tecidos.  

2. Anomalias quantitativas: Talassémias 

As talassémias constituem um grupo bastante heterogéneo de distúrbios genéticos, 

caracterizadas por uma diminuição da síntese de um dos tipos de cadeias globínicas. 

Consequentemente existe uma inadequada produção de hemoglobina e a acumulação de 

um tipo de cadeia. Existem dois tipos de síndromes talassémicos: Alfa-talassémias e 

Beta-talassémias. As Alfa caracterizam-se pela diminuição da síntese das cadeias α, 

afectando consequentemente a síntese das 3 hemoglobinas fisiológicas. O excesso de 

síntese das cadeias β e γ em relação às cadeias α leva a formação de tetrâmeros sem 

cadeia α (hemoglobina Bart=γ4; hemoglobina H=β4). E as Beta-talassémias 

caracterizam-se pela diminuição da síntese de cadeias β. Apenas a síntese da 

hemoglobina A é afectada. As percentagens de hemoglobina F e A2 aumentam em 

relação à da hemoglobina A. 

Tabela 4c. ELECTROFORESE DE HEMOGLOBINA 

Equipamento Amostra Valores de referência (%) 

Hydrasys  Sangue colhido com 

EDTA, citrato ou 

Heparina 

Hemoglobina A ≥ 96,5 

Hemoglobina F < 2,0 

Hemoglobina A2 ≤ 3,5 

Interlab G26 

 

 

4.1.3  IMUNOFIXAÇÃO 

 É um teste para a deteção e identificação de proteínas monoclonais no soro e urina. O 

princípio da imunofixação baseia-se na visualização de proteínas específicas através da 

formação de complexos antigénio-anticorpo depois de efetuada a separação das 

proteínas por electroforese. A técnica permite a separação electroforetica de proteínas 

num gel de agarose tamponado. Após a electroforese, o antissoro monoespecifico (anti- 

IgG, anti-IgM, anti-IgA, anti-kappa e anti-lambda) é depositado directamente sobre a 
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superfície do gel, ao longo do eixo de migração eletroforética, para que ocorra a 

formação do imunocomplexo. Os complexos de antigénio-anticorpo resultantes são 

detidos na estrutura porosa do gel. Paralelamente deve utilizar-se anti-soro 

poliespecifico de forma a produzir um padrão de referência eletroforético de proteínas. 

O gel é então processado para remover o excesso de proteínas solúveis, seco e corado 

com corante específico para proteínas (violeta ácido), para revelar as bandas de 

imunoglobulinas e o padrão de referência. A interpretação é feita através da observação 

visual das bandas coradas. 

O objectivo da imunofixação no soro e urina é demonstrar a presença e o tipo de 

proteína anormal presente no soro e/ou na urina através do estudo do perfil proteico, 

quantificação das imunoglobulinas e cadeias leves bem como avaliação da proteinúria. 

A imunofixação mostra-se importante no diagnóstico diferencial das gamapatias 

(monoclonais ou policlonais) e deficiências de Ig. 

 

 

 IMUNOFIXAÇÃO DA URINA 

Pesquisa de proteínas Bence Jones  

A proteína de Bence Jones é a designação dada às cadeias leves livres (kappa e lambda) 

monoclonais. Nas discrasias plasmocitárias o clone de plasmócitos neoplásicos pode 

produzir cadeias leves livres em grande quantidade. Estas proteínas de baixo peso 

molecular têm uma semi-vida curta 2-6 horas sendo rapidamente filtradas pelo 

glomérulo renal e posteriormente reabsorvidas pelos túbulos proximais dos nefrónios, 

só aparecendo na urina quando a sua quantidade está muito aumentada e os mecanismos 

de reabsorção estão saturados. A pesquisa destas proteínas é feita na urina e no soro 

(mieloma múltiplo a cadeias leves). O método é igual ao da imunofixação diferindo 

apenas nos antisoros aplicados. Os antisoros utilizados são: antissoro trivalente anti-

cadeias pesadas IgG, IgA e IgM, anti-cadeias leves κ e λ.  
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Interpretação dos resultados 

 

 

Figura 4c – Interpretação da imunofixação no soro. BM – banda monoclonal, PM – proteína monoclonal. 

 

Na imunofixação na urina, a presença de uma proteína de Bence Jones é caracterizada 

pela presença de: 

 uma banda monoclonal detectada com um dos antissoros anti-cadeias leves 

(livres e ligadas) kapa ou lambda 

 uma banda monoclonal, que migrou ao mesmo nível da anterior, detectada com 

um dos antissoros anti-cadeias livres kapa ou lambda 

 ausência de banda na pista do antissoro trivalente 

A presença de uma paraproteina do soro eliminado na urina não estando presente uma 

proteína Bence Jones é caracterizada por: 

 banda monoclonal detectada com o antissoro trivalente 
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 banda monoclonal que migrou ao mesmo nível da anterior detectada com um 

dos antissoros anti-cadeias leves (livre e ligada) 

 ausência de banda na pista do antissoro anti-cadeia leve livre correspondente 

A presença de uma paraproteina do soro eliminada na urina associada à proteína Bence 

Jones é caracterizada por: 

 banda monoclonal detectada com antissoro trivalente 

 duas bandas detectadas com um dos antisoros anti-cadeias leves (livre e ligada) 

 uma banda detectada por um dos antisoros anti-cadeia leve livre. Esta banda 

geralmente não migra ao mesmo nível da fracção detectada com o antisoro 

trivalente 

A presença de uma proteína Bence Jones em diferentes estados de polimerização é 

caracterizada por: 

 ausência de reacção com antissoro trivalente 

 presença de várias bandas reveladas com um dos antissoros anti-cadeias leves 

livres e ligada 

 presença de bandas que migram ao mesmo nível, detectadas com o antissoro 

anti-cadeia leve livre correspondente. 

Uma razão K/ʎ significativamente anormal indica a presença de uma doença 

proliferativa de células plasmáticas, em que a produção em excesso de somente uma 

cadeia leve livre pelo clone neoplásico produz um desequilíbrio na síntese normal de K 

e ʎ , resultando em uma razão anormalmente baixa (excesso de ʎ) ou alta (excesso de 

K). 

 

 IMUNOFIXAÇÃO DO LCR 

A maioria das proteínas do LCR provêm do plasma por ultrafiltração e as restantes são 

sintetizadas de novo pelas células dos plexos coróides. A elevação das proteínas no 

LCR, apesar de ser um parâmetro inespecífico, pode indicar uma ruptura da barreira 

hemato-encefálica (BHE) ou a síntese intratecal de imunoglobulinas ou ambas. A 

alteração da permeabilidade da BHE ocorre por exemplo na meningite, encefalite, 

tumor cerebral e hemorragia intracraniana. A síntese intratecal de imunoglobulinas 
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ocorre em doenças do sistema nervoso central (SNC) como a esclerose múltipla, 

neurosífilis e leucoencefalites esclerosantes sub-agudas.  

A Esclerose Múltipla é uma doença crónica, inflamatória, desmielinizante e 

degenerativa que mais frequentemente afecta o Sistema Nervoso Central (SNC). É uma 

doença auto-imune na qual o sistema imunitário não tem capacidade de diferenciar as 

células do seu próprio corpo de células estranhas a ele, acabando por destruir os seus 

próprios tecidos.  

Para verificar se os níveis elevados de imunoglobulina IgG, IgA ou IgM se devem à sua 

produção intratecal ou ao aumento dos níveis séricos, efectua-se o doseamento das 

imunoglobulinas e da albumina por nefelometria no soro e no LCR e calcula-se a 

relação imunoglobulina/albumina e o índice de imunoglobulina. Como a albumina não é 

produzida no SNC, valores elevados de imunoglobulina e albumina indicam lesão da 

BHE e a razão entre ambas será semelhante à do LCR normal. Pelo contrário, se houver 

produção intratecal a razão imunoglobulina/ albumina estará aumentada.  

 

Interpretação dos resultados 

É feita uma comparação do perfil das imunoglobulinas no LCR e no soro. Um perfil 

diferente das imunoglobulinas ou a presença de bandas suplementares, monoclonais ou 

oligoclonais, no LCR, permite concluir que houve uma síntese intratecal de 

imunoglobulinas.  
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Figura 4d. Padrões possíveis para uma imunofixação no LCR e no soro. 1-Normal; 2- Esclerose múltipla; 3-

Esclerose múltipla e inflamação do cérebro numa doença sistémica; 4- Inflamação sistémica; 5- Mieloma ou 

gamapatia monoclonal. 

 

4.2 NEFELOMETRIA 

 A nefelometria é um método de imunoensaio que se baseia na capacidade dos 

complexos antigénio-anticorpo em solução formarem agregados capazes de dispersar a 

luz incidente. A intensidade da luz dispersa é directamente proporcional à quantidade de 

antigénio presente na amostra, desde que a reacção se processe na zona de excesso de 

anticorpo do reagente, e determinada por comparação com diluições de um padrão de 

concentração conhecida. 

De modo a não haver interferências este método permite triglicéridos até 2000mg/dL e 

bilirrubina até 60mg/dL. As turvações e as partículas nas amostras podem perturbar a 

determinação, pelo que as amostras que contêm partículas deverão ser centrifugadas 

antes da determinação. As amostras lipémicas ou turvas que não conseguem ser 

clarificadas por centrifugação 15000rpm a 10min devem ser avaliadas por outra 

metodologia. 
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4.2.1 DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA 

A albumina é a proteína mais abundante no plasma, sendo responsável pela pressão 

oncótica. Esta tem uma semi-vida longa pelo que diminuições significativas na 

concentração de albumina ocorrem lentamente caso a síntese seja subitamente reduzida. 

A concentração de albumina no LCR e a determinação do quociente albumínico 

LCR/soro permite diagnosticar uma disfunção da barreira hemato-encefálica e é um 

componente para avaliação da síntese intratecal de outras proteínas. A albumina no 

líquido ascítico e pleural é determinado para diferenciar um exsudado de transudado. 

4.2.2 DETERMINAÇÃO DE PRÉ-ALBUMINA 

A pré-albumina é sintetizada no fígado e funciona como proteína ligante para a tiroxina 

e a proteína transportadora de retinol. A sua concentração reflecte a capacidade de 

síntese do fígado e encontra-se significativamente diminuída entre outras situações nos 

estados de malnutrição. A sua breve semi-vida permite o controlo do estado nutricional 

e da eficácia de uma nutrição parentérica. 

4.2.3 DETERMINAÇÃO DA MICROALBUMINÚRIA 
 

Microalbuminúria é assim designada quando a excreção de albumina na urina é superior 

a 30 mg/24h, que é indicador de complicação renal ou vascular. Valores aumentados de 

albuminúria estão presentes por exemplo na  nefropatia diabética, glomerulonefrite, 

pielonefrite, cistite, rejeição a transplante renal, exercício físico intenso, hipertensão, 

gravidez e proteinúria postural, também indica um aumento da permeabilidade 

endotelial renal e pode facilmente ser usada como marcador de disfunção endotelial 

difusa. 

4.2.4 DETERMINAÇÃO DE Α1- ANTITRIPSINA 

É uma glicoproteína que migra na região α1 da electroforese do soro, sendo uma 

proteína de fase aguda com actividade antiproteásica. A sua principal função é a de 

neutralizar as enzimas (elastase e colagenase) libertadas pelos neutrófilos. A 

concentração plasmática da α1-antitripsina está diminuída na deficiência congénita e em 

doenças com grande perda de proteínas. A sua falta está associada a doença pulmonar e 
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hepática, enquanto um aumento é mais comum uma vez que é uma proteínas de fase 

aguda, aumentado em fases inflamatórias ou em lesões tecidulares. Observam-se 

também valores aumentados durante a gravidez ou a toma de contracepção oral. 

4.2.5 DETERMINAÇÃO DE HAPTOGLOBINA 

A haptoglobina é uma proteína de fase aguda pelo que pode apresentar níveis muito 

elevados em processos inflamatórios. Nas crianças a determinação de haptoglobina não 

se presta ao diagnóstico hemolítico pois esta existe nas crianças em concentrações muito 

baixas. 

A haptoglobina fixa a hemoglobina libertada pela lise de eritrócitos. O complexo 

haptoglobina/hemoglobina é eliminado rapidamente na circulação. O aumento de 

hemoglobina circulante, leva a uma queda da concentração de haptoglobina e em 

hemólises graves, mesmo ao seu completo consumo. Os níveis de haptoglobina 

aumentam em resposta a diversas situações: stress orgânico, infecção, inflamação aguda 

ou necrose tecidual. Seus níveis caem após um processo hemolítico e em doenças 

hepáticas. 

 

4.2.6 DETERMINAÇÃO DE CERULOPLASMINA 

Esta glicoproteína de origem hepática assegura o transporte do cobre no plasma. Efetua-

se o seu doseamento sobretudo para fazer o diagnóstico da doença de Wilson, Síndrome 

de Menkes e nos distúrbios hereditários do metabolismo do cobre. Pacientes que fazem 

uso de fenitoína apresentam níveis plasmáticos de ceruloplasmina diminuídos, assim um 

aumento de cobre sérico é observado pela diminuição desta glicoproteína devido à sua 

função primordial de se ligar ao cobre livre no sangue. Também pode haver diminuições 

séricas da ceruloplasmina nas insuficiências hepáticas e síndromes de perca de proteína.   

 

4.2.7 DETERMINAÇÃO DAS PROTEÍNAS DO COMPLEMENTO C3 E C4 

Dentro do sistema imunitário existe o sistema do complemento, essencial na defesa 

imunitária antigénica inespecífica que pode ser activado por duas vias reacionais, a via 
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clássica desencadeada sobretudo por imunocomplexos ligados as células e pela via 

alternativa, desencadeada por corpos estranhos, tais como os microorganismos. A 

componente complementar C3 é uma proteína chave de ambas as vias de reacção, 

enquanto a componente C4 é exclusivo da via clássica. A ativação do complemento é 

acompanhado de consumo dos seus componentes, pelo que o seu doseamento permite 

tirar conclusões de natureza diagnóstica.  

Observam-se concentrações séricas diminuídas de C3 e C4 sobretudo no lupus 

eritematoso sistémico activo, em formas de glomerulonefrite membranoproliferativa e 

em infecções devidas aos imunocomplexos. No LES, a concentração sérica dos factores 

de complemento reflecte a actividade da doença. As duas componentes do complemento 

reagem como proteínas de fase aguda, podendo por isso apresentar concentrações 

aumentadas nas doenças inflamatórias.  

 

4.2.8 DETERMINAÇÃO DAS IMUNOGLOBULINAS (IgA, IgG, IgM) 

As imunoglobulinas são  sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas 

dos linfócitos B, os plasmócitos, presentes no plasma, tecidos e secreções que atacam 

proteínas estranhas ao corpo, chamadas de antigénios, realizando assim a defesa do 

organismo (imunidade humoral). Depois que o sistema imunológico entra em contacto 

com um antigénio são produzidos anticorpos específicos contra ele. A determinação 

quantitativa das imunoglobulinas pode fornecer informações importantes para avaliação 

do sistema imunitário humoral. Concentrações baixas de imunoglobulinas ocorrem nas 

insuficiências imunitárias primárias e secundárias. As concentrações altas de 

imunoglobulinas no soro ocorrem devido a uma proliferação monoclonal ou policlonal 

(hepatopatias, infecções agudas ou crónicas, e doenças autoimunes).  

A presença de um componente monoclonal pode corresponder a uma situação benigna 

ou maligna. No mieloma múltiplo, através da electroforese de proteínas detecta-se a 

presença de um componente monoclonal, o doseamento de imunoglobulinas quantifica 

esse componente e avalia a diminuição das restantes classes de imunoglobulinas. O 

componente monoclonal pode pertencer a qualquer uma das classes, contudo na maioria 

dos casos pertence a IgG. Logo a quantificação das imuglobulinas por nefelometria 
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impõem-se sempre que na electroforese é referenciada qualquer alteração na fracção 

gama. 

 

4.2.9 DETERMINAÇÃO DE CADEIAS LEVES (Lambda e Kappa) 

As cadeias leves podem ser de dois tipos: Lambda e Kappa. No homem são produzidas 

aproximadamente duas vezes mais cadeias leves κ do que cadeias λ (2:1). O aumento da 

produção de imunoglobulinas completa ou de cadeias leves livres monoclonais, altera a 

relação das cadeias leves. Uma razão κ/λ significativamente alteradas é regra geral 

devido a uma patologia plasmoproliferativa que secreta cadeias leves em excesso e 

perturba o seu balanço normal.  

 

4.2.10 DETERMINAÇÃO DA IgE TOTAL 
 

Os anticorpos IgE aparecem no soro e no plasma como resultado da sensibilização a um 

alergeno específico. A medição dos anticorpos IgE circulantes proporciona a avaliação 

objectiva da sensibilzação a um alergeno. Níveis bastante elevados de IgE são 

observados, na maioria dos casos, em parasitoses, ou em mieloma de IgE. Muitas 

imunodeficiências hereditárias, acompanham concentrações de IgE elevadas, outras 

concentrações diminuídas e outras onde a IgE não é detectável. Sendo importante a 

determinação desta para o diagnóstico diferencial de imunodeficiências.  
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TABELA 4d.  RESUMO DA NEFELOMETRIA 

 EQUIPAMENTO  AMOSTRA INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

(MG/DL) 

Albumina  

 

 

 

NEFELÓMETRO 

 BN PROSPEC 

 

 

Soro ou Plasma 

(com EDTA) ou 

LCR 

 3500-5200 

Pre-albumina Soro ou plasma 

heparinizado 

20-40  

Microalbuminúria Urina 0-3 

Cadeias leves kappa  e 

lambda totais 

Soro  K: 170-370 

L: 90-210 

K/L: 1.35-2.65 

Urina            - 

Cadeias leves livres 

lambda e kappa 

Soro  K:3.30-19.4 

L:5.71-26.3 

K/L: 0.26-1.65 

Urina K: 1.35-24.19 

L: 0.24-6.66 

K/L: 2.04-10.37 

Haptoglobina Soro 30-200 

Ceruloplasmina Soro 20-60 

Imunoglobulinas Soro, Plasma, 

LCR, Urina 

Urina IgG - < 0,96 
mg/dL; LCR IgG -  
<3,4 mg/dL; 
Soro (IgG - 700 - 

1600 mg/dL; IgA - 

70 - 400 mg/dL; IgM 

- 40-230 mg/dL) 
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4.3 AUTOIMUNIDADE 

A autoimunidade inclui todos os mecanismos funcionais do sistema imunológico que 

estão envolvidos no reconhecimento de constituintes do próprio hospedeiro, que levam 

a lesões localizadas ou sistémicas. As doenças autoimunes podem ser consideradas 

específicas de órgãos ou sistémicas. Esta classificação, apesar de útil para orientação 

diagnóstica e terapêutica, não corresponde a diferenças nas suas causas.  

Os auto-anticorpos que têm uma relação mais directa com a patogenia das doenças auto-

imunes são úteis como marcadores serológicos no diagnóstico dessas doenças, 

sobretudo nas específicas de órgão. No entanto, existem também alguns auto-anticorpos 

que não aparentando qualquer papel patogénico na doença, são altamente específicos 

para alguns subgrupos de doenças sistémicas. Existem diversos imunoensaios, 

altamente sensíveis e específicos, estão hoje disponíveis para a pesquisa no soro de 

auto-anticorpos. Entre as técnicas mais utilizadas estão a imunofluorescência, os imuno-

ensaios enzimáticos (ELISA) e Imunoblotting. 

Tabela 4e. Exemplos de doenças auto-imunes 

DOENÇAS AUTO-IMUNES 
ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOS 

DOENÇAS AUTO-IMUNES 
SISTÉMICAS 

Exemplos característicos: 

Anemia hemolítica auto-imune Artrite Reumatóide (AR) 

Tiroidite auto-imune Lúpus Eritrematoso Sistémico (LES) 

Diabetes insulino dependente, tipo 1 Síndrome de Sjogren 

Pênfigo vulgaris Esclerodermia 

Urticária crónica auto-imune Poli- Dermatomiosite 

Miastema gravis Sindroma de anti-fosfolípidos 
Esclerose múltipla Conectivite mista 
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4.3.1 IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRECTA (IFI) 

A imunofluorescência indirecta é uma técnica utilizada para detectar a maior parte dos 

autoanticorpos, que consiste em pôr em contacto o antigénio com a amostra do doente. 

Na presença de anticorpos específicos na amostra, este liga-se ao antigénio formando 

um complexo Ag-Ac estável. Ao complexo formado liga-se uma anti-IgG humana 

marcada por um fluorocromo (isotiocianato de fluoresceína). Os excessos de Ac e de 

conjugado são eliminados por lavagem e as preparações são observadas ao microscópio 

de fluorescência.  

Os substratos para esta técnica no laboratório de imunologia são as células HEp-2 

(células epiteliais humanas obtidas de carcinoma humano da laringe), Crithidia luciliae, 

granulócitos humanos fixados em formol, etanol e metanol, suspensão de Factor 

Intrínseco, células VSM47 (musculo vascular liso) e ainda cortes de fígado, rim e 

estômago de roedores e de macaco. Os tecidos de animais são um substrato de eleição, 

devido a sua disponibilidade e pela ausência de interferência dos Ac anti-HLA possível 

de ocorrer quando se utilizam substratos de tecido humano ou de linhas celulares 

humanas.  

Os principais auto-anticorpos pesquisados através desta técnica são, nomeadamente os 

Acs anti-nucleares (ANA), anti-mitocôndria (AMA), anti-musculo liso (ASMA), anti-

células parietais (APCA), anti-DNA, anti-microssomas hepáticos e renais (LKM), anti-

citoplasma dos neutrófilos, anti-Factor Intrínseco e anti-F-Actina (IgG).  

As reactividades dos auto-anticorpos positivos não constituem, por si só um 

diagnóstico, pelo que devem ser consideradas tendo em conta outros resultados 

laboratoriais.  

 

 

 Pesquisa de Anticorpos anti-nucleares (ANA IFI) 
 

O ANA IFI é um método utilizado para a determinação semi-quantitativa de Ac anti-

nucleares que utiliza células HEp-2 obtidas de cultura como substrato. Durante a 

pesquisa destes autoanticorpos, o observador pode ser orientado para a pesquisa de 

determinado autoanticorpo específico, ajudando no diagnóstico. 
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Os ANA podem estar presentes nos indivíduos normais pois a sua incidência aumenta 

com a idade, contudo as taxas permanecem fracas (<1/100). 

Nestes casos a fluorescência tem um aspecto ponteado e os 

Acs pertencem apenas as classes IgM ou IgA com exclusão 

das IgG. A presença dos ANA, é considerada patológica 

quando as taxas são elevadas. Taxas muitas elevadas 

(>1/1000), com uma fluorescência homogénea, sugerem 

fortemente a ocorrência de lúpus eritrematoso. E taxas 

médias (1/100 a 1/500) observam-se na poliartrite reumatóide 

e no Síndrome de Gougerot-Sjogren. 

 

Interpretação dos Resultados                                                          

Negativo - quando a diluição do soro de 1/160 os núcleos das células HEp-2 não 

apresentam fluorescência ou apenas exibem uma fraca marcação com um padrão não 

discernível ou ainda quando o núcleo é negativo mas o citoplasma apresenta marcação  

fluorescente. 

Positivo – a diluição do soro (1/160, 1/320 e 1/640) é considerada positiva para ANA se 

os núcleos das células HEp-2 apresentam fluorescência superior ao controlo negativo e 

com padão ANA característico. Se as amostras são positivas atribui-se o título que é 

determinado pela maior diluição positiva e também é indicado o padrão de positividade. 

 

Tabela 4f. Padrões ANA 

PADRÃO ANA ASSOCIAÇÃO CLÍNICA 

Homogénio  
( fluorescência uniforme 
frequentemente sem observação 
dos núcleos) 

LES, LES induzido por 
medicamentos e AR 

Mosqueado  
(coloração granular fina ou 
grosseira dos núcleos sem 
fluorescência dos nucléolos) 

LES, Doença do tecido 
conectivo misto, Sindrome de 
Sjogren 

Nuclear  
(coloração exclusiva nos núcleos) 

Esclerodermia, polimiosite, 
Doença interstical do pulmão e 
AR 

Figura 4e. Padrão homogéneo ANA 
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Anti-centrómero  
(numerosos grânulos 
fluorescentes ) 

Esclerose Sistémica Progressiva 

Nuclear dots  
(múltiplos grânulos nucleares) 

Sindrome de Sjogren, CBP 

Matriz nuclear  
( grânulos de tamanho variável 
formando uma rede nuclear) 

Conectivites, LES 

 

 Pesquisa de Auto-Anticorpos Utilizando Tecidos (Rim, Fígado e Estômago) 
 

Os AMA são autoanticorporpos dirigidos contra Ag mitocondriais. A presença dos 

AMA está associada principalmente à Cirrose Biliar Primária (CBP) sendo que, os 

pacientes com CBP e alguns com Cirrose idiopática ou Hepatite Crónica, apresentam 

reatividade para estes Ac. Há que ter em conta que os títulos dos AMA não revelam 

uma correlação aparente, quer com gravidade da doença, quer com a resposta à 

terapêutica imunossupressora. AMAs em níveis mais baixos podem ser observados 

noutras doenças hepáticas como obstrução biliar extra-hepática, doença do trato biliar 

não obstrutiva e doença do colagénio. 

Entre os vários tipos de AMA, os anti-M2 são os mais frequentemente detectados por 

ELISA (anti-M2-3E IgG), sendo este método mais sensível que o de IFI, utilizado com 

método de screening. 

Em relação aos ASMA, estes são heterogéneos e incluem Ac de formas filamentosas e 

globulares de actina, bem como tubulina e filamentos intermédios. São Ac dirigidos 

contra o músculo liso, sendo o principal componente auto-anticorpos IgG anti-F-Actina 

(IgG). Os ASMA estão associados a Hepatite Autoimune do tipo I, mas no entanto já 

foram detectados com um baixo nível de títulos na hepatite viral, CBP e cirrose 

criptogénica.  
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Figura 4g. Observação microscópica de células HEp2 de rim de rato: AMA 

 

 

Interpretação dos resultados 

 

Tabela 4g. Pesquisa de Auto-Anticorpos Utilizando Tecidos 

Resultados Tecidos Auto-Anticorpos 
ANA ASMA AMA 

POSITIVO Estômago  
 
 
 
 
 
 

Forte fluorescência no 
núcleo dos hepatócitos, 
dos túbulos distais e 
proximais do rim e das 
células principais e 
parietais do estômago 

Fluorescência homogénea 
das fibras musculares, da 
Muscular da mucosa, vasos 
na submucosa e fibras 
interglandulares marcadas. 

Células parietais mais 
marcadas que as células 
principais (apresentam um 
pontuado). Muscular da 
mucosa positiva. 

Rim A rodear os túbulos renais 
aparecem uma espículas 
bem marcadas. Os 
glomérulos e os vasos 
aparecem fluorescentes. 

Marcação muito forte. Todo 
o corte é positivo, tanto a 
zona medular como a zona 
cortical, mas a zona medular 
é mais forte que a cortical. 

Fígado Os vasos apresentam 
fluorescência e as 
membranas dos hepatócitos 
podem apresentar marcação, 
criando um aspecto 
poligonal ao fígado. 

Citoplasma dos hepatócitos 
com marcação granular. 

NEGATIVO Quando todos os substratos não apresentam fluorescência ou demonstram uma coloração  cinza 
esverdeada fraca. 
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 Pesquisa de Anticorpos anti-Factor Intrínseco e anti-Célula Parietal 
 

Este teste é utilizado para a determinação qualitativa de Ac anti-Factor Intrínseco e anti-

células parietal (APCA) e utiliza secções de estômago de macaco e dotas microscópicas 

de uma suspensão que contém factor intrínseco. 

O factor intrínseco é uma glicoproteína segregada pelas células parietais do estômago 

que, ao combinar-se com a vitamina B12, permite a sua absorção a nível do íleon distal. 

A anemia perniciosa é originada pela má absorção de vitamina B12 devido a ausência de 

factor intrínseco nas secreções gástricas causada pela destruição autoimune das células 

parietais. Assim um resultado positivo para Ac anti-Factor Intrinseco e APCA está 

directamente associado a uma anemia perniciosa. Este teste é um teste qualitativo que 

determina Ac anti-Factor Intrínseco e anti-células parietal, utiliza secções de estômago 

de macaco e uma suspensão que contém factor intrínseco. 

 

Interpretação de Resultados 

Positivo: 

 APCA – se as células parietais apresentam fluorescência citoplasmática e as 

células principais são negativas. 

 Factor Intrinseco – se as zonas circulares de suspensão do Factor Intrínseco 

apresentam-se verdes florescentes contra um fundo negro. 

Negativo: 

Se o estômago de macaco e a suspensão de Factor Intrínseco não tiverem qualquer tipo 

de fluorescência. 

 

 Pesquisa de Anticorpos anti-DNA (Crithidia luciliae) 
 

Este método utiliza como substrato a Crithidia luciliae, um parasita flagelado 

unicelular, não patogénico, para a determinação semi-quantitativa de Ac anti-DNA. Este 

microorganismo possui um importante organito – o cinetoplasto, constituído 

exclusivamente por ds-DNA (cadeia dupla). 
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O teste de imunofluorescência de Crithidia lucilae para pesquisa de anticorpos anti 

nDNA apresenta uma elevada especificidade no diagnóstico, mas uma sensibilidade  

diagnóstica razoavelmente elevada relativamente ao Lupus Erimatoso Sistémico. Sendo 

assim a presença destes autoanticorpos na amostra é essencial para o diagnóstico do 

LES, embora não sejam encontrados exclusivamente nesta patologia, podendo ocorrer 

em baixos títulos na AR, hepatite crônica ativa, lúpus induzido por drogas, síndrome de 

Sjögren, mononucleose infecciosa e na cirrose biliar primária. Estes autoanticorpos 

também são detectados por ELISA mas o método de imunofluorescência indirecta é 

considerado melhor, pois são raros os falsos positivos.  

 

 

Interpretação de Resultados 

A reacção é considerada positiva quando o cinetoplasto da 

Crithidia luciliae apresenta uma fluorescência verde-maçã 

mais ou menos intensa, tal como mostra a figura 

independentemente se o núcleo e/ ou o flagelo também 

estiverem marcados. Pelo contrário, a reacção é negativa se o 

cinetoplasto não apresentar fluorescência. 

 

 Pesquisa de Anticorpos Anti-Citoplasma dos Granulócitos (ANCA) 
 

Os ANCA têm sido muito usados como marcadores primários no diagnóstico de 

pequenas vasculites e sistémicas. Mas existem outras patologias associadas à presença 

destes autoanticorpos, incluindo doenças inflamatórias, doenças hepáticas e do tecido 

conjuntivo. 

Na pesquisa de Ac anti-citoplasma dos neutrófilos, utiliza-se granulócitos fixados em 

etanol, formol e metanol. A Proteinase 3 é o principal antígeno presente no tipo de 

marcação citoplasmática granular difusa (c-ANCA), e a Mieloperoxidase na marcação 

perinuclear (p-ANCA). Podem ser encontradas outras reações tipo p-ANCA contra 

inúmeras enzimas citoplasmáticas como a lactoferrina, elastase, lisozima e catepsina as 

quais geralmente pertencem ao grupo denominado ANCA atípicos ou x-ANCA. 

Figura 4h. Crithidia luciliae 
positiva 
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Interpretação de Resultados 

A tabela que se segue descreve os tipo de marcação granular fluorescente 

correspondente a cada padrão quando fixados pelo etanol, formol e metanol, no caso de 

se tratar de um resultado positivo. 

Padrão Etanol Formol Metanol 

p-ANCA periférica citoplasmática negativo 

c-ANCA citoplasmática citoplasmática citoplasmática 

x-ANCA periférica negativo periférica 

 

 

Figura 4i. Padrões (1) p-anca e (2) c-anca fixados em etanol 

 

4.3.2 ELISA 

ELISA (Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay) é um teste imunoenzimático que 

permite a detecção de anticorpos específicos no plasma sanguíneo. Este teste é usado no 

diagnóstico de várias doenças que induzem a produção de imunoglobulinas. Um 

imunoensaio que usa anticorpos específicos para detectar antígenos e anticorpos. O 

complexo que contém o anticorpo é visualizado pelo acoplamento da enzima ao 

anticorpo. A adição de substrato ao complexo enzima-anticorpo-antígeno resulta num 

produto corado. A absorvância do complexo corado é directamente proporcional à 

concentração do anticorpo/antigénio a estudar. 
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 Pesquisa de Anticorpos Anti-Transglutaminase Tissular IgG e IgA 
 

A pesquisa de Ac anti-transglutaminase tissular é usada no diagnóstico da doença 

Celíaca, uma patologia autoimune que afeta o intestino delgado de adultos e crianças 

geneticamente predispostos, causada pela ingestão de alimentos que contém glúten. A 

doença provoca atrofia das vilosidades da mucosa do intestino delgado, o que provoca 

uma falta de absorção de nutrientes, vitaminas, sais minerais e água. A resposta imune 

ás fracções da gliadina(cadeia proteica do glúten), desencadeia uma reacção 

inflamatória do intestino delgado, caracterizada por infiltração da lâmina própria com 

células inflamatórias e progressiva alteração da arquitectura da mucosa. 

Para aumentar a certeza num diagnóstico da Doença Celíaca, também são efectuados 

pesquisas de Ac anti-Endomísio e anti-Gliadina, por IFI. Este método evidencia uma 

fluorescência característica do Endomisio e da Gliadina, se positivos. Para diagnóstico 

confirmatório desta patologia, efectua-se uma biopsia ao intestino delgado. 

 

 Pesquisa de Anticorpos Anti-Célula Parietal – APCA 
 

A pesquisa de anticorpos anti-célula parietal (APCA) é muito usada no diagnóstico de 

gastrite autoimune e de anemia perniciosa. Estes autoanticorpos têm elevada 

sensibilidade mas baixa especificidade, para o diagnóstico de anemia perniciosa. Um 

método mais específico para este tipo de anemia é a determinação de Ac anti-Factor 

Intrínseco e anti-célula parietal por imunofluoresncência indirecta, que já foi abordado 

atrás. Os APCA podem ser detectados numa incidência mais baixa em casos de tiroidite 

de Hashimoto, tirotoxicose, anemia por deficiência de ferro, insuficiência renal e 

Diabetes Mellitus. 

 

 Pesquisa de anticorpos anti-β2-glicoproteína I anti-Cardiolipina 
IgG/IgM 

 

A ß2-Glicoproteina I está envolvida na regulação da coagulação sanguínea. Os Ac anti-

ß2-Glicoproteina I estão associados à síndrome antifosfolipídico e a presença de ac anti-

cardiolipina estão relacionados com o desenvolvimento de trombose e trombocitopenia, 
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em doentes com LES. Determinar anticorpos IgM é um importante indicador, no 

diagnóstico de doenças autoimunes, na fase inicial, considerando que anticorpos IgG 

podem ser encontrados em estados mais avançados destas doenças. 

O Síndrome Antifosfolípidico (APS), é uma alteração do sistema imunológico, 

caracterizado pelo excesso de coagulação (trombose vascular) e/ou por complicações 

que ocorrem durante a gravidez e pela presença de autoanticorpos no sangue dirigidos 

aos fosfolípidos ou proteínas plasmáticas aderentes aos fosfolípidos (anticorpos anti-

cardiolipina, anticorpo anti-2-glicoproteína e anticoagulante lúpico). Como critérios de 

diagnóstico de APS é necessário estarem presentes um dos critérios clínicos e um dos 

critérios serológicos. 

 

 

4.3.2 IMUNOBLOT 

É um ensaio imunoenzimático que utiliza tiras teste. Cada tira 

contém vários antigénios o que permite, num único teste, identificar 

vários anticorpos. A tira é incubada com o soro diluído a analisar. Os 

anticorpos, se presentes, ligam se aos respectivos Ag e as ligações 

não específicas são removidas por lavagem. A ligação é detectada 

por uma anti-globulina humana conjugada com uma enzima que se 

liga ao anticorpo. Esta reacção é revelada pela adição do substrato 

que após reacção com a enzima forma um composto corado. A 

reacção positiva traduz-se por uma reacção colorida ao nível do 

depósito do antigénio.  

Os principais ensaios efectuados são a pesquisa de Ac anti- 

mieloperoxidase (MPO), proteinase 3 (PR3) e membrana basal 

glomerular (GBM), os antinucleares – ENA - ANA Profile 3, Ac contra 

Ag neuronais, gangliósidos, específicos da Esclerose Sistémica, associados a Miosites e 

alterações hepáticas. 

O equipamento usado é o EuroBlotMaster, um sistema semi-automático que utiliza kits 

que permitem efectuar a pesquisa de autoanticorpos da classe IgG contra diferentes 

Figura 4j. Imunoblot 
ANA 
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tipos de Ag pelo método Imunoblot. As amostras de soro são analisadas neste sistema e 

os resultados são avaliados digitalmente usando o EuroLineScan. 

Os imunoblots servem como uma etapa confirmatória dos testes efectuados por IFI, no 

laboratório de imunologia.  

 

Tabela 4h. Resumo da Autoimunidade 

Anticorpo Equipamento Amostra Método Valores de Referência 

Anti-b2-glicoproteína 

(IgG/IgM) 

MAGO PLUS 

Diamedix 

Soro ELISA IgG: <12U/mL 

 

IgM: “ 7U/mL 

Anti-cardiolipina 

(IgG/IgM) 

Soro ou 

plasma 

IgG e IgM  <12U/mL 

 

Anti-célula parietal <10 U/mL 

Anti-M2-3E (IgG) <20 RU/mL 

Anti-dsDNA-Ncx (IgG)  <100IU/mL 

Anti-transglutaminase 

Tissular (IgA/IgG) 

EVOLIS Biorad Soro ≤15 U/mL 

 

 

4.4 SEROLOGIA 

Técnicas imunológicas utilizadas na pesquisa de anticorpos e antigénios no soro do 

doente. Úteis para o diagnóstico de doenças infecciosas, ao detectar anticorpos 

produzidos especificamente em resposta à infecção. 

  

4.4.1 TÉCNICA DE AGLUTINAÇÃO EM PLACA 

As reacções de aglutinação baseiam-se na interacção entre o antigénio e o anticorpo 

específicos aglutinantes que resultam em agregados visíveis. São de fácil execução e de 

grande versatilidade. Os anticorpos aglutinantes podem reagir com o antigénio na sua 

forma natural, designando-se de reacções de aglutinação directa, ou com antigénio 
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fixado na superfície de partículas inertes ou células (eritrócitos), designando-se estas de 

reacções de aglutinação indirecta.  

Em relação às interferências do método, pode acontecer o fenómeno prozona, 

provocados pelo excesso de anticorpo, podendo originar falsos negativos, para o evitar 

faz-se diluições seriadas da amostra. O grau de aglutinação depende da concentração do 

antigénio, do número de anticorpos presentes, da composição da solução salina e da 

temperatura. 

 

 Reacção de Huddleson  

São feitos dois testes complementares para pesquisa de anticorpos anti-Brucella no 

laboratório de imunologia. Um deles é a reacção de Huddleson, tendo como objectivo a 

pesquisa de anticorpos aglutinantes para antigénios da Brucella abortus e insere-se no 

conjunto de testes serológicos que definem o estado de imunidade referente a esta 

bactéria. Quando o organismo humano é invadido por um agente microbiano formam-se 

as aglutininas específicas. Estas em presença dos antigénios homólogos e em condições 

adequadamente controladas, são capazes de causar aglutinação visível.  

Interpretação de resultados 

Os soros de indivíduos normais podem revelar aglutinação positiva com estes antigénios 

devido a uma imunização prévia, uma infecção do passado ou a presença de anticorpos 

dirigidos a antigénios relacionados, ou seja, uma reacção cruzada. Em geral a titulação 

encontrada nestes casos é menor e permanecerá a um nível constante. As titulações 

detectadas como resultado duma infecção activa ou uma imunização recente com o 

microorganismo em estudo será mais elevada e tenderá a aumentar no tempo próximo 

pelo que é necessário avaliar duas ou mais amostras de soro extraídas a intervalos de 3 a 

5 dias depois do início da doença. Concluindo um aumento progressivo do título de 

anticorpos é a principal evidência duma infecção ou imunização recentes. 
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 Reacção de T. Brucella capt 

A T. Brucella capt é um teste em microplacas com tiras com poços em U revestidas com 

imunoglobulinas anti-humanas, depois de adicionar o soro, junta-se o antigénio e 

incubam-se 24h a 37ºC para que se produza aglutinação. Este teste permite detectar 

anticorpos aglutinantes e também anticorpos não aglutinantes, que só poderiam ser 

detectados através do teste de Coombs. 

Interpretação de resultados 

O teste é positivo quando se observa uma aglutinação distribuída pelas paredes do fundo 

do poço. E é negativo quando se observa um botão de bactérias no centro do poço. Para 

um título superior a 1/320 sugere-se a existência de brucelose, confirma-se com outros 

testes feitos em conjunto. Em zonas endémicas da doença é frequente encontrar 

resultados positivos com títulos inferiores a 1/320. Um aumento progressivo do título de 

anticorpos é a principal evidência de uma infecção ou imunização recentes. 

 

 Reacção de Widal 

Esta reacção tem como objectivo a pesquisa de anticorpos aglutinantes para antigénios 

da Salmonela typhi e a Salmonella paratyphi (tipo A e B). Este teste auxilia o 

diagnóstico da febre tifóide e paratifoide. Também quantifica os Ac anti-O (somáticos 

A, B e D) e anti-H (flagelares a, b e d). A febre tifóide e paratifoide, transmitem-se pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados pelos agentes etiológicos. Trata-se de uma 

técnica semi-quantitativa. A interpretação dos resultados é feita de igual modo como as 

técnicas serológicas anteriores. 

 

 Teste Mononucleose Infecciosa (MONOSPOT) 

Trata-se de uma determinação semi-quantitativa de anticorpos heterófilos associados à 

Mononucleose Infecciosa. O agente etiológico desta doença é o vírus Epstein barr. É um 

teste de aglutinação em lâmina que utiliza as propriedades aglutinantes específicas dos 

anticorpos do soro do doente, em presença de antigénios extraídos das hemácias 

bovinas, comuns a antigénios do EBV. O reagente é constituído por partículas de latex 
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revestidas com antigénios causadores da MI e procedentes de hemácias de bovino. A 

aglutinação observa-se num período máximo de 2 minutos. 

Interpretação de resultados 

São frequentes falsos negativos em situações em que persistentemente o doente 

permanece negativo para anticorpos heterófilos ou eventualmente apresentam uma 

resposta tardia a este tipo de anticorpos. E também a prevalência destes anticorpos pode 

estender-se a meses ou anos depois do desaparecimento dos sintomas e da fase aguda da 

doença resultando uma cicatriz imunológica e não um marcador de doença. Por outro 

lado, pode haver precocidade destes anticorpos. Logo conclui-se que a interpretação 

destes resultados deve ser cuidada e enquadrada no contexto clínico. 

 

 Teste RPR (Rapid Plasma Reagin) 

O RPR é um teste qualitativo de floculação, não-treponémico, usado para o diagnóstico 

da Sífilis. Este teste detecta Ac IgG e IgM não específicos e utiliza como Ag uma 

suspensão de cardiolipina, colesterol e lecitina purificada. 

Interpretação dos resultados 

Resultados positivos obtidos com esta técnica devem ser repetidos pela técnica 

quantitativa e reavaliados por um teste treponémico, como o TPHA, mas esta situação 

significa um diagnóstico de suspeita de Sífilis. Há que ter em conta que podem ocorrer 

resultados falsos positivos em condições como: imunização prévia, infecções, gravidez, 

malária, LES, doenças malignas 

Um resultado não reativo indica que a amostra testada não contém Ac contra o Ag ou 

que contém Ac em concentrações abaixo do limite de detecção do teste. Os resultados 

são expressos como negativo ou positivo e em título 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 etc, quando 

positivo. Podem ocorrer resultados falsos positivos em condições como: imunização 

prévia, infecções, gravidez, malária, LES, doenças malignas etc.  
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4.4.2 HEMAGLUTINAÇÃO INDIRECTA 

Este teste utiliza as propriedades hemaglutinantes específicas e contém um reagente 

revelador constituído por hemácias de carneiro sensibilizadas com Ag específicos. A 

presença de Ac específicos provoca hemaglutinação do reagente revelador que se traduz 

na formação de um halo mais ou menos alargado de cor vermelho acastanhado que 

cobre a cúpula da placa. Na ausência de aglutinação, as hemácias do reagente 

sedimentam no fundo da cúpula sob a forma de um botão punctiforma.  

 

 Reacção de Waller Rose 

É um imunoensaio que utiliza as propriedades hemaglutinantes específicas do factor 

reumatóide (IgM anti IgG). O factor reumatóide (FR) é um marcador biológico de 

grande importância, sendo um dos critérios da Associação Americana de Reumatologia 

(ARA) para o diagnóstico da Artrite Reumatóide(AR), dado que 70 – 90% dos doentes 

com AR apresentam FR. Pode ser encontrado noutras situações patologicas como no 

Lupus eritematoso disseminado e Sindrome Sjorgren. E também em idosos podem 

aparecer títulos significativos sem corresponder a doença. 

Interpretação dos resultados 

A taxa de F.R. é significativa quando superior a 12 Ul/ml ainda que a probabilidade de 

corresponder a doença seja maior para títulos mais altos (superior a 30Ul/ml). O 

resultado é obtido a partir do título encontrado multiplicado pelo factor indicado no 

rótulo do reagente. O título é dado pela última diluição do soro que ainda apresenta 

aglutinação. 

 

 TPHA (Treponema pallidum Haemaglutination Assay) 

O teste TPHA é um teste treponémico que o laboratório de Imunologia executa para a 

confirmação da positividade do primeiro teste treponémico, para o diagnóstico da Sífilis 

utilizado como screening (método ELISA para deteção do Treponema pallidum 

(IgG/IgM)). O TPHA detecta Ac treponémicos específicos e usam Ag da estirpe de 

Nichols de Treponema pallidum, obtidos directamente ou produzidos como Ag 
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recombinantes. Podem surgir falsos positivos ocosionalmente em situações de 

toxicodependentes, lepra, mononucleose infecciosa e doenças autoimunes. 

 

Interpretação de Resultados 

As titulações detectadas como resultado duma infecção activa ou uma imunização 

recente com o microorganismo, deverão ser avaliadas duas ou mais amostras de soro 

extraídas a intervalos de 10 a 20 dias depois da 1ª colheita. A principal evidência de 

uma infecção ou seroconversão recente é um aumento progressivo do título de Ac. 

 

4.4.3 ELISA 

 

 Antigénio Galactomanano de Aspergillus 

 

O Platelia Aspergillus EIA é um método imunoenzimático em sandwich, de um só 

passo, que detecta o antigénio galactomanano (componente da parede celular dos 

Aspergillus) no soro e no lavado bronco-alveolar. Utilizam-se anticorpos monoclonais 

anti-galactomanano, quer para revestir as microplacas, que se unirão ao antigénio 

presente na amostra, quer para detectar o antigénio ligado nas microplacas 

sensibilizadas (peroxidase). 

Esta análise é muito importante, para o diagnóstico precoce e monitorização de 

aspergilose invasiva, situação muito grave em doentes imunodeprimidos, sobretudo em 

doentes hematológicos. 

 

Interpretação de resultados 

Os resultados são expressos em forma de índice (I), sendo este calculado da seguinte 

maneira: 

I = D.O. Amostra/Média D.O. Cut-OFF 
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As amostras são negativas quando o índice é < 0,50 e positivas quando ≥ 0,50. Estes 

resultados são calculados automaticamente pelo aparelho. 

 

 Treponema pallidum Screen 

É um imunoensaio de fase sólida do tipo sandwich para determinação quantitativa in 

vitro de anticorpos IgG/IgM anti- Treponema pallidum em soro ou plasma.  

O Treponema pallidum, agente etiológico da Sífilis, induz a produção de pelo menos 

dois tipos de Ac: Ac treponémicos e Ac não treponémicos (reaginas). A Sífilis é uma 

doença que pode ser transmitida por via sexual, vertical ou adequirida por transfusão de 

sangue contaminado. Este teste corresponde ao primeiro passo (teste screening) para o 

diagnóstico da Sífilis. 

Interpretação dos resultados 

Tendo em conta a indicação do Índice de Cut OFF as amostras são negativas quando o 

índice é <0,20 e positivas quando ≥0,60 e ≤2,0. Quando o resultado é positivo, efectua-

se como teste confirmatório outro teste treponémico diferente – TPHA e realiza-se o 

teste RPR para a avaliação do estado de infecção e para a monitorização da doença. 

 

4.4.4 NEFELOMETRIA 
 

 Determinação da TASO 
 

O TASO (título de antiestreptolisina O) é utilizado na deteção de infecções causadas por 

estreptococos beta hemolíticos do grupo A.  Esta bactéria é responsável por um grupo 

de patologias como febre reumática, glomerulonefrite, escarlatina, tonsilite, etc. A 

determinação imunoquímica de Ac específicos contra produtos metabólicos de 

estreptococos fornece informações importantes sobre uma infecção estreptocócica. 

A determinação de Ac anti-estreptolisina O, entre as diversas determinações contra 

diferentes exoenzimas, merece especial relevância pois é encontrada em concentração 

elevada (cerca de 80 a 85% dos casos). A resposta imunitária de Ac ocorre só na 
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segunda ou terceira semana após uma infecção aguda e atinge o seu pico máximo após 4 

a 5 semanas. 

 

 RA Teste 

Este teste corresponde a outro teste utilizado na detecção do Factor reumatóide, assim 

como a reacção de Waller Rose,  sendo que o RA Teste é mais sensível, porém menos 

específico que o Waller Rose.  

 

TABELA 4i. RESUMO DA SEROLOGIA 
TESTES MÉTODO AMOSTRAS MATERIAIS EQUIPAMENTO 

Reacção de 
Widal 

Aglutinação 
directa em placa 

Soro Placas de 
vidro; material 

corrente de 
laboratório 

Manual 

Reacção de 
Huddleson 

RPR - Syphilis Soro, plasma Placas de 
carvão/vidro 

Reacção de 
Waller Rose 

Hemaglutinação 
indirecta 

Soro Microplacas V 
ou U, material 

corrente de 
laboratório 

TPHA Microplacas 
U, material 
corrente de 
laboratório 

Aspergillus 
EIA 

ELISA Soro, lavado 
bronco-
alveolar 
(LBA) 

Material 
corrente de 
laboratório 

EVOLIS Twin 
Plus 

Teste 
Treponema 

Screen 

Soro, plasma MAGO Plus 

RA Teste Nefelometria Soro BN Prospec 
TASO 
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4.5 MARCADORES TUMORAIS 

 

4.5.1 ELECTROQUIMIOLUMINESCÊNCIA 

Actualmente o Laboratório de Imunologia efectua apenas o doseamento sérico de dois 

marcadores tumorais (NSE e CA 72.4). São determinados e quantificados por 

Eletroquimioluminescência, num sistema totalmente automatizado – COBAS 411. 

Outros marcadores tumorais são efectuados no Laboratório de Bioquímica.  

Esta técnica consiste em reações químicas que geram luminescência a partir de um 

estímulo elétrico.  Baseia-se na reacção entre um auto-anticorpo monoclonal biotinilado 

e um auto-anticorpo monoclonal marcado com ruténio que reagem entre si e formam 

um complexo sandwich. Após a incorporação de micropartículas revestidas de 

estreptavidina o complexo formado liga-se à fase sólida através da biotina e da 

estreptavidina. 

A mistura é então aspirada para a célula de leitura onde as micropartículas são fixadas 

magneticamente à superfície do eléctrodo. A aplicação de uma corrente eléctrica ao 

electrodo induz uma emissão quimioluminescente que é medida por um 

fotomultiplicador.   

 

 NSE (neuron specific enolase)  

As determinações de NSE são utilizadas na monitorização de doentes com tumores, 

sobretudo carcinoma brônquico de pequenas células e neuroblastomas. Em resposta à 

terapêutica pode observar-se aumentos temporários de NSE nas 24h a 72h após a 

administração do 1ºciclo de quimioterapia devido à citólise abundante de células 

tumorais. É possível detectar-se concentrações aumentadas de NSE em doentes com 

doença benigna do pulmão e do cérebro. 

A hemólise interfere com o método, porque os eritrócitos contém NSE. Nos doentes em 

tratamento com biotina o teste só deve ser requerido 8h após a última administração de 

biotina. 
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 CA 72.4 

O CA 72.4, um antigénio, é produzido por células tumorais e está associado com 

carcinomas do trato gastrointestinal e de ovário. Podem ser encontrados valores séricos 

aumentados deste marcador em situações benignas designadamente pancreatite, cirrose 

hepática, pneumopatias, doenças reumáticas, doenças ginecológicas, quistos ováricos, 

doenças gastrointestinais e doenças da mama. 

No caso de carcinoma do ovário foi referida uma sensibilidade de diagnóstico situada 

entre 47-80%. A sensibilidade de diagnóstico do CA 72.4 no carcinoma ovárico 

mucinoso é superior à do CA125. Da utilização combinada de ambos os marcadores 

resulta uma sensibilidade de diagnóstico mais elevada, da ordem dos 73% no caso de 

um primeiro diagnóstico e de 67% no caso da monitorização. 

 

Tabela 4j. Marcadores Tumorais 

Marcador 
tumoral 

Equipamento Amostra Método Valores de 
referência 

NSE COBAS 411 
 

Soro Electroquimioluminiscência Limite de 
cutoff: 
16.3ng/mL 

CA 72.4 Soro ou 
plasma 

Limite de 
cutoff: 6.9 
U/mL 
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5 FASE ANALÍTICA - VIROLOGIA 

 

Recentemente muitos avanços no diagnóstico laboratorial de doenças virais foram 

obtidos, tornando a identificação viral em amostras clínicas mais sensível e rápida. 

Estes avanços incluem reagentes com anticorpos para a análise directa de amostras e 

técnicas de virologia molecular para a identificação directa de genomas virais.  

O laboratório de virologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa foi pioneiro 

no estudo de cultura de células, no isolamento viral e no estudo do 1º retrovirus humano 

(HTLV). Foi o primeiro laboratório de Virologia como unidade independente da 

Microbiologia. É um laboratório acreditado com a ISO 9000:2000 como todos os outros 

que constituem a Patologia Clínica do IPO de Lisboa. O laboratório encontra-se 

dividido em quatro secções: cultura de células, pesquisa de antigénios virais, serologia e 

biologia molecular. Este laboratório tem um papel importante na monitorização de 

doentes transplantados de medula óssea, na detecção de vírus oncogénicos 

nomeadamente o HPV e também no rastreio das dádivas de sangue. 

O estágio esteve sob a orientação da Drª Carmo Ornelas, Técnica superior de saúde e 

responsável pelo laboratório de virologia. 

 

Tabela 5a . DIAGNÓSTICO VIROLÓGICO 
DIAGNÓSTICO DIRECTO 

(Detecção de vírus ou dos seus componentes) 

DIAGNÓSTICO INDIRECTO 

(Detecção de anticorpos específicos) 

Isolamento viral Serologia 

Microscópia electrónica - Imunofluorescência  

Detecção de antigénios virais - Western blot 

Detecção de corpos de inclusão - Técnicas imunoenzimáticas (ELISA) 

Detecção de genoma viral - Aglutinação com partículas de látex (…) 
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5.1 SEROLOGIA 

 

A resposta imune humoral fornece a história das infecções do paciente. Estudos 

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

culturas de células, bem como de vírus que causam doenças de longa duração. Pode se 

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

infecção primária de uma reinfecção. A detecção de IgM específica do vírus, que está 

presentes nas primeiras 2 a 3 semanas de uma infecção primária, geralmente indica uma 

infecção primária recente. A seroconversão é indicada por um aumento de no mínimo 

quatro no título de anticorpos entre o soro obtido na fase aguda da doença e aquele 

obtido pelo menos 2 ou 3 semanas depois, durante a fase de convalescente. A reinfecção 

ou recorrência em outro momento da vida do paciente provoca uma resposta de 

memória. 

5.1.1 Detecção de Herpes simplex do tipo 1 e 2 

O vírus do Herpes simplex (HSV) é um vírus com envólucro, com DNA de cadeia 

dupla e pertence á família dos Herpesviridae. Existem dois tipos naturais de HSV, com 

caraterísticas epidemiológicas e biológicas diferentes, que podem ser reconhecidas por 

endonucleases de restrição ou análise antigénica. No laboratório é usado o teste 

LIAISON HSV ½ , trata-se de uma tecnologia de quimioluminescência e é um 

imunoensaio para determinação qualitativa dos anticorpos específicos de classe IgG 

dirigidos contra o vírus.  

Os dois tipos de HSV causam infecções humanas, as quais variam em gravidade desde 

infecções cutâneas a encefalite. O HSV-1 em geral infecta as membranas mucosas do 

olho, a boca e as junções mucocutâneas da face e é causa de encefalite grave em 

adultos. Em relação ao HSV 2, está associado a lesões genitais mucocutâneas, 

importante diagnosticar em grávidas. Doentes imunocomprometidos estão mais sujeitos 

a infecções recorrentes deste vírus.  
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Interpretação dos resultados 

A primeira resposta imunitária humoral á infecção é a síntese de IgM específica anti-

HSV, que alcança níveis detectáveis uma semana após a infecção. Normalmente, a 

presença de IgM é uma prova de infecção recente ou recorrente. A IgG específica em 

geral aparece duas ou três semanas após a infecção primária, mas o título pode cair 

gradualmente no decorrer de alguns meses. Em geral, a doença recorrente não é 

acompanhada por um aumento do título de anticorpos. A detecção da IgG permite 

determinar o estado imunitário do doente e fornece a prova serológica da exposição 

passada ao HSV. Isso é útil no diagnóstico de infecção recente (primária ou recorrente) 

por HSV na presença de seroconverção para anti-HSV-1 ou 2 em amostras recolhidas 

em sequência. 

O herpes 1 e 2 podem ser responsáveis por casos de meningite viral, o diagnóstico é 

feito através de análise do LCR. 

 

5.1.2 Detecção de Varicela-zóster 

A varicela é uma doença viral aguda, muito contagiosa, caracterizada por exantema 

papulovesicular difuso, muitas vezes acompanhado por hipertermia. A doença aparece 

predominantemente no inverno e na primavera. Apresenta uma evolução benigna se se 

manifestar na infância, mas tende a ser mais grave nos adultos, podendo até ser fatal, 

sobretudo nos recém-nascidos e nos indivíduos imunocomprometidos. A varicela pode 

ser controlada apenas através da vacinação. 

O VZV, da família Herpesviridae, é então o agente etiológico da varicela e apresenta 

pouca variabilidade genética. Após a infecção primária, o vírus VZV permanece em 

estado latente nos gânglios nervosos e após reactivação, pode causar o herpes-zóster, 

uma doença caracterizada por dor aguda radicular localizada e erupção unilateral de 

lesões vesiculares semelhantes ás da varicela. 

Interpretação dos resultados 

Como no HSV, a determinação do VZV é realizado por quimioluminescência e é um 

imunoensaio qualitativo de anticorpos específicos da classe IgM e IgG dirigidos contra 
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o vírus VZV em amostras de soro ou plasma. Os anticorpos IgM anti-vírus da varicela 

zóster podem ser detectados durante a infecção primária e a reactivada. 

 

 

5.1.3 Determinação do Citomegalovírus humano 

As infecções por citomegalovírus (CMV), outro elemento da família Herpesviridae, são 

comuns e geralmente ligeiras e assintomáticas. No entanto, as infecções por CMV em 

grávidas, recém-nascidos e indivíduos imunodeprimidos podem representar um risco 

significativo. A infecção por CMV pode ser primária ou secundária. As principais vias 

de transmissão do vírus são: vertical, oral, sexual, endovenosa e por via da 

transplantação de órgãos. Portanto, transmite-se por contacto por com secreções 

infecciosas, tais como urina, saliva, sémen, lágrimas, leite materno e transfusões de 

sangue e transplantes de órgãos.  

 Após a infecção primária o vírus entra numa fase de latência, durante a qual o vírus 

pode ser encontrado nos linfócitos B. A subsequente reactivação da replicação vírica 

(infecção secundária) pode ocorrer em simultâneo com mudanças no relacionamento 

entre o hospedeiro e o vírus, tais como gravidez, doença grave, terapia imunosupressora 

ou stress. 

O diagnóstico da infecção pelo CMV é feito recorrendo a várias técnicas: 

 detecção de anticorpos por quimioluminescência, IgM e IgG  

 detecção de antigénio viral (pp65)  

 cultura do vírus in vitro em fibroblastos humanos (MrC5) 

 detecção do genoma viral por PCR em tempo real 

A determinação do estado imunitário contra o CMV é de particular importância em 

doentes imunocomprometidos, mulheres jovens em idade fértil ou grávidas, receptores e 

dadores de órgãos e dadores de sangue, sendo a principal causa de morbilidade e 

mortalidade nos doentes transplantados. Os testes serológicos são de grande interesse, 

pois permitem detectar uma infecção primária e avaliar o estado imunológico de 

dadores e receptores de sangue ou de órgãos. 
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Interpretação dos resultados 

A resposta imunitária contra o CMV envolve a síntese de anticorpos da classe IgM 

algumas semanas após a infecção por CMV e, uma semana após, dos anticorpos de 

classe IgG. Os níveis de IgM anti-CMV aumentam em geral por algumas semanas após 

a infecção por CMV e diminuem lentamente no decorrer de quatro a seis meses. 

Ocasionalmente, a IgM pode permanecer na circulação por anos. O teste de IgM 

específica é um instrumento essencial no diagnóstico da infecção aguda por CMV, a 

qual é difícil de identificar apenas pelos sintomas. Não é sempre possível distinguir 

entre uma infecção primária e secundária, pois a reactivação pode induzir a síntese de 

IgM em doentes imunocomprometidos. O teste da IgG especifica é útil para distinguir 

indivíduos com a doença adquirida daqueles que não a adquiriram. 

Se o valor de quimioluminescência da amostra for superior ou igual ao valor de cut-off, 

a amostra é considerada reactiva para anticorpos IgM anti-CMV. 

 

Tabela 5b. Marcadores serológicos do CMV e respectiva interpretação. 

Resultado Interpretação 

IgM-/IgG+ Infecção passada (sem risco de 
Infecção primária) 

IgM-/IgG- Sem contacto com o CMV (risco 
de Infecção primária) 

IgM+/IgG- Casos possíveis: 
Falso positivo para IgM;  
Início de uma Infecção primária* 

IgM+/IgG+ Casos possíveis: 
Infecção primária recente; 
Reactivação;  
Falso positivo para IgM;  
Fazer teste confirmatório para 
IgM e teste de avidez para IgG 

(*) - Fazer teste confirmatório para IgM e colher nova amostra, duas a três semanas após a primeira 

colheita. Caso nesta segunda amostra tenha ocorrido a seroconversão para IgG, o diagnóstico de uma 

Infecção primária fica confirmado. 
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5.1.4 Pesquisa de antigénios virais - Antigenemia pp65 

 

O CMV cresce apenas nas culturas de células de 

fibroblastos humanos e, devem ser mantidas por 4 a 

6 semanas, porque os ECPs característicos se 

desenvolvem lentamente em amostras com 

titulações muito baixas do vírus. O isolamento do 

CMV é especialmente confiável em pacientes 

imunocomprometidos, que apresentam altas 

titulações do vírus nas secreções.  

A detecção da proteína pp65 em leucócitos no sangue periférico é um método de 

diagnóstico precoce da infecção por CMV. O método apresenta valor preditivo positivo 

elevado para o desenvolvimento da doença e constitui um critério de submissão a 

tratamento antiviral. No laboratório de virologia é usada a linha de fibroblastos MRC5, 

com um controlo de coloração em que o vermelho é positivo e o cinzento negativo, 

células infectadas formam proteínas antigénicas no núcleo (proteínas fosforiladas pp65). 

O facto de encontrar células polimorfonucleadas com núcleo vermelho não significa que 

o doente tem a doença do CMV, mas apenas que o doente está a produzir antigénios 

mas pode não chegar à forma de virião. A contagem é feita em 50000 (5x10.4) brancos 

e cada lâmina tem dois poços para o mesmo doente. 

A pesquisa de antigénio pp65 e a detecção da carga viral são os métodos utilizados na 

monitorização dos doentes sujeitos a transplante de medula óssea. Enquanto em doentes 

transplantados de rim já não é tão relevante pois estes doentes costumam ter picos de 

CMV e depois rapidamente voltam ao normal. Doentes de Hematologia também se 

devem ter em conta, com auxílio do historial médico e de outros critérios. 

O método consiste na coloração dos leucócitos com anticorpos monoclonais marcados 

com peroxidase e dirigidos contra a proteína pp65, o chamado método 

imunocitoquimico. Numa amostra de sangue total os leucócitos são separados por lise 

dos eritrócitos com solução de cloreto de amónio e posterior sedimentação e 

centrifugação. Da suspensão leucocitária obtida, são preparadas lâminas por cytospin. 

Figura 5a. detecção da pp65 em leucócitos 
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Após fixação com acetona, as células são incubadas com anticorpo monoclonal anti-

pp65 e marcadas com anti-IgG conjugada com peroxidase.  

 

Interpretação dos resultados 

Um resultado é positivo na presença de uma ou mais células positivas por lâmina e é 

expresso em número de células infectadas por 5x10.4 leucócitos. 

C= (pp1+pp2) / (TP1x300+TP2x300) x 50000 

C são as células positivas em 50000 

Na emissão dos resultados no relatório de ensaio estão previstos seguintes comentários: 

-poucos polimorfonucleares; -poucos leucócitos; -amostra sem leucócitos; - peroxidase 

endógena 

 

5.1.5 Determinação do vírus de Epstein-Barr 

O vírus de Epstein-Barr, um vírus oncogénico, é o agente patogénico responsável pela 

mononucleose infeciosa e está envolvido no linfoma de Burkitt, no carcinoma 

nasofarigeo, no síndrome linfoproliferativo ligado ao cromossoma X, e na doença de 

Hodgkin. Trata-se de mais um Herpesvírus patogénico para o homem. As proteínas 

virais produzidas durante uma infecção produtiva são definidas e agrupadas 

serologiamente como antigénio precoce (EA), antigénio do capside viral (VCA) e as 

glicoproteínas do antigénio da membrana (MA). Os genes virais expressos conforme o 

estado dos linfócitos B incluem antigénios nucleares de Epstein-Barr (EBNA), proteínas 

latentes (LP) e proteínas latentes de membrana (LMP), fazem parte dos chamados 

marcadores do EBV. 

Em geral, o diagnóstico de mononucleose infecciosa aguda por EBV é confirmado com 

um teste para anticorpos heterófilos. Em doentes com resultado de anticorpos negativos, 

pode se confirmar o resultado, detectando-se os anticorpos dirigidos contra proteínas 

específicas de EBV, como o antigénio do capsídeo vírico (VCA) e o antígeneo precoce 

difuso (EA). A presença de anticorpos da classe IgM anti-VCA é essencial para 

estabelecer um diagnóstico de mononucleose infecciosa aguda.  
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Interpretação dos resultados  

Tabela 5c. Determinação do vírus de Epstein-Barr 

Estado 
clínico 

EBV- VCA 
IgG 

EBV- VCA 
IgM 

EBNA EBV-EA Ac 
Heterófilos 

Susceptível - - - - - 
Infecção 
primária 

+/- + - +/- + 

Infecção 
recente 

+ +/- - + + 

Infecção 
passada 

+ - + + - 

Reactivação + - + + - 
 

5.1.1 Determinação do HHV6 e do HHV8 

Os Herpesvírus Humanos 6 e 8 são membros do Roseolovírus da subfamilia 

Betaherpesvirinae e da família Herpesviridae. O HHV 6 foi inicialmente isolado no 

sangue de pacientes com SIDA e cultivado em culturas de células T. Como o CMV o 

HHV6 é linfotrópico e universal. Pelo menos 45% das pessoas são seropositivas para 

HHV6 aos 2 anos e quase 100% na vida adulta. É associado ao exantema súbito ou 

roséola. Já o HHV 8 é associado ao sarcoma de Kaposi. Pode ser transmitido através de 

contacto sexual, saliva e órgãos transplantados. 

Através da imunofluorescência indirecta faz se uma determinação qualitativa e semi-

quantitativa de anticorpos específicos IgG anti-HHV no soro. O diagnóstico para a 

infecção pode ser confirmado pela análise PCR. 

 No processo da imunofluorescência indirecta, na primeira fase a amostra entra em 

contacto com as células fixas infectadas, o anticorpo se estiver presente irá formar um 

complexo com o antigénio do substracto celular. Na segunda fase adiciona-se anticorpo 

anti-humano marcado com fluoresceína, se o anticorpo estiver presente pode se ver uma 

fluorescência através do miscroscópio de fluorescência. 
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Interpretação dos resultados da imunofluorescência indirecta 

Amostras negativas:  

 se não apresentar fluorescência nas células infectadas (linfócitos humanos) 

Amostras positivas:  

 se apresentar fluorescência verde brilhante nas células infectadas, 

principalmente citoplasmática mas também no núcleo, para uma diluição > 1:64 

e com padrão semelhante ao controlo positivo. 

 Fluorescência em células infectadas e não infectadas significa que houve reacção 

inespecífica, logo negativo para HHV 

 Em cada resultado indicar a diluição da amostra. E quando aplicável indicar a 

intensidade de fluorescência 

 

5.1.2 Determinação do Parvovírus B19 

Os Parvovírus são os menores vírus de DNA, e os mais dependente da célula 

hospedeira. Pertence à família Parvoviridae e tem elevado tropismo para os 

eritroblastos. Está associado ao eritema infeccioso ou quinta doença que ocorre 

normalmente em crianças, e a poliartrite crónica em adultos e infecções intra-uterinas 

que podem provocar abortos e anemias congenitas. 

No decurso da infecção, as IgM surgem aproximadamente ao décimo dia e persistem 

por alguns meses, sendo estas úteis para detectar infecção corrente ou recente, enquanto 

as IgG estão usualmente presentes duas semanas após infecção e persistem durante toda 

a vida. 

 

 5.1.8 Determinação do Vírus da Hepatite 

As hepatites podem ser provocadas por bactérias, por vírus, e também pelo consumo de 

produtos tóxicos como o álcool, medicamentos e algumas plantas. Existem seis tipos 

diferentes de vírus da hepatite (Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C, Hepatite D, Hepatite 

E e Hepatite G). Existem ainda as hepatites auto-imunes resultantes de uma perturbação 
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do sistema imunitário que, sem que se saiba porquê, começa a desenvolver auto-

anticorpos que atacam as células do fígado, em vez de as protegerem.  

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

contacto com sangue contaminado (B, C, D e G) e por via sexual (B, C e D). Os vírus 

têm períodos de incubação diferentes e, em muitos casos, os doentes não apresentam 

sintomas. As hepatites A e E não se tornam crónicas, enquanto a passagem à situação da 

cronicidade é bastante elevada na hepatite C e comum nas hepatites B, D e G, embora 

esta última doença não apresente muita gravidade. 

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

hepatite B (VHB) ou vírus da hepatite C (VHC) estão assintomáticas pelo que o 

diagnóstico assenta nas análises ao sangue. Estas análises, que se designam por testes de 

rastreio, podem ser efectuadas no decurso de uma avaliação de rotina em indivíduos que 

tenham estado expostos a qualquer situação considerada de risco, são realizadas em 

doentes com manifestações clínicas de doença do fígado cuja causa não é ainda 

conhecida e, habitualmente, estão incluídas no estudo laboratorial que se faz na 

gravidez. 

 

Interpretação dos resultados 

O diagnóstico baseia-se na detecção, através de análises sanguíneas, de anticorpos anti-

VHA do tipo IgM que são gerados pelo sistema imunitário, para combater o vírus, logo 

após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Estes anticorpos mantêm-se no 

organismo durante três a seis meses e desaparecem quando o doente se cura, dando 

lugar aos anticorpos anti-VHA do tipo IgG cujo aparecimento significa que o organismo 

foi infectado e reagiu, protegendo-se contra uma nova infecção com o vírus da hepatite 

A. 

Antes do teste serológico que permite o diagnóstico do tipo de hepatite são realizadas 

análises de sangue para avaliar os parâmetros hepáticos, como as transaminases e a 

bilirrubina. No caso da hepatite A aguda as transaminases apresentam-se muito elevadas 

e a bilirrubina também está aumentada no sangue. 



Mestrado em Análises Clínicas – Relatório de Estágio 

92 
 

 

Figura 5b. Perfil de diagnóstico Hepatite A infecção aguda 

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

em tempos diferentes. Normalmente, o primeiro a detectar-se é o antigénio HBs, que 

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

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

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

contágio. 

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

seguida, se as defesas imunitárias do organismo estiverem a funcionar correctamente, 

surgem o anti-HBe, como resposta ao antigénio HBe. Isto significa que houve uma 

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

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

para o resto da vida e confere imunidade. 

A presença do antigénio HBe, além das oito semanas, indica que a hepatite está a passar 

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

a passagem ao estadio crónico. 

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

confere imunidade. O titulo de anti-HBs varia ao longo do tempo e pode tornar-se 

indetectável muitos anos após a infecção aguda. Após vacinação, a presença isolada de 

anticorpos anti-HBs num título >10mil/ml confere protecção eficaz contra a infecção. 

O rastreio da infecção, em doentes e dadores de sangue, é iniciado através da pesquisa 

do AgHBs, anti-HBs e anti-HBc. Na presença de resultados compatíveis com ausência 

de infecção, infecção passada ou vacinação, não são efectuados mais estudos 
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serológicos. Na presença de resultados compatíveis com suspeita de infecção aguda ou 

infecção crónica, são efectuados os restantes marcadores- agHBe, anti-Hbe e anti-HBc 

IgM. A interpretação dos principais perfis serológicos está representada na figura 5. 

 

Figura 5c. Perfil de diagnóstico hepatite B numa infecção aguda 

 

Figura 5d. Infecção crónica HBV 

 

Tabela 1d. Interpretação dos marcadores serológicos no HBV 

AgHBs Anti-HBc 
Total 

Anti-
Hbs 

AgHBe Anti-
Hbe 

Anti-HBc 
IgM 

Interpretação 

+ - - - - - Fase de incubação aguda precoce 

+ - - + - - Fase aguda precoce 

+ + - + - + Fase aguda 

+ + - - + + Início da seroconversão 

+ + - - + - Portador crónico com seroconversão tardia 

+ + - + - - Portador crónico sem seroconversão 

- + - - + + Fase de convalescença 

- + - - + - Inicio da recuperação sem Anti-HBs 
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- + - - - - Possível reacção Cruzada 
Possível período de janela  
Possível persistência do Anti-HBc com 
desaparecimento do Anti-HBs em infecção 
anterior* 

- - - - - - Negativo para HBV 

- +/- + - - - Infecção passada pelo HBV 

- - + - - - Imunização/Vacinação 

 

 

O vírus da hepatite C é um vírus RNA, membro da família Flaviridae. A infecção 

primária é normalmente subclínica e indistinguível de outras formas de hepatite viral. 

Sabemos que a infecção pode evoluir para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular 

numa fase crónica. Após seis meses da infecção aguda, a maioria dos doentes possuem 

anticorpos anti-HCV, e no caso de resuloção da infecção os anticorpos persistem vários 

meses. A pesquisa de anticorpos anti-HCV IgG é usada numa primeira fase do 

diagnóstico da infecção e no rastreio de dadores de sangue. A presença deste anticorpo 

apenas significa que houve exposição ao vírus, não distinguido entre infecção aguda, 

crónica ou resolução da doença. A confirmação do diagnóstico é feita pela 

demonstração do genoma viral (RNA) no sangue. 

 

 Teste confirmatório para a hepatite C (auto-blot 3000) 

As amostras repetidamente reactivas são testadas por um método confirmatório 

suplementar, de forma a verificar se se trata de um verdadeiro positivo ou falso positivo. 

É um ensaio imunoenzimático, com proteínas virais de natureza recombinante e 

péptidos sintéticos, fixados em bandas individualizadas numa membrana de plástico, 

para detecção e confirmação de anticorpos da classe IgG anti-hepatite C. 

Expressão dos resultados 

 Uma amostra é negativa para anticorpos HCV se todas as bandas de antigénios 

tiverem um índice de reactividade negativo. 

 Uma amostra é positiva para anticorpos HCV se pelo menos 2 bandas antigénio 

de 2 genes diferentes (cápside, NS3, NS4)>0.5+ 
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 Uma amostra é provável positiva para anticorpos HCV se tiver apenas 2 bandas 

de genes diferentes. 

 Uma amostra é indeterminada para anticorpos HCV se apenas 1 banda for 

visível, 2 bandas C1 e C2 ou 1 banda GST visível com as 2 bandas C1 e C2 

visiveis. 

 

5.1.9 Determinação do Vírus da Imunodeficiência Adquirida Humana   

(VIH-1/ VIH-2) 

 

Os vírus da imunodeficiência humana tipo 1 e 2 são 

retrovírus linfotróficos, que infectam e destroem os 

linfócitos T CD4+. A progressiva depleção dos 

linfócitos T provoca uma degradação irreversível do 

sistema imune, levando a um estado de 

imunossupressão e desenvolvimento da síndrome de 

imunodeficiência adquirida (SIDA). Ao entrar no 

organismo, o vírus, dirige-se ao sistema sanguíneo, 

onde começa de imediato a replicar-se, atacando o 

sistema imunológico, destruindo as células defensoras do organismo e deixando a 

pessoa infectada (seropositiva), mais debilitada e sensível a outras doenças, as 

chamadas infecções oportunistas que são provocadas por micróbios e que não afectam 

as pessoas cujo sistema imunológico funciona convenientemente.  

O diagnóstico faz-se a partir de análises sanguíneas para detectar a presença de 

anticorpos contra o VIH. Estes anticorpos são detectados, normalmente, apenas três a 

quatro semanas após a fase aguda, não podendo haver uma certeza absoluta sobre os 

resultados nos primeiros três meses após o contágio. As primeiras análises a um 

infectado podem dar um resultado negativo se o contágio foi recente, por isso, os testes 

devem ser repetidos quatro a seis semanas e três meses após a primeira análise. O 

período em que a pessoa está infectada, mas não lhe são detectados anticorpos, chama-

se «período de janela». Com os testes actualmente disponíveis é possível detectar a 

infecção mais cedo e reduzir este «período de janela» para 3 a 4 semanas.  

Figura 5e. Estrutura do VIH-1 
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São usados imunoensaios de microparticulas por quimioluminescência (CMIA) mas 

como pode haver resultados falso-positivos, além de não se detectar uma infecção 

recente, são realizados procedimentos mais específicos, como a análise Western-blot 

como confirmatórios. O ensaio de western blot (NEW LAV BLOT I/II) determina a 

presença de anticorpos contra antigénios virais (p24 ou p31) e glicoproteinas (gp41 e 

gp120/160). Anticorpos contra o HIV podem se desenvolver lentamente, levando de 4 a 

8 semanas na maioria dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

A infecção recente ou doença em estado tardio são indicadas pela presença do antigénio 

viral p24, da enzima transcriptase reversa ou de uma grande quantidade de RNA viral 

em amostras de sangue. O RNA viral no sangue pode ser detectado por reacção em 

cadeia polimerase por transcriptase reversa (RT-PCR), PCR em tempo real. Os níveis 

sanguíneos de RNA viral também são úteis para monitorizar a efectividade da terapia 

antiviral. 

No caso dos recém-nascidos, filhos de mãe seropositiva, os testes aos anticorpos só têm 

completa validade ao fim de 18 meses, já que os anticorpos existentes no seu organismo 

podem ter sido herdados da mãe. Ao fim desse período, se a criança não apresentar 

anticorpos é porque o VIH não se encontra presente e o bebé torna-se seronegativo. 

Nestes casos, pode também fazer-se uma análise para detectar a presença de material 

genético do vírus. 

E ainda há o Retrocheck HIV, que se trata de um teste de screening, e que consiste num 

imunoensaio qualitativo rápido, realizado in vitro num dispositivo tipo sandwich com 

leitura em duas janelas, destinado à detecção de anticorpos contra os vírus HIV ½ em 

Figura 5f. Organização genómica do HIV-1 e HIV-2. A cheio estão representados os genes 
estruturais e a tracejado os genes reguladores e acessórios. Estão referidos ainda, os 
principais antigénios virais, codificados por cada gene estrutural 
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soro humano. E é realizado só em casos de urgência, e depois confirmado com o 

western-blot.  

 

Figura 5g. Bandas específicas do HIV-1 (A) e HIV-2 (B). 

1- Controlo positivo R4; 2 – Controlo negativo R3; 3 – Soro positivo diluído. 

Interpretação de resultados  

A interpretação dos resultados é efectuada mediante os critérios da bula do kit utilizado 
pelo laboratório, como podemos ver nas tabelas seguintes. 

Critérios de positividade para HIV-1 ( auto-blot 3000) 
Resultado Interpretação 
Ausência de bandas específicas anti-HIV1 Negativo para anticorpos anti-HIV1 
1 ENV ±GAG ±POL 
GAG+POL 
GAG 
POL 

Indeterminado 

2 ENV ± GAG ± POL Positivo para anticorpos anti-HIV1 
 

Critérios de positividades para HIV-2  
Resultados Interpretação 
Ausência de bandas especificas anti-HIV2 Negativo para anticorpos anti-HIV 2 
ENV+GAG 
ENV+POL 
GAG+POL 
GAG 
ENV 
POL 

Indeterminado 

ENV+GAG+POL Positivo para anticorpos anti-HIV2 
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INTERPRETAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 
HIV ½ (Ac/Ag) Negativo Positivo ou Duvidoso 
Ensaio de Anticorpo 
(ex. HIV check) 

- Negativo Positivo 

Confirmatório 
HIV1/HIV2 

- - POS HIV 1 e/ou POS 
HIV 2 

Resultado Final Amostra Negativa Pedir 2ª Amostra 
(mínimo 7 dias) 

Pedir 2ª Amostra para 
reconfirmação (*) 

(*) No caso de o paciente ter uma idade inferior a 18 meses, reforçar junto do médico a possibilidade de 
positividade ser devida à presença de anticorpos maternos. 

 

5.1.10 Determinação do HTLV 

Os vírus HTLV (Human T- Lymphotrofic Vírus) são membros da família Retroviridae, 

com tropismo para os linfócitos T. São vírus oncogénicos, transreguladores, sendo o 

HTLV 1 um agente etiológico da leucemia de células T no adulto. O vírus está ainda 

associado a uma doença neurológica degenerativa, a mielopatia/ paraparésia espástica 

tropical/Mielopatia associada ao HTLV-1. A maior parte dos indivíduos são portadores 

assintomáticos, mas sendo seropositivos são capazes de transmitir o vírus. A pesquisa 

de anticorpos específicos permite identificar os indivíduos infectados e é obrigatória nos 

dadores de sangue (apenas na primeira dádiva), sendo os casos reactivos confirmados 

posteriormente pela técnica Western Blot. 

As fitas do teste confirmatório exibem bandas de proteínas codificadas pelos três genes 

estruturais do HTLV (GAG, POL e ENV).  

O HTLV é constituído pelas proteínas: 

 p19, p24, p26, p28, p32, p36 e p53 (gene GAG); 

 rgp46-I e rgp46-II (gene POL); 

 GD21 e gp46 (gene ENV). 

 

5.1.11 Rastreio de dádivas de sangue 

 

Uma preocupação importante relacionada com a transfusão de sangue e de componentes 

sanguíneos é o potencial de transmissão de infecções virais, particularmente com o 

Vírus da Imunodeficiência Humana Tipo 1 (HIV-1) e Tipo 2 (HIV-2), Vírus da Hepatite 

C (HCV) e Vírus da Hepatite B (HBV). Estes agentes são principalmente transmitidos 
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através da exposição a sangue, produtos derivados de sangue e de plasma contaminados, 

exposição a certos tecidos ou fluidos corporais, através de contacto sexual ou passado 

de uma mãe infectada para o feto. 

Os testes serológicos de rastreio reduziram grandemente, mas não eliminaram o risco de 

transmissão de infecções virais por transfusão de sangue e de produtos sanguíneos.  

 

Tabela 5e. Resumo da SEROLOGIA 
Vírus Amotra Equipamento Método 
HSV1/2 Plasma e soro -Architect ci 8200 

 
-LIAISON 

CMIA  
(quimioluminescência) 
 
 
 
Imunofluorescência 
indirecta no caso dos 
HHV 6 e 8 

VZV 
CMV 
EBV 
HHV6 
HHV8 
Parvovírus B19 
HIV1/2 
HTLV1/2 
HAV 
HBV 
HCV 
 

 

5.2 BIOLOGIA MOLECULAR 

 

Os métodos baseados na detecção do genoma viral, são igualmente conhecidos como 

métodos de biologia molecular. Estes métodos têm ganho importância nos últimos anos 

no diagnóstico viral.  

5.2.1 Extracção de Ácidos Nucleicos 

São utilizados diferentes métodos de extração de acordo com o tipo de amostra de ácido 

nucleico. A extracção de DNA e RNA a partir de amostras de plasma ou soro por 

sistema automático, no qual o método é baseado na utilização de partículas magnéticas 

em colunas. O método é constituído por lise com proteinase K, que assegura a digestão 

das proteínas virais da cápside e inactivação de RNAases, ligação do DNA/RNA às 

partículas magnéticas, lavagem e eluição.  

E a extracção manual, em que o procedimento corresponde a (1) lise celular, (2) 

tratamento com RNAases, (3) precipitação de proteínas, (4) precipitação de DNA e (5) 

hidratação do DNA. 
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5.2.2 PCR convencional e PCR em tempo real 

 

A PCR é uma técnica de amplificação de sequencias específicas de DNA ou de RNA 

quando precedida de uma transcrição reversa (cDNA), reação catalisada pela 

transcriptase reversa. A amplificação é o resultado de uma série de ciclos, em que cada 

um é constituído por três etapas importantes: 

1) Desnaturação – separação da duas cadeias de DNA; 

2) Hibridação – união especifica dos primers complementares com as duas 

extremidades 3’ da sequencia alvo de DNA; 

3) Extensão – a Taq polimerase sintetiza a cadeia complementar a partie dos 

primers hibridados. 

Estas reações ocorrem num termociclador, onde os vários ciclos de aquecimento e 

arrefecimento, encontram-se previamente programados de forma contínua e 

automatizada. 

Na PCR convencional, a detecção do produto de amplificação é realizada por 

electroforese em gel de agarose, na presença de brometo de etídio. 

No caso da PCR em tempo real, existe a possibilidade de monitorizar a reacção em 

tempo real, ou seja, a PCR realiza a quantificação destes ácidos nucleicos de maneira 

precisa e com maior reprodutilbilidade que a PCR convencional, porque determina os 

valores durante a fase exponencial da reacção. O ponto que detecta o ciclo na qual a 

reacção atinge o limiar da fase exponencial é denominado de Cycle Threshold, este 

ponto permite a quantificação exata e reprodutível baseada na fluorescência. A emissão 

dos compostos fluorescentes gera um sinal que aumenta na proporção directa da 

quantidade de produto da PCR, os valores da fluorescência são gravados durante cada 

ciclo e representam a quantidade de produto amplificado.  

Os compostos fluorescentes usados no laboratório são o SYBR Green e Taqman. O 

SYBR Green é um fluoróforo em suspensão, que se liga a dupla cadeia de DNA 

emitindo uma fluorescência verde com a excitação da luz emitida pelo sistema óptico do 

termociclador. A TaqMan é uma sonda utilizada na deteção de sequencias específicas 
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nos fragmentos de DNA amplificados. A emissão dos compostos fluorescentes gera um 

sinal que aumenta na proporção directa da quantidade de produto da PCR.  

As vantagens da PCR em tempo real em relação à convencional são: 

 recolha dos dados na fase exponencial do PCR 

 intervalo dinâmico de detecção maior 

 ausência de processamento pós-PCR 

 maior rapidez, sensibilidade e reprodutibilidade. 

 

Figura 5h. Curva de amplificação do PCR em tempo real. Ct- Cycle Threshold. A amplificação mostra 3 fases 
distintas 1-linha basal onde não houve produto da PCR suficiente para detectar a fluorescência, 2- fase log em 
que a quantidade de produto da PCR duplica a cada ciclo e 3- fase platô onde não há mais aumento no número de 
produtos. 

 

Aplicações da PCR em Virologia 

As técnicas de PCR são utilizadas na detecção e quantificação dos ácidos nucleicos 

virais, diagnóstico laboratorial de várias formas de infecção viral, monitorização da 

infecção e avaliação da resposta à terapêutica anti-viral. 

A PCR em tempo real permite fazer uma quantificação absoluta (carga viral) dos ácidos 

nucleicos virais presentes na amostra, enquanto a PCR convencional apenas detecta a 

presença do vírus. 

A carga viral apresenta especial importância na monitorização das infecções virais 

(reactivação) em doentes sujeitos a transplante de medula óssea, constituindo um 

indicador de desenvolvimento de infecção e de monitorização da resposta terapêutica. 
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Por exemplo em doentes HIV positivos (seropositivos) realizam-se também testes de 

carga vírica para avaliar o nível de VIH no sangue. Estes, juntamente com os exames 

para efectuar a contagem de células CD4, são fundamentais para fazer um prognóstico 

sobre a evolução da doença. Se a carga vírica for elevada e a contagem das células CD4 

baixa, e se o seropositivo não começar a fazer tratamento, a doença progredirá 

rapidamente. Os testes à carga vírica são, igualmente, importantes para avaliar a reacção 

do doente aos tratamentos.  

Tabela 5f. Vantagens e Desvantagens da PCR 

USAR A PCR PARA DIAGNÓSTICO 

Vantagens Desvantagens 
Sensibilidade analítica Fácil contaminação 

Pode detectar organismos que não podem ser 

isolados 

Pouca reprodutibilidade 

Rapidez Em alguns casos pouca correlação clínica 

Versatilidade de amostras  

 

 

5.2.3 Electroforese em gel de agarose  

 

Trata-se de uma técnica de separação 

de moléculas que envolve a migração 

de partículas em um determinado gel (gel de 

agarose) durante a aplicação de 

uma diferença de potencial. As moléculas 

são separadas de acordo com o seu peso 

molecular, pois as de menor massa irão migrar mais rapidamente que as de 

maior massa. Em alguns casos, o formato das moléculas também influência, pois 

algumas terão maior facilidade em migrar pelo gel. A eletroforese normalmente é 

utilizada para separar proteínas e moléculas de DNA e RNA.   

Neste caso, a agarose é utilizada como gel para a eletroforese. A agarose é 

um polissacarídeo e forma uma rede que prende as moléculas durante a migração. 

Dependendo da concentração de agarose, há uma diferença no gradiente de separação. 

Figura 5i.  Electroforese em gel de agarose 
realizada durante o estágio 
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Usa-se o brometo de etídio, que deixará o DNA ou RNA visível, quando exposto a UV. 

Na PCR convencional a detecção do produto final da amplificação pode ser efectuado 

por electroforese em gel de agarose, mas hoje em dia já é pouco utilizado, tendo sido 

substituído pela PCR em tempo real no laboratório de Virologia. 

 

 

5.2.4 Detecção do Vírus do Papiloma Humano (HPV) 

Os Vírus do Papiloma Humano (HPVs) são geneticamente diversos, existem mais de 

100 tipos que infectam diferentes locais do corpo, resultando numa variedade de 

manifestações da doença. O Papiloma Humano (HPV) é comum na população 

sexualmente activa e infecta mais de 70% das mulheres em algum momento da sua 

vida, está directamente ligado ao cancro do colo do útero preinvasivo e na neoplasia 

invasiva. O principal valor da detecção do DNA do HPV num programa de screening é 

identificar lesões neoplásicas numa mulher em que as lesões não tenham sido detectadas 

na citologia. O uso da biologia molecular em conjunto com o Papanicolau reduz 

substancialmente o número de casos de cancro e minimiza o número de mulheres com 

cancro indetectado no despiste citológico. 

Para o diagnóstico da infecção pelo HPV uma das fases é a detecção do DNA do vírus a 

partir de esfregaços em meio de transporte, esfregaços em zaragatoa de alginato, 

biopsias em meio de transporte e biopsias em tubo seco. Primeiro procede-se a uma 

extração do DNA manualmente, depois procede-se ao PCR em tempo real e finalmente 

á identificação do tipo de HPV através de microarrays e INNO-LiPA. 

Neste ensaio faz-se a amplificação em paralelo do DNA do vírus e do DNA da proteína 

humana, a albumina. Isto permite distinguir entre amostras inibidas e amostras 

infectadas com o vírus, funcionando como controlo. 

Também como método de controlo, ainda em fase experimental, quantifica-se o DNA 

no espectofotômetro Thermo Scientific NanoDrop 2000, e calcula-se a concentração e 

pureza de ácidos nucleicos, com a vantagem de não ser preciso diluição logo com maior 

rapidez. 
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Interpretação de Resultados (PCR/carga viral) 

 

 Não detectado (sem cópias detectadas e com controlo interno detectado); 

 Inibido (sem cópias detectadas e sem controlo interno detectado); 

 Detectado (com cópias detectadas e com ou sem controlo interno detectado). 

 

 Métodos de genotipagem 

a) INNO-LiPA 
 

O INNO-LiPA é um teste de genotipagem do HPV que se 

baseia no princípio da hibridação reversa. Parte da região 

L1 do genoma do HPV, com um fragmento de 65 pb é 

amplificado e os produtos amplificados são hibridados 

com sondas oligonucleotídicas específicas imobilizados na 

tira. São possíveis identificar 29 tipos de HPV com este 

teste. Os resultados podem ser interpretados visualmente. 

Interpretação dos resultados 

A primeira linha trata-se do conjugado controlo que 

demonstra a presença de substracto e de conjugado 

reactivo, esta deve ser positiva e ter a mesma intensidade que 

as outras tiras. Também há uma tira de controlo positivo e outra de controlo negativo. 

Uma amostra é considerada HPV positivo se pelo menos uma das linhas específicas do 

tipo ou da linha de controlo de HPV é positivo. Todas as linhas claramente visíveis 

devem ser classificadas como positivo e os padrões de linha comparado com a 

interpretação do gráfico fornecido pelo kit. 

 

 

 

 

Figura 5j. INNO-LiPA 
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b) Papillo Check 

 

Trata-se de um teste qualitativo para a detecção e diferenciação de 24 tipos de HPV, 15 

destes de alto risco, em preparações de DNA extraído de esfregaços humanos. Baseia-se 

numa metodologia em microarrays, há a detecção de um fragmento do gene E1 do HPV, 

e esse fragmento é amplificado em PCR.  

Adicionalmente, um fragmento do gene humano ADAT1 é amplificado e marcado com 

fluorescência com Cy5 na mesma reacção. Os produtos de amplificação são então 

hibridados ao específico. As sondas de DNA fixado com o chip de DNA. Após a 

lavagem e hibridação o PapilloCheck chip de DNA é digitalizado pelo Check scanner e 

analisado, por dois canais diferentes (verde a 532nm e vermelho a 635nm). 

 

Figura 5k. DNA chip do Papillocheck 

Tabela 5g. Resumo da Biologia Molecular 

Parâmetros Equipamentos Métodos Amostras 

HSV-1/2 Rotorgene 3000 PCR em tempo 
real 

Soro/plasma/LCR 

VZV 

EBV Biorobot EZ1, 
SDS 7300 ABI 

Soro/plasma/LCR/urina/LBA/sangue 
total 

CMV Soro/plasma/LCR/urina/LBA 

HHV-6 
HHV-8 PCR 

convencional BKV 
JCV 
Parvovírus B19 Soro/plasma/LCR/medula óssea 
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5.3 CULTURA DE CÉLULAS 

 

A cultura de células consiste em cultivar, multiplicar e manter células isoladas, fora do 

organismo de origem, sob condições controladas, in vitro. A principal vantagem do 

isolamento viral, no âmbito do diagnóstico viral, é a especificidade e a capacidade de 

usar os vírus obtidos para futuras caracterizações. No entanto, esta técnica apresenta 

algumas desvantagens, nomeadamente: a necessidade de existirem linhas celulares 

adequadas em cultura, laboratório devidamente equipado para a manipulação de 

amostras contendo vírus patogénicos; ter pessoal devidamente treinado; custos elevados 

e meios de cultura muito ricos, susceptíveis de serem contaminado por bactérias e/ou 

fungos. Assim no seu estudo, isolamento e propagação requer o uso de hospedeiros 

apropriados, estes podem ser culturas de células humanas ou animais, ovos embrionados 

ou animais de laboratório. 

Alguns vírus podem ser detectados pelas alterações celulares características que 

induzem nas culturas celulares susceptíveis e que são denominadas de efeitos 

citopáticos. É necessário ter muita atenção e distinguir entre efeito citopático viral e 

aquele provocado pela toxicidade da amostra ou por contaminação. Á medida que a 

infecção aumenta, estas alterações tornam-se visíveis ao microscópio óptico ou de 

contraste de fase, sem necessitarem de ser fixadas ou coradas. Estas alterações incluem 

o arredondamento das células, o aumento do tamanho dos núcleos, a fusão de células ou 

o aparecimento de inclusões.  

No Laboratório de Virologia, a cultura de células tem como principal objectivo, a 

obtenção de controlos positivos, utilizados posteriormente como calibradores nas 

técnicas de isolamento viral. As técnicas in house representam uma grande vantagem 

para o Laboratório, nomeadamente a nível de custos (mais baixo) e devido ao facto de 

conhecer a constituição do produto elaborado. 

 

5.3.1 Tipos de Cultura Celular 

 

As culturas celulares são genericamente, de três tipos: cultura celular primária, linha 

secundária e linha celular continua. A cultura celular primária é constituída por células 
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obtidas directamente de tecidos ou órgãos de animais, e constituem o melhor sistema 

celular, tendo em conta que permitem a replicação de um maior número de vírus. São 

células diploides e apresentam um tempo de vida limitado em cultura. As células 

contínuas ou “imortalizadas”, são geralmente obtidas a partir de tecidos neoplásicos 

(cancros, linfomas e leucemias) e têm a capacidade de crescer indefinidamente, in vitro, 

desde que as condições sejam adequadas. 

 

 Quanto à forma de propagação, as culturas celulares podem-se classificar em: 

• Culturas em suspensão: as células crescem sem estarem aderentes entre si ou ao 

suporte sólido (paredes interiores do frasco de cultura ou outro recipiente onde estejam 

a ser cultivadas) 

• Culturas em monocamada: crescem aderindo ao suporte sólido e entre si. Estas  

células necessitam, para serem transferidas para outro suporte sólido, de serem 

dissociadas entre si e do suporte sólido onde se fixaram. 

 

 

Tabela 5h. LINHAS CELULARES 

Células MRC5 Estas células são células diploides humanas derivadas de tecido de pulmão 

fetal normal (fibroblastos).  

Células caski são células epiteliais provenientes de uma metástase de carcinoma colo do 

útero, em que cada célula contém cerca de 600 cópias de HPV 16. 

Células SiHa carcinoma células escamosas cervix, HPV 16 

Células Vero Células de Rim de Macaco Verde 

Células Hela A primeira linha celular humana, maligna, cultivada de forma contínua, 

proveniente de um adenocarcinoma cervical. São usadas para a preparação de 

vacinas (ex: polio) e para o estudo de HPV18 e de antitumorais. 

Células Namalwa Linha de linfócitos B derivados de uma biopsia de linfoma de Burkit. Crescem 

indefinidamente, por um longo período de tempo. No genoma está integrado o 

gene codificante para a proteína EBNA do EBV. Estas células não produzem 

vírus completo, contendo 2 cópias de EBV integrado. Podem ser induzidas a 

produzir alfa interferão, quando previamente tratadas com vírus Sendai. 

Células SUPT1 Esta linha deriva de células malignas colhidas de uma efusão pleural de uma 

criança com leucemia linfoblástica. As células expressam múltiplos 

marcadores de linhagem T. Esta linha celular é suscetível ao HIV 1. 

Células B95-8 linha celular humana linfoblastóide, EBV 
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5.3.2 Manutenção de linhas celulares 

 

Como manutenção existem os procedimentos de sub-cultura em frascos, 

crioprecipitação e descongelação. A sub-cultura de uma linha celular é efectuada 

quando as células em cultura atingem a fase estacionária do crescimento, altura em que 

devido ao esgotamento dos nutrientes deixam de se dividir. As células são subcultivadas 

por desagregação da monocamada celular, utilizando enzimas proteolíticas como a 

tripsina, e distribuídas em novos frascos de cultura.  

Uma cultura requer um ambiente estéril, temperatura adequada, pH fisiológico e o 

fornecimento de nutrientes necessários ao crescimento. A congelação ou 

criopreservação é outra forma de preservar e manter as células, sendo efectuada de 

forma gradual, utilizando um crio-protector, o dimetilsulfóxido (DMSO), de modo a 

evitar o rebentamento das mesmas. São colocadas inicialmente a -20ºC, depois a -80ºC 

e só depois passam para -196ºC em azoto líquido. O principal objectivo deste 

procedimento é de evitar um choque térmico, que poderia causar lise celular.   

A descongelação permite restaurar as células, mantendo a sua viabilidade de modo a 

realizar nova cultura. O processo de descongelação é efectuado através de uma mudança 

súbita de temperatura, colocando as células a 37ºC. De seguida são rapidamente diluídas 

em meio de cultura de modo a evitar o contacto com o DMSO, que apresenta efeitos 

tóxicos. 

A contagem das células é feita na câmara de Neubaur com a coloração de azul Tripan, 

de modo a distinguir as células mortas. Para a expressão dos resultados é utilizada a 

seguinte fórmula de cálculo: 

Número de células viáveis = 푋 (células) × 104 × Fd (10x  

Em que:  

푋 = média 

Fd = factor de diluição 
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6. CONTROLO DE QUALIDADE  
 

O controlo de qualidade (CQ) num laboratório é um processo estatístico utilizado para 

monitorizar e avaliar um processo analítico que produz os resultados dos pacientes. O 

processo estatístico requer ensaios regulares dos produtos de controlo de qualidade em 

paralelo com as amostras dos pacientes e requer uma comparação dos resultados do 

controlo de qualidade com limites estatísticos específicos. Quando um teste de 

diagnóstico é realizado num laboratório médico, o produto do teste é o resultado. O 

resultado pode ser o resultado de um paciente ou de um controlo da qualidade. Os 

resultados do controlo de qualidade são utilizados para validar os resultados dos 

doentes. 

O controlo estatístico da qualidade existe para manter sob controlo os erros a que o 

processo analítico está sujeito, isto é, existe para que estes erros se encontrem entre 

limites bem definidos, uma vez que muitos deles são impossíveis de eliminar. Assim o 

controlo de qualidade estatístico corresponde ao controlo da precisão para detectar os 

erros aleatórios e ao controlo da exactidão para detectar os erros sistemáticos. 

O CQ está inserido num processo de Melhoria Contínua da Qualidade e apresenta a 

vertente do Controlo de Qualidade Interno (CQI) e da Avaliação Externa da Qualidade 

(AEQ). Através destas duas vertentes, podemos calcular o Erro Total (ET) e comparar 

com o Erro Total Admissível (ETA), estabelecido pelo Laboratório, de acordo com o 

seu desempenho, e as guidelines internacionais. 

 

6.1 CONTROLO DE QUALIDADE INTERNO  
 

O controlo de qualidade interno (CQI) serve para avaliar a precisão dos nossos ensaios e 

traduz-se em termos de desvio- padrão (SD) e coeficiente de variação (CV). 

O CQI, nos sistemas automáticos, é passado todos os dias após a manutenção geral do 

aparelho, antes da corrida analítica. O número de controlos (2/3 níveis) /dia depende da 

performance da técnica, podendo ir de 1 vez/dia a 3 vezes/dia. Existem algumas 

excepções para análises que não se executam diariamente; nestes casos, o CQI apenas se 

passa quando existe esse tipo de análises.  
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Actualmente, o Laboratório de Bioquímica e o de Imunologia fazem a monitorização 

do controlo de qualidade interno através do software MULTIQC6, com soros de 

controlo de diferentes níveis. Todos os restantes testes são controlados de acordo com 

as especificidades do fabricante. 

No Laboratório de Virologia a monitorização do controlo Qualidade Interno é 

realizada através de três formas:  

 Ensaios Quantitativos: InterQC e MultiQC 

 Ensaios Qualitativos 

InterQC 

Este software permite a monitorização semanal dos ensaios realizados no equipamento 

Architect, através de controlos multiconstituintes para diversos analitos- Accurum 2700 

e Accurun 155. Com os dados deste software podemos calcular diversos parâmetros: 

Erro aleatório (CV%); Erro Sistemático (Bias); Erro Total (ET) e o Sigma. 

MultiQC 

Este software permite a monitorização do CQI do laboratório para os ensaios de 

serologia e Biologia Molecular. Para esta monitorização existem duas bases de dados 

implementadas: ensaios automáticos (MultiQC AUT) e ensaios manuais (MultiQC CV). 

A periocidade dos controlos dos diferentes ensaios, definida como diária, indica que os 

controlos devem ser sempre executadoss antes das amostras. Todos os controlos dos 

ensaios têm a duração de 24horas.  

As amostras só devem ser executadas se a avaliação no MultiQC não der alarmes. Nas 

situações em que um alarme seja dado, devem ser tomadas as acções necessárias, como 

repetição do controlo, calibração ou manutenção do equipamento, apropriadas a cada 

situação. 

 

Avaliação do CQI na Biologia Molecular 

No caso da biologia molecular a metodologia é ensaios in House logo a validação do 

CQI é diferente. A periocidade dos controlos dos diferentes ensaios, definida como 
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diária, indica que os controlos devem ser sempre em simultâneo com as amostras, de 

modo a validar uma corrida analítica. A corrida analítica só pode ser validada se a 

avaliação no MultiQC não der alarme, e caso o alarme for dado devem ser tomadas as 

respectivas medidas. 

Para os ensaios de Biologia Molecular, estão definidos os seguintes Erros Máximos 

Admissiveis: 

 Ensaios empressos em cópias/mL: 30% 

 Ensaios expressos em Ul/mL (padrão internacional):25% 

Nos ensaios qualitativos são aplicados critérios de fornecedor ou critérios definidos pelo 

laboratório. Como é o caso dos confirmatórios, da antigenémia CMV pp65, do Herper 

Humano tipo 6 e 8, vírus do Papiloma humano e os vírus respiratórios. 

 

6.2 AVALIAÇÃO EXTERNA DA QUALIDADE (AEQ) 
 

O objectivo deste programa é assegurar a comparabilidade e uniformidade dos 

resultados dos laboratórios aderentes, através de uma avaliação retrospectiva do 

desempenho de cada laboratório, num determinado dia, comparando os seus resultados 

com o do grupo.  

A AEQ permite avaliar a exactidão dos nossos ensaios através da comparação 

interlaboratorial. Todos os parâmetros efectuados no Laboratório de Bioquimica e no 

de Imunologia são avaliados através de programas de AEQ. Assim a AEQ corresponde 

ao controlo da exactidão que pode ser avaliada pelo Bias para a detecção de erros 

sistemáticos, de acordo com as fórmulas abaixo descriminadas: 

Bias = ó  
 

O CV% e o BIAS permitem avaliar a performance do nosso método através do cálculo 

do Erro Total (ET) e Sigma. 

TE = |Bias| + Z × CV%  

Em que Z = 1,65 para um intervalo de confiança de 95%. 
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Sigma =   

 

Figura 6a. Interpretação do valor Sigma. 

 

Tabela 6a. AEQ no Laboratório de Bioquimica 
 

Entidade 
Organizadora Parâmetro Frequência 

Anual/Nº Amostras 

INSA (PNAEQ) 

Pré – analítica 2 X Ano 
Pós – analítica 2 X Ano 
Segurança Laboratorial 1 X Ano 
Urina tipo II  3 X Ano (2 amostras) 

INSTAND 

Drogas terapêuticas 
(Amica/Vanco/MTX) (197) 6 X Ano (2 amostras) 
Hemoglobina Glicada (145) 2 X Ano (2 amostras) 
Marcadores Cardíacos+Pro BNP 
(761) 5 X Ano (2 amostras) 
Gases no sangue (161) 6 X Ano (2 amostras) 
Urina Química II (173) 6 X Ano (2 amostras) 
Marcadores Tumorais (292) 6 X Ano (2 amostras) 
Lípidos (151) 6X Ano(2 amostras) 

IRLANDOX (RIQAS) 
Química Clínica Geral (soro) 2 X Mês (1 amostra) 
Proteínas Específicas 2 X Mês (1 amostra) 
Imunoensaio 2 X Mês (1 amostra) 

BIOGNÓSTICA 
(NEQAS) 

Ciclosporina 1 X Mês (3 amostras) 

Tacrolimus 
1 X Mês (3 

amostras) 
 

O Laboratório de Imunologia tem implementado programas de AEQ para todos os 

parâmetros, desde que estejam disponíveis. Os programas pelo qual é efectuada a AEQ 

são nomeadamente: RIQAS, NEQAS, INSA (PNAEQ), Instand, MBL, e o Euroimune. 

São consideradas com não conformidades na AEQ: 

 Resultados excluídos no RIQAS; 

 “Não Satifatório” para INSA/PNAEQ; 

 “x” e/ou “<” ou “>” para Instand. 
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O Laboratório de Virologia tem implementado programas de avaliação externa de 

qualidade para serologia e biologia molecular. Através dos programas Instand, InterQC, 

QCMD, NEQAS e WHO HPV LabNet. 

Para ensaios quantitativos de Serologia e Biologia molecular devem ser usados os 

valores de CV%, obtidos no CQI, e o Bias, obtido na AEQ, para determinação do 

desempenho dos diferentes métodos através do cálculo do Erro Total (ET) e do Sigma. 

Este cálculo deve ser efectuado anualmente. Enquanto que para os ensaios qualitativos, 

deve-se usar critérios de avaliação usados pelos fornecedores de AEQ para avaliar o 

desempenho do método, quando disponível. 

É convocada semestralmente uma reunião, onde são apresentados os resultados dos 

programas de AEQ e as não conformidades, os protocolos para identificação das causas 

que levaram a sua ocorrência e as respectivas medidas implementadas (acções 

correctivas) para eliminar a causa e prevenir futuras não conformidades. Os resultados 

são avaliados pelo responsável da AEQ para verificar a existência de não conformidades 

e/ou tendências. São consideradas não conformidades, resultados fora das 

especificações atribuídas pelo laboratório para determinado parâmetro. São 

consideradas tendências, resultados aceitáveis mas que traduzem um desempenho no 

limiar de aceitação.  
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7. VALIDAÇÃO DE RESULTADOS  
 

Trata-se do garante da qualidade de um resultado e engloba a validação analítica 

(técnica) e a pós-analítica (biopatológica). A validação analítica envolve todas as 

variáveis do processo analítico: amostra, reagentes, equipamento, execução técnica e 

controlo de qualidade: 

 Verificação das condições de colheita, transporte e conservação da amostra; 

 Resultados CQI (bom estado do aparelho, reagentes, consumíveis e calibração); 

 Inexistência de artefactos que podem falsear os resultados; 

 Estado da amostra (hemólise, fribrina etc.) – informações que devem ser 

anotadas na ficha de resultados do doente; 

 A validação analítica pressupõe que os métodos estejam devidamente avaliados, 

nomeadamente em termos de Precisão; Linearidade; Exactidão; Limite de 

Detecção/Quantificação; Especificidade Analítica e Interferentes que se 

traduzem pela validação do CQI e AEQ. 

A conformidade destas variáveis do processo analítico é da competência e 

responsabilidade do técnico que executa a análise e a sua validação é expressa pela 

passagem do resultado para a validação pós-analítica. 

 

A validação pós-analítica permite: 

 Verificar se o resultado não é absurdo (fora dos limites fisiológicos) 

 Comparar resultados consecutivos de testes do mesmo doente 

 Correlacionar com parâmetros complementares 

 Correlacionar com informação clínica 

 Requerer novos parâmetros para esclarecimento da situação clínica do doente, se 

necessário 

 Introduzir observações que ajudem a interpretação do resultado, quando 

necessário 

 Verificar se a informação dos resultados é feita nos prazos compatíveis com a 

sua boa utilização clínica e em condições de confidencialidade. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estágio permitiu-me ter uma visão global de como um Laboratório de Análises 

Clínicas funciona na prática, particularmente nas valências de Bioquímica, Imunologia e 

Virologia. Um Laboratório de Análises Clínicas deve funcionar como um todo, sendo 

que as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica devem estar interligadas.  

No decorrer do estágio, foram-me facultados alguns artigos do Programa de Formação 

Continua a Distância de 2010-2012, que os Laboratórios do IPOFG participam, tendo 

tido a oportunidade de participar na discussão dos testes de avaliação relativos ao 

Programa. Também no decorrer do estágio tive oportunidade de participar na 

implementação de novos equipamentos e novas técnicas. Estas experiências permitiram-

me aprofundar ainda mais os meus conhecimentos dentro das Análises Clínicas.  

Por fim, quero expressar o meu agradecimento a todos os técnicos e orientadores pela 

confiança e pelos conselhos que me foram fornecendo ao longo do estágio. 
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