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RESUMO 

Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira parte é apresentado o 

relatório do estágio pós-laboral realizado no Laboratório de Análises Clínicas 

Dr. Joaquim Chaves. O relatório tem como objetivo descrever os principais 

equipamentos e metodologias com que contactei durante o estágio nas seguintes 

secções: bioquímica, hematologia, imunologia, química analítica, radioimunoensaio e 

microbiologia. Na segunda parte deste trabalho é apresentada uma revisão bibliográfica 

sobre o tema “Rastreio Bioquímico Pré-Natal”, onde são abordadas as diferentes 

metodologias atualmente disponíveis.  

 

ABSTRACT 

This work is divided into two parts. In the first part a report of the after-labor 

internship in the Clinical Laboratory Dr. Joaquim Chaves is presented. The report aims 

to describe the main equipment and methodologies with which I contacted during the 

internship in the following sections: biochemistry, haematology, immunology, 

analytical chemistry, radioimmunoassay and microbiology. In the second part of this 

work, a bibliographic review on the topic " Biochemical Prenatal Screening" is made, 

addressing the different methodologies currently available on this topic. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho surge no seguimento do estágio que realizei no Laboratório 

Dr. Joaquim Chaves (LJC), no âmbito do Mestrado em Análises Clínicas na Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

A Direção Técnica do LJC encontra-se a cargo do Dr. Carlos Cardoso 

(Farmacêutico Especialista em Análises Clínicas). O LJC encontra-se organizado em 

diferentes áreas de responsabilidade: Áreas de Apoio, Áreas Pré-Analíticas, Áreas 

Analíticas e Áreas Pós-Analíticas. O LJC possui as seguintes Áreas Analíticas: Serviço 

de Genética, Core Laboratorial, Imunologia, Química Analítica, Radioimunoensaio, 

Microbiologia e Biologia Molecular. Todos os sectores do laboratório estão totalmente 

informatizados. 

Durante o meu estágio, desenvolvi atividades nas seguintes secções: Core 

Laboratorial, compreendendo a Bioquímica, Hematologia e Imunologia, na Química 

Analítica, no Radioimunoensaio e na Microbiologia. 
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1. COLHEITAS E TRIAGEM 

O Laboratório Dr. Joaquim Chaves recebe amostras biológicas das Clínicas que 

integram o Grupo Joaquim Chaves, de diversos postos de colheita pertencentes ao 

Grupo Joaquim Chaves, de outros laboratórios privados e de hospitais.  

Na secção da triagem procede-se à execução e controlo da fase pré-analítica do 

Laboratório. Esta fase do processo compreende a receção, verificação, processamento e 

manipulação primária das amostras biológicas, bem como o registo das falhas de 

colheita e a sua comunicação aos postos de colheita, laboratórios ou hospitais. Os 

critérios de rejeição das amostras são estabelecidos com fundamento na observação 

criteriosa das amostras. Alguns aspetos que podem levar à rejeição imediata das 

amostras biológicas são casos em que a amostra apresente coágulos, amostras colhidas 

em tubos inadequados, quando a relação entre o anticoagulante e a amostra colhida não 

é respeitado (por exemplo para a coagulação a proporção de 1/9, para a velocidade de 

sedimentação na proporção de 1/4, para o hemograma a proporção de 1 a 1,5 mg de 

EDTA para 1 ml de sangue), amostras com volume inadequado para a realização das 

análises solicitadas, amostra com sinais aparentes de envelhecimento, amostras para as 

quais não foram respeitadas as condições de armazenamento, plasmas muito 

hemolisados. Quando as amostras dão entrada no LJC é colocado um código para a sua 

identificação, de forma a minimizar a possibilidade de trocas de produtos biológicos. Na 

triagem volta a ser controlado o código de barras associado a cada amostra. É efetuado 

um controlo dos dados do utente em questão, o número de análises que têm de ser 

efetuadas e após verificação da integridade da amostra, os tubos são descapsulados e 

separados num suporte e são encaminhadas para as diferentes secções de análise de 

forma a dar início a fase analítica. As amostras categorizadas como “Urgentes” são 

sempre analisadas com prioridade. 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

13 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

2. CORE LABORATORIAL 

No LJC, numa secção de análise denominada CORE laboratorial, existe um sistema 

de automatização denominado ADVIA LabCell® (Figura 1). O ADVIA LabCell® é um 

sistema modular composto por um sistema de transporte (tapete transportador) 

(Figura 2), três ADVIA Centaur® Immunoassay Systems, um IMMULITE® 2000 

Immunoassay System, dois ADVIA 2400 Chemistry Systems, três ADVIA 2120 

Hematology Systems e dois Clinitek Atlas® Automated Urine Chemistry Analyzers. Este 

sistema dispõe de um Sample Manager (Figura 3) que possibilita a entrada e saída das 

amostras nos equipamentos que estão acoplados, em função da prioridade que é 

estabelecida para cada exame. Os tubos das amostras são inseridos em racks e, através 

de um manipulador mecânico (um braço robótico), dão entrada nos equipamentos. O 

Sample Manager transporta os tubos que foram descapsulados, procede à sua 

distribuição e introdução nos equipamentos acoplados e organiza as amostras 

processadas para serem armazenadas. Permite o seguimento individual de cada amostra 

para facilitar a procura, arquivo e gestão automática de repetições ou a realização de 

testes reflexos. O ADVIA LabCell® utiliza um sistema de gestão de dados que gere os 

resultados e o controlo de qualidade para cada equipamento e permite uma ligação 

direta ao sistema informático do laboratório. Este sistema modular permite que, vários 

resultados de um mesmo paciente saiam praticamente juntos, o que reduz o seu tempo 

de entrega e confere alguma autonomia de trabalho, uma vez que o este laboratório tem 

de assegurar para alguns parâmetros, resultados 24 horas por dia. De referir ainda que 

em cada sector integrado no sistema ADVIA LabCell® (hematologia, bioquímica e 

imunologia) há um técnico responsável que verifica se o processo decorre dentro da 

normalidade durante todo o circuito da amostra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: ADVIA LabCell® 
(obs.thisisbristol.co.uk/corpages/siemens_cb/) 
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Figura 2: Cadeia de transporte 
(Manuel Meyer. Sustainable Change. Medical Solutions, September 2010) 

 

  

Figura 3: Sample Manager 
(http://creative.diagnostics.siemens.com/siemens_dx_images_product/ADVIA_LabCell/detail.np/detail-

18.html) 

 

 

Figura 4: Suporte de amostras do Sample Manager 
(Manuel Meyer. Sustainable Change. Medical Solutions, September 2010) 

 

  

http://www.google.pt/imgres?sa=X&rlz=1T4WQIB_enMZ556MZ557&tbm=isch&tbnid=3I1_TdhechUIiM:&imgrefurl=http://creative.diagnostics.siemens.com/siemens_dx_images_product/ADVIA_LabCell/gallery-01.html&docid=xn20RYILY0KScM&imgurl=http://creative.diagnostics.siemens.com/siemens_dx_images_product/ADVIA_LabCell/thumbnails/377.jpg&w=256&h=192&ei=BbhfUt3jK4mUhQfIzIGgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=5&vpy=125&dur=702&hovh=153&hovw=204&tx=118&ty=47&page=1&tbnh=144&tbnw=199&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81
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3. IMUNOLOGIA 

A esta seção do LJC chegam diversas amostras para análise, que incluem o tubo de 

gel e, em alguns casos, urinas. No momento da triagem das amostras, os tubos de gel 

são centrifugados a 3500 rpm durante 15’, sendo de seguida distribuídos pelos vários 

equipamentos. Numa primeira fase são efetuadas as análises nos sistemas automáticos e 

posteriormente a amostra segue para as técnicas manuais. 

 

a) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, MÉTODOS E PARÂMETROS 

 

i. ADVIA Centaur® Immunoassay System 

O ADVIA Centaur® Immunoassay System (Figura 5) é um equipamento 

semi-automático, multiparamétrico de imunoensaio destinado à determinação de 

diversos analitos com recurso à técnica de quimioluminescência. Este analisador mede a 

quantidade de luz emitida durante a reação quimioluminescente desencadeada pela 

alteração de pH devida à adição de um ácido e uma base no final da reação. Os ensaios 

utilizam o éster de acridina como marcador e partículas paramagnéticas como fase 

sólida. Este sistema aplica os princípios de ligação dos anticorpos dos imunoensaios, 

usando diferentes formatos: 

 Sandwich:  

A fase sólida é composta por partículas paramagnéticas marcadas com um anticorpo 

específico (ou antigénio específico) para um determinado antigénio (ou anticorpo) 

presente na amostra. Estabelece-se a ligação do antigénio (ou anticorpo) à fase sólida. 

Após esta ligação adiciona-se um substrato marcado com éster de acridina (substrato 

quimioluminescente), que se liga especificamente ao antigénio (ou anticorpo) da 

amostra. A concentração do analito presente na amostra é diretamente proporcional à 

emissão de luz.  

Parâmetros determinados por este ensaio: doseamento da Ferritina, da PTH 

(hormona da paratiróide ou paratormona), da Imunoglobulina E (IgE) específica, de 

anticorpos anti-HCV (vírus da hepatite C), anticorpos anti-HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) e de anticorpos anti-HAV (vírus da hepatite A). 
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 Competitivo 

Apresenta dois tipos: 

- Antigénio marcado com éster de acridina compete com o antigénio da amostra para os 

mesmos locais de ligação ao anticorpo que está ligado às partículas paramagnéticas; 

- Antigénio da amostra e partículas paramagnéticas revestidas com antigénio competem 

para os mesmos locais de ligação do anticorpo marcado com éster de acridina. 

Em ambos os tipos, a concentração do analito e a emissão de luz têm uma relação 

inversa. Parâmetros determinados por este ensaio: doseamento do Cortisol, 

Progesterona, Digoxina e Testosterona. 

  Imunocaptura 

Captura dos anticorpos presentes na amostra através de um anticorpo monoclonal 

específico que reveste a fase sólida. Parâmetros determinados por este ensaio: 

doseamento do anticorpo anti-HBcAg (antigénio do core do vírus da hepatite B) IgM 

(Imunoglobulina M) e anticorpo anti-HAV IgM. 

 
Figura 5: ADVIA Centaur® Immunoassay System 

(http://www.healthcare.siemens.com/immunoassay/systems/advia-centaur-xp) 

 

 

  

http://www.healthcare.siemens.com/immunoassay/systems/advia-centaur-xp
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ii. IMMULITE® 2000 Immunoassay System 

O autoanalisador IMMULITE® 2000 (Figura 6) é um equipamento semi-automático, 

multiparamétrico de imunoensaio destinado à determinação de diversos analitos usando 

técnica de quimioluminescência. Para cada teste que se executa, o equipamento utiliza 

uma fase sólida, composta por uma esfera de poliestireno revestida com uma camada de 

anticorpos específicos (mono ou policlonais), e uma fase líquida. A esfera é dispensada 

num tubo de reação que funciona como reservatório da reação imunológica, local onde 

ocorre a lavagem, incubação e emissão de sinal de leitura da reação. A esfera revestida 

com anticorpo é incubada com a amostra, contendo o antigénio a pesquisar. Após a 

primeira lavagem é adicionado o anticorpo específico marcado com fosfatase alcalina, 

formando-se um complexo em fase sólida Ac-Ag-Ac-enzima. Após o período de 

incubação, a esfera é lavada várias vezes por rotação rápida sobre o seu eixo vertical, 

provocando um subida total do líquido pelas paredes do tubo e deixando a mesma 

totalmente seca. O líquido é recolhido numa câmara contida na unidade de teste, para 

que não haja nenhum contacto com a esfera. Consegue-se uma separação eficiente entre 

a fase líquida e a fase ligada (ou sólida). Posteriormente, adiciona-se um substrato 

quimioluminescente, que na presença da fosfatase alcalina, é transformado em produto, 

cuja concentração é proporcional à concentração do antigénio presente na amostra 

(princípio imunométrico). No caso de se pretender a pesquisa de anticorpos, associa-se 

antigénio à fase sólida. Alguns exemplos de parâmetro analisados neste equipamento 

são os marcadores tumorais, determinação de hormonas da função gastrointestinal 

(insulina), painel da avaliação da função da tiróide (Hormona estimulante da tiróide 

(TSH), triiodotironina (T3) Total, T3 livre, tiroxina (T4) Total, T4 livre, anticorpo 

anti-peroxidase e anti-tireoglobulina), Painel da fertilidade (hormona folículo-

estimulante (FSH), hormona luteínica (LH), Estradiol, Prolactina, β-hCG 

(gonadotrofina coriónica humana)), Diagnóstico Bioquímico Pré-Natal (PAPP-A 

(Proteína Plasmática A Associada à Gravidez), fração livre da β-hCG, Alfa-fetoproteína 

(AFP), β-hCG e Estriol Livre), toxoplasmose IgM e Imunoglobulina G (IgG), rubéola 

IgM e IgG e anticorpos anti-CMV (Citomegalovírus) IgM e IgG, Ag HBs (antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B), anticorpo anti-HBs, anticorpo anti-HBc.  
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Figura 6: IMMULITE® 2000 Immunoassay System 

(http://www.healthcare.siemens.com/immunoassay/systems/immulite-2000-immunoassay-ystem) 
 

iii. Equipamento VIDAS® (bioMérieux®) 

O VIDAS® (Figura 7) associa o método imunoenzimático por sandwich em duas 

etapas com deteção final por fluorescência (ELFA). A reação decorre em fase sólida 

(cone). O cone de utilização única serve tanto de fase sólida como de suporte de 

pipetagem. Após uma etapa preliminar de lavagem e diluição da amostra, os 

anticorpos/antigénios específicos a determinar presentes no soro ligam-se aos 

antigénios/anticorpos fixos ao cone. Os componentes não ligados do soro são 

eliminados por lavagens. As antiglobulinas humanas/antiglobulinas de rato conjugadas 

com a fosfatase alcalina vão portanto fixar-se aos anticorpos/antigénios específicos 

presentes no cone. Uma segunda lavagem elimina o conjugado não fixado. Durante a 

etapa final de revelação, o substrato (4-metil-umbeliferil fosfato) é aspirado e 

dispensado no cone. A enzima do conjugado catalisa a reação de hidrólise deste 

substrato num produto (4-metil-umbeliferona) cuja fluorescência emitida é medida a 

450 nm. O valor do sinal da fluorescência é proporcional à concentração de analito 

presente na amostra. A barrete contém todos os reagentes necessários à reação. Os 

reagentes são de uso único, tendo a vantagem de ausência de contaminação. Cada lote 

tem uma calibração que é memorizada pelo aparelho, tendo que se realizar nova 

calibração quando passa o tempo da validade da mesma. 

Este equipamento é utilizado para efetuar uma segunda análise caso existam 

resultados positivos nos testes de screening de anticorpos anti-HIV efetuado no 

equipamento ADVIA Centaur®. 

http://www.healthcare.siemens.com/immunoassay/systems/immulite-2000-immunoassay-ystem
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No VIDAS® também se determinam as toxinas A e B de Clostridium difficile. Nesta 

análise a amostra são fezes. Ocorre ligação das toxinas A e/ou B existentes na amostra 

aos anticorpos policlonais anti-toxina A de coelho e aos anticorpos monoclonais 

anti-toxina B de rato fixados no cone. Formação de complexo entre a toxina A e o 

anticorpo anti-toxina A ligado à biotina (o mesmo se passa para o B). A presença de 

biotina é detetada graças à incubação com estreptavidina ligada à fosfatase alcalina. A 

fosfatase alcalina catalisa a hidrólise e a leitura é feita a 570 nm. 

 

Figura 7: VIDAS® Immunoanalyzer (bioMérieux®) 
(http://www.news-medical.net/VIDAS-Immunoanalyzer-from-Biomerieux) 

 

No caso especifico da pesquisa de anticorpos anti-HIV, se o resultado dá negativo 

no equipamento ADVIA Centaur®, o resultado é negativo. Perante um resultado 

positivo, o laboratório tem um procedimento especial. Faz-se um teste rápido para ver 

se é HIV1, HIV2 ou os dois e solicita-se uma nova amostra. Com a nova amostra 

repete-se a análise no ADVIA Centaur® e confirma-se também no VIDAS®, e caso dê 

positivo é confirmado por immunoblot. O immunoblot é um teste imunoenzimático 

qualitativo, que nesta situação permite a deteção in vitro de anticorpos contra HIV1 e 

HIV2. Cada tira é constituída por antigénios virais específicos, combinados com um 

péptido sintético específico do HIV2. Inclui também um controlo interno de adição de 

amostra para evitar o risco de falsos negativos. O kit também apresenta um controlo 

positivo e um controlo negativo. No que diz respeito ao screening de anticorpos 

anti-HCV efetuado no ADVIA Centaur®, se o resultado for positivo, procede-se à 

confirmação por immunoblot, que permite interpretar o resultado como positivo, 

negativo ou indeterminado. 

 

  

http://www.news-medical.net/VIDAS-Immunoanalyzer-from-Biomerieux
http://www.google.pt/imgres?sa=X&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=ODEo8JmxIMOosM:&imgrefurl=http://www.news-medical.net/VIDAS-Immunoanalyzer-from-Biomerieux&docid=ndEeCP4ZmlbmlM&imgurl=http://www.news-medical.net/image.axd?picture=2012/11/biomerieux1.jpg&w=400&h=234&ei=Jw6nUqqeO6HQ7Aapv4GoBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:34,s:0,i:192&iact=rc&page=2&tbnh=172&tbnw=290&start=19&ndsp=24&tx=224&ty=37
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b) TÉCNICAS MANUAIS DE IMUNOLOGIA 
 

i. Reação de Waaler-Rose  

A artrite reumatóide e doenças relacionadas estão associadas à produção de um 

grupo de imunoglobulinas, denominadas fatores reumatóides (FR). Os FR são um grupo 

de anticorpos direcionados aos determinantes antigénicos porção Fc da molécula de 

IgG. São importantes para o diagnóstico da artrite reumatoide, mas também podem ser 

encontrados noutras doenças reumáticas inflamatórias e em várias doenças não 

reumáticas, como por exemplo em processos inflamatórios crónicos, doenças infeciosas 

como endocardite bacteriana subaguda, malária, sífilis, lepra, leishmaniose, tuberculose 

e variações de doenças auto-imunes como o LES. 

O Reação de Waaler-Rose baseia-se no método de hemaglutinação em lâmina para a 

deteção qualitativa e semi-quantitativa do FR no soro humano. São utilizados eritrócitos 

de carneiro sensibilizados por um soro de coelho anti-eritrócitos de carneiro. O FR 

humano aglutina estes eritrócitos de carneiro, devido a uma reação cruzada entre a IgG 

do coelho e a IgG humana. Tem um papel importante no diagnóstico da artrite 

reumatóide. As estimativas atuais apontam para que 80% dos doentes com artrite 

reumatóide tenham o FR positivo. Contudo, um FR negativo não exclui o diagnóstico 

de artrite reumatóide. 

ii. Reação de Paul-Bunnel  

A Reação de Paul-Bunnel é usada para detetar a infeção pelo vírus Epstein-Barr, o 

qual causa a Mononucleose Infeciosa. Com esta reação deteta-se a presença de 

anticorpos heterófilos. O reagente utilizado para a reação é composto por uma 

suspensão de partículas de látex de poliestireno, que são revestidas por glicoproteína 

purificada de bovino. O anticorpo heterófilo associa-se ao anticorpo correspondente do 

látex, resultando numa aglutinação visível. 

iii. Antigénios Febris 

Os antigénios febris são suspensões normalizadas de bactérias utilizadas em testes 

de aglutinação, identificando anticorpos específicos que se desenvolvem em algumas 

infeções febris, tais como a Brucelose, Salmonelose e certas Rickettsioses. O antigénio 

da suspensão é colocado em contacto com o soro do paciente e aglutina na presença do 

anticorpo homólogo análogo, caso o paciente tenha desenvolvido uma resposta imune 
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contra o agente. Estes testes são aplicações serológicas para as reações clássicas da 

Reação de Widal para o diagnóstico de Febre Tifóide, Reação de Weil-Felix em que os 

antigénios preparados a partir de microrganismos do género Proteus são usados para 

detetar anticorpos anti-Rickettsias e para detetar Brucella spp. 

 Reação de Widal  

O único teste laboratorial específico para o diagnóstico da Salmonelose é o seu 

isolamento em cultura. Porém, existem métodos de serodiagnóstico que apesar da sua 

reduzida especificidade e sensibilidade, continuam a ser utilizados, tais como a Reação 

de Widal. A Reação de Widal permite o diagnóstico de febre tifóide (Salmonella typhi) 

e paratifoide (Salmonella paratyphi A, B ou C). Baseia-se na pesquisa dos anticorpos 

anti-O e anti-H séricos pela utilização das suspensões de antigénios O-somático e 

H-flagelar da Salmonella typhi e paratyphi A, B. 

O aparecimento de anticorpos anti-O indica infeção recente. Em caso de vacinação 

ocorre elevação dos títulos de ambas aglutininas (O e H), embora os títulos de O tendem 

a voltar ao normal após alguns meses da vacinação. Os títulos de aglutininas H tendem 

a permanecer elevados por meses ou anos após a vacinação. Ambas aglutininas (O e H) 

podem estar elevadas em indivíduos oriundos de áreas endémicas. Esse fato é mais 

consistente em relação a H. No caso da infeção por Salmonella a aglutinação ocorre na 

presença dos antigénios O-somático e H-flagelar. Na infeção por Brucella a aglutinação 

apenas ocorre com o antigénio O-somático. As reações com o antigénio O-somático 

ocorrem mais precocemente, em geral, após a primeira semana de infeção. No que diz 

respeito às reações com antigénio H-flagelares, estas reações são mais tardias e 

persistem durante algum tempo. 

 Reação de Weil-Felix  

Apesar de ser uma reação muito utilizada, ela não é específica por utilizar como 

antigénio estirpes OX19, OX2 e OXK de Proteus vulgaris para detetar anticorpos 

produzidos por Rickettsia. O teste baseia-se no facto de que os constituintes somáticos 

de algumas estirpes de Proteus são partilhados por algumas espécies de Rickettsia. 

Desta forma, soros de doentes infetados por Rickettsia podem aglutinar suspensões de 

estirpes de Proteus. Utilizam-se três controlos para cada uma das estirpes e um controlo 

negativo. Como a reação de Weil-Felix depende de antigénios de Proteus é necessário 

descartar a hipótese de uma infeção urinária por esta bactéria, uma vez que esta pode 
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causar um resultado falso positivo. Esta reação, infelizmente, possui um elevado 

número de falsos positivos. 

 Reação de Rosa de Bengala e Reação de Wright 

A Reação de Rosa de Bengala e a Reação de Wright são procedimentos de rastreio, 

para a pesquisa da presença de anticorpos anti-Brucella no soro dos doentes com 

suspeita de Brucelose (Brucella abortus, B. melitensis, B. bovis e B. suis). 

O serodiagnóstico clássico das infeções agudas por Brucella baseia-se na pesquisa e 

titulação dos anticorpos da classe M (aglutininas) e IgG anti-antigénios polissacarídeos 

A e M da parede celular, utilizando as reações imunológicas de aglutinação direta de 

Rosa de Bengala (método em lâmina) e de Wright (método em tubo). 

A Reação de Rosa de Bengala é uma prova de aglutinação rápida executada em 

lâmina, utilizando uma suspensão antigénica corada por Rosa de Bengala. Neste reação 

o antigénio ácido tamponado, corado com Rosa de Bengala, permite uma deteção 

precoce das aglutininas específicas da Brucelose (Brucella melitensis, B. abortus, B. 

bovis e B. suis). 

Na Reação de Wright é utilizado o antigénio da Brucella abortus para detetar 

anticorpos anti-B. abortus. É uma prova bastante antiga, apesar de serem conhecidas as 

suas limitações. 

A Reação de Rosa de Bengala tem uma especificidade superior à Reação de Wright 

que se deve, em grande parte, à utilização de um meio reativo acidificado responsável 

pela minimização da aglutinação induzida pelos anticorpos da classe IgM. Por este 

motivo, esta reação positiva mais tardiamente do que a Reação de Wright. A Reação de 

Rosa de Bengala é positiva tanto nos doentes com Brucelose aguda como nos que 

apresentam infeções subagudas e crónicas. 

iv. Anti-estreptolisina O  

Streptococcus pyogenes é um dos principais agentes da faringite. Este teste permite 

determinar a presença de anticorpos produzidos contra estreptolisina O, uma enzima 

produzida pelos estreptococos β-hemolíticos do grupo A de Lancefield, Streptococcus 

pyogenes. 

Este teste baseia-se no princípio da aglutinação imunológica para a deteção 

qualitativa e semi-quantitativa dos anticorpos de estreptolisina O. A estreptolisina O 
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(antigénio) que cobre o látex reage com os anticorpos da amostra e forma um complexo 

Ag-Ac por aglutinação. A determinação final é feita por turbidimetria.  

É possível a ocorrência de um efeito zona com concentrações elevadas de 

anti-estreptolisina O. 

v. VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) e RPR (Rapid Plasma 

Reagin) 

A pesquisa de anticorpos anti-Treponema pallidum é a técnica mais usada no 

diagnóstico laboratorial de sífilis, sendo considerada uma metodologia indireta de 

diagnóstico. A pesquisa de anticorpos é efetuada com recurso a testes de floculação, que 

permitem informação qualitativa e semi-quantitativa. Esta metodologia permite 

identificar anticorpos produzidos pelo hospedeiro como resposta à infeção por 

Treponema pallidum. Os anticorpos começam a ser desenvolvidos e detetados a partir 

do aparecimento dos sinais e sintomas clínicos. Os anticorpos desenvolvidos em 

resposta a um contacto do organismo com o Treponema pallidum classificam-se como 

não treponémicos ou também denominados de “não específicos” (fosfolípidos e 

cardiolipinas) e treponémicos ou “específicos”. Por conseguinte, os testes serológicos 

são divididos em testes não treponémicos e testes treponémicos. Os testes de deteção de 

anticorpos não treponémicos detetam anticorpos do tipo IgM e IgG, que aparecem como 

consequência reativa às substâncias fosfolipídicas libertadas na destruição tecidular do 

endotélio vascular durante a infeção ou como resposta à cardiolipina e a lipoproteínas 

que são elementos estruturais libertados pelo T. pallidum. 

Os testes de floculação mais utilizados são o Venereal Disease Research Laboratory 

(VDRL) e o Rapid Plasma Reagin (RPR). Tanto o VDRL como o RPR utilizam um antigénio 

fosfolípidico (cardiolipina) fortificado com lecitina e colesterol, associados a uma 

partícula coloidal, e todos estes se baseiam na aglutinação como ponto final na deteção 

de um teste positivo. No VDRL é necessário o aquecimento da amostra para eliminação 

de reações inespecíficas e a aglutinação apenas é visível microscopicamente com 

objetiva de 100X. No RPR, a adição de cloreto de colina elimina a necessidade de 

aquecimento da amostra, e a associação do antigénio a micropartículas de carvão torna a 

aglutinação visível macroscopicamente. 
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Os testes de pesquisa de anticorpos não treponémicos são utilizados 

fundamentalmente no rastreio de pacientes e na monitorização da resposta terapêutica 

durante o tratamento com antimicrobianos para a sífilis.   

O ensaio qualitativo é realizado de acordo com qualquer outro método de 

aglutinação em lâmina, utilizando soro não diluído, uma vez que apenas se pretende 

observar a presença ou ausência de anticorpos. No caso dos testes quantitativos, o soro 

vai sofrendo diluições seriadas até ao ponto em que não exista reatividade, anotando-se 

o título de diluição mais alta que apresenta reatividade completa. Este aspeto é útil para 

implementar e ajustar a terapêutica. 

Um resultado positivo isolado, sem histórico de patologia, dever ser confirmado por 

métodos específicos como o FTA-ABS (fluorescent treponemal antibody absortion) e 

TPHA (treponema pallidum hemaglutination). 
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4. BIOQUÍMICA 

Nesta secção podem ser utilizadas diferentes amostras biológicas (soro, urina, fezes, 

etc.). Na triagem das amostras biológicas, os tubos de gel destinados às provas de 

bioquímica são centrifugados a 3500 rpm durante 15’ e posteriormente distribuídos 

pelos vários equipamentos. As urinas, fezes e outros produtos são encaminhadas para a 

secção de urinanálise. 

a) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, MÉTODOS E PARÂMETROS 

 

i. ADVIA 2400 Chemistry System 

O ADVIA 2400 Chemistry System (Figura 8) é um equipamento que permite a 

determinação de parâmetros bioquímicos em diferentes tipos de amostras biológicas, 

tais como soro, plasma, derrames das serosas, urina, líquido cefalorraquidiano (LCR), 

por ensaios colorimétricos e de potenciometria indireta (elétrodos seletivos de Na+, Cl-, 

K+). O módulo colorimétrico permite a execução de 1800 testes/hora e mais de 70 

parâmetros. O módulo de ionograma permite a execução de 600 testes/hora. Para a 

medicação do ionograma, mede-se a voltagem do tampão e a voltagem da amostra. A 

diferença entre as voltagens, a voltagem de referência e a temperatura dos líquidos vai 

permitir determinar a concentração do Na+, Cl- e K+. Este equipamento permite a 

determinação de um vasto número de parâmetro, tais como, Ionograma, Cálcio, 

Magnésio, Fósforo inorgânico, Colesterol Total, HDL (high-density lipoprotein), LDL 

(low-density lipoprotein), Triglicéridos, Ácido úrico, Enzimas ALT (alanina 

aminotransferase), AST (aspartato aminotransferase), GGT (gama glutamil 

transpeptidase), FA (fosfatase alcalina), Amilase, Microalbuminúria, Ferro, 

Transferrina, Bilirrubina direta, Bilirrubina total, Glucose, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: ADVIA 2400 Chemistry System 

(http://www.healthcare.siemens.com/clinical-chemistry/systems/advia-2400-chemistry-sy) 

  

http://www.healthcare.siemens.com/clinical-chemistry/systems/advia-2400-chemistry-sy
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ii. Clinitek Atlas® Automated Urine Chemistry Analyzer 

O Clinitek Atlas® Automated Urine Chemistry Analyzer (Figura 9) é um analisador 

automático de amostras de urina, que combina os princípios de espectroscopia por 

refletância com um formato de reagentes que permite disponibilizar resultados 

qualitativos e semi-quantitativos. O aparalho permite efetuar o exame físico (pH e 

densidade) e o exame bioquímico (determinação qualitativa ou semi-quantitativa das 

proteínas, glicose, corpos cetónicos, pigmentos biliares, hemoglobina, urobilinogénio, 

nitritos e esterase leucocitária). O equipamento utiliza um rolo reagente que é composto 

por um rolo de plástico ao qual estão presas 490 tiras reagentes. Cada tira contém nove 

zonas reativas independentes, impregnadas de substâncias químicas para a análise de 

substâncias presentes na urina pela mudança da cor do reativo. O equipamento analisa, a 

comprimentos definidos, a cor e intensidade da luz refletida por uma zona reativa após a 

reação. Adicionalmente, cada tira tem uma zona não reativa utilizada para a 

determinação da cor da amostra. O equipamento determina também a densidade da 

amostra utilizando o método do índice refratário e a turvação pela medição da 

transmissão e dispersão da luz que passa pela amostra. 

 

Figura 9: Clinitek Atlas® Automated Urine Chemistry Analyzer 
(http://www.healthcare.siemens.com/urinalysis/systems/clinitek-atlas-urine-chem-analyzer) 

 

iii. Sysmex UF-1000i™ 

O analisador UF-1000iTM (Figura 10) utiliza a tecnologia de citometria de fluxo 

fluorescente com laser semi-condutor, combinada com a impedância, permitindo a 

diferenciação de elementos figurados presentes em amostras de urina e de outros 

produtos biológicos (por exemplo derrame de serosas). Este analisador possui um 

canal específico para bactérias. Cada partícula gera um sinal específico de acordo 

http://www.healthcare.siemens.com/urinalysis/systems/clinitek-atlas-urine-chem-analyzer
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com a sua composição interna ao reagir com os corantes fluorescentes. A 

combinação de luz dispersa lateral (complexidade interna da célula), luz dispersa 

frontal (volume celular) e fluorescência das partículas coradas fornece a 

quantificação específica de cada elemento (glóbulos vermelhos (GV), glóbulos 

brancos (GB), células epiteliais, cilindros e bactérias). Durante a leitura do 

sedimento pelo analisador podem aparecer sinais de alerta, uma vez que o analisador 

está formatado para a emissão de alertas caso detete a presença na amostra de 

cilindros patológicos, cristais, células renais, espermatozoides, leveduras e muco e 

deve ser feita a leitura manual, observando o sedimento ao microscópio ótico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Sysmex UF-1000i™ 

(https://www.sysmex.com/la/pt/Products/Urinalysis/Pages/UF1000-Urinalysis-Analyzer.aspx) 
 

iv. HYDRASYS 2® - Sebia 

O HYDRASYS 2® (Figura 11) é um sistema analítico multiparamétrico e semi-

automático. O sistema funciona de modo integrado, porém há módulos que podem 

funcionar de forma independente. São contemplados diversos programas de 

migração (fase de aplicação, migração e secagem) e de coloração (fase de coloração, 

descoloração e secagem) para técnicas de eletroforese e de imunofixação. O 

equipamento em referência destina-se à realização de técnicas de eletroforese com 

elaboração e impressão de eletroforetogramas e de imunofixação em suporte de gel 

de agarose, a partir de amostras biológicas (por exemplo soro, derrames de serosas, 

LCR, urina, etc.). Numa primeira fase é realizada a eletroforese zonal. Esta 

eletroforese baseia-se na diferença de mobilidade que as moléculas proteicas 

possuem, de acordo com as cargas elétricas próprias, tamanho e forma, gerando, em 

meio alcalino tamponado e num suporte poroso de gel de agarose, quando 

submetidas a um campo elétrico de corrente contínua durante um determinado 
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intervalo de tempo, um eletroforetograma com diferentes frações proteicas, que se 

vão individualizando do cátodo para o ânodo. Numa segunda fase é efetuada a 

imunoprecipitação e a fixação com anti-soros de especificidades diferentes. Após a 

imunofixação, as proteínas são reveladas por um corante específico. O resultado 

semi-quantitativo obtém-se por densitometria (percentagem relativa de cada um das 

frações proteicas). Os parâmetros efetuados neste sistema incluem Paraproteínas, 

Imunoeletroforese, Isoenzimas, LDL/HDL - Colesterol, Lipoproteínas, 

Imunofixação de proteínas. 

 
Figura 11: HYDRASYS 2® 

(http://instrukemindia.com/product_sebia_hydrasys2.html) 
 

v. CAPILLARYS 2 FLEX Piercing - Sebia 

O equipamento CAPILLARYS 2 FLEX Piercing – Sebia (Figura 12) baseia-se na 

eletroforese capilar automatizada a partir de amostras de sangue, soro ou urina. O 

fundamento da eletroforese capilar assenta na separação das proteínas pelo seu tamanho 

e outras propriedades físico-químicas, através do tubo capilar. O método é semelhante à 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography), que utiliza colunas semelhantes à 

agarose, fornecendo resultados comparáveis á eletroforese em gel de agarose. Devido à 

alta resolução, a eletroforese capilar permite a separação de bandas pouco visíveis no 

método convencional, como os picos de β1 (transferrina e hemopexina) e β2 

(complemento C3), resultando num padrão de 6 bandas. Estas características permitem 

um ganho adicional na avaliação de pacientes com gamopatias monoclonais. A 

eletroforese capilar é particularmente mais sensível à deteção de componentes 

monoclonais em pequenas concentrações, especialmente IgA ou cadeias leves, que 

podem ou não ser detetadas pela técnica em gel de agarose, devido à co-migração com a 

transferrina e o C3. Outra vantagem é a não deteção dos picos de fibrinogénio pela 

eletroforese capilar, que é uma constante fonte de resultados falsamente positivos 

http://instrukemindia.com/product_sebia_hydrasys2.html
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quando se utiliza a metodologia convencional de eletroforese por zona. O fibrinogénio, 

normalmente ausente nas amostras de soro, pode ser detetado em casos de coagulação 

incompleta do sangue (amostra processada em tempo insuficiente) ou quando o paciente 

se encontra sob utilização de medicação anticoagulante. O aumento da sensibilidade 

com a eletroforese capilar permite aumentar a taxa de deteção de casos de 

bisalbuminémia adquirida, que pode ter relevância em algumas situações clínicas como 

em casos de fístulas pancreáticas, presença de ascite e uso de antibióticos. Outra 

vantagem ainda é a possibilidade de automação total do processo, que garante maior 

qualidade e rapidez do processo. O equipamento permite o estudo de hemoglobinopatias 

e talassémias, eletroforese de proteínas no soro e urina, etc. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12: CAPILLARYS 2 FLEX 

(http://www.sebia-usa.com/products/capillarys2fp.html) 

vi. ARKRAY ADAMS A1c HA-8160 

O analisador ARKRAY ADAMS A1c HA-8160 (Figura 13) utiliza como metodologia 

a High Performance Liquid Chromatography (HPLC), para análise de variante de 

hemoglobina HbS e HbC e deteção de traços talassémicos pela presença dos padrões 

anormais nos cromatogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: ARKRAY ADAMS A1c HA-8160 

(http://www.labotest.com.tr/Urun-Detay/tam-otomatik-hba1c-analiz-sistemleri-adams-a1c-ha-
8160/2/16/33/) 

http://www.sebia-usa.com/products/capillarys2fp.html
http://www.labotest.com.tr/Urun-Detay/tam-otomatik-hba1c-analiz-sistemleri-adams-a1c-ha-8160/2/16/33/
http://www.labotest.com.tr/Urun-Detay/tam-otomatik-hba1c-analiz-sistemleri-adams-a1c-ha-8160/2/16/33/
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5. HEMATOLOGIA 

Nesta secção utilizam-se tubos com diferentes anticoagulantes, consoante os 

parâmetros a analisar. O ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) é utilizado para as 

contagens hematológicas, pois permite a conservação dos eritrócitos e dos leucócitos e 

uma contagem correta das plaquetas. O citrato de sódio é o anticoagulante de escolha 

para estudos da coagulação. São adicionados 9 volumes de sangue para 1 volume de 

citrato de sódio. O citrato de sódio é também o anticoagulante utilizado para a 

realização da velocidade de sedimentação, mas neste caso a proporção é de 4 volumes 

de sangue para 1 volume de citrato de sódio. A heparina não conduz a alteração de 

tamanho dos eritrócitos e minimiza a lise. É o anticoagulante utilizado para os estudos 

da fragilidade osmótica e imunofenotipagem. Durante o processo da triagem das 

amostras da secção da hematologia, os tubos com citrato de sódio, destinados às provas 

de coagulação, são centrifugados a 2000 rpm durante 10’ e, após esse passo, seguem 

conjuntamente com os restantes tubos para vários equipamentos. 

 

a) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, MÉTODOS E PARÂMETROS 

 

i. ADVIA 2120 Hematology System 

O sistema hematológico ADVIA 2120 (Figura 24) utiliza amostras de sangue total 

para fornecer os seguintes tipos de resultados: 

- Contagens completas de sangue (CBC); 

- CBC mais contagens diferenciais dos leucócitos (CBC/Diff); 

- Contagem absoluta, de percentagem e índices de reticulócitos (Retic); 

- CBC/Diff mais Retic (CBC/Diff/Retic); 

- CBC/Retic. 

O equipamento dispõe de 2 componentes principais, a Parte Ótica (Conjunto Ótico 

Peroxidase e Conjunto Ótico Laser) e a Parte Mecânica, cujo componente principal é o 

Circuito Unificado de Fluídos (UFC). No conjunto UFC, as câmaras de reação/canais 

são os locais onde a amostra e os reagentes são misturados e ocorre uma reação 

citoquímica. As 5 câmaras de reação/canais são: 

1. A câmara de reação/canal de Hemoglobina (HGB); 

2. A câmara de reação/canal de Eritrócitos (RBC); 
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3. A câmara de reação/canal de Plaquetas (PLT); 

4. A câmara de reação/canal de Reticulócitos (Retic); 

5. A câmara de reação/canal de Peroxidase (Perox); 

6. A câmara de reação/canal de Basófilos (Baso). 

O equipamento dispõe de 3 modos de aspiração: automático de tubo fechado, manual de 

tubo fechado e manual de tubo aberto. Após a aspiração da amostra, através de uma 

válvula, ela é “segmentada” em alíquotas para os diferentes tipos de testes. Os 

segmentos de reagentes e amostras são direcionados para as respetivas câmaras/canais 

de reação para a mistura e aspiração. 

1. Canal de Hemoglobina – Método CianoMetaHemoglobina 

A câmara de reação/canal de HGB serve de cuvete ótica onde é efetuada a leitura da 

HGB. O sistema hematológico ADVIA 2120 utiliza normalmente um método de 

hemoglobina sem cianeto, mas pode ser configurado para utilizar um reagente que 

contenha cianeto. O diluente de HGB contém cianeto de potássio e óxido de dimetil 

laurilamina e tampão (pH=11,3). As reações químicas da HGB consistem em duas 

etapas: 

 os eritrócitos são lisados, havendo libertação de HGB; 

 o ferro que se encontra no anel heme da HGB é oxidado, passando do estado 

ferroso ao estado férrico: 

HGB + Diluente HGB           METAHEMOGLOBINA           CIANOMETAHEMOGLOBINA 

Fe++     Fe+++           Fe+++CN 

Em seguida é combinado com um ião hidróxido e uma molécula de água em posição 

axial formando uma molécula de mono aquo mono hidroxi ferri porfirina. São 

determinadas as transmitâncias que depois irão ser convertidas em concentração. O 

equipamento tem um fotocolorímetro de leitura a 546 nm. 

2. Canal de Eritrócitos e Método 

A câmara de reação/canal de Eritrócitos/Plaquetas serve de recipiente onde os 

reagentes e as amostras são misturados para atingir a reação citoquímica pretendida. 

O reagente ADVIA 2120 RBC/PLT contém Dodecil Sulfato de Sódio (SDS), 

Dihidrato EDTA Disódico, Dihidrato EDTA Tetrasódico, Cloreto de Sódio, 

Glutaraldeído e Tampão. O reagente SDS e o Glutaraldeído provocam a esferificação 
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isovolumétrica do eritrócito. Quando os eritrócitos são isovolumetricamentee 

esferificados, o fator de variação da interpretação é eliminado. As plaquetas e os 

eritrócitos são fixados.  

O conjunto ótico laser (Figura 14) é composto pelo conjunto de iluminação, célula 

de fluxo e por um detetor. Um díodo a laser alojado no conjunto de iluminação é 

utilizado como fonte de luz 

 

Figura 14: Conjunto ótico laser 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 

 
A imagem de uma fenda iluminada pela luz do díodo a laser é focada na célula de 

fluxo. O volume de amostra/sheth na célula de fluxo contém RBC esféricos sem 

alteração de volume. Os RBC que passam através da imagem fendida na célula de fluxo 

difundem luz em ângulos baixos e altos. 

A luz difundida é detetada pelos dois fotodiodos de difusão e gera os seguintes 

sinais: 

 Um sinal de difusão de ângulo alto correspondente á luz difundida nos ângulos 

entre 5º e os 15º; 

 Um sinal de difusão de ângulo baixo correspondente á luz difundida nos ângulos 

entre 2º e os 3º; 

 

 

 

  

 

 

Dispersão entre 2o – 3o (Volume) 

Dispersão entre 5o – 15o 
(Concentração de HGB) 
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Através da Teoria de Mie, sobre a dispersão da luz para as esferas homogéneas, a 

medição da dispersão da luz em ângulo baixo é convertida em volume celular e a 

medição da dispersão da luz em ângulo alto é convertida em concentração de 

hemoglobina. 

  

                                                                                         Figura 15: Histograma de RBC Scatter 
(José Luís Gominho. 

Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. 
Siemens, 2011) 

 

  

                                                                                                       Figura 16: Histograma do volume/[HGB] 
(José Luís Gominho. 

Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. 
 Siemens, 2011) 

 

O histograma de RBC Scatter (Figura 15) é uma 

representação gráfica da dispersão medida em dois 

ângulos: a dispersão do laser em ângulo alto (5o–15o) é 

representada no eixo do x, e a dispersão em ângulo 

baixo (2o–3o) é representada no eixo do y 

1. Dispersão em ângulo baixo (2o–3o) volume 

2. Dispersão em ângulo alto (5o–15o) [HGB] 

3. Diagrama de Mie contendo Eritrócitos 

4. Plaquetas detectadas no método de RBC 

 

O histograma do volume/[HGB] (Figura 16) é uma 

versão linear do mapa de RBC que aparece no 

histograma de RBC. No histograma volume/[HGB], a 

concentração de HGB é representada no eixo do x e o 

volume celular é representado no eixo do y. Neste 

histograma apenas aparecem RBC.  

1. Marcador de volume 60 fL 

2. Marcador de volume 120 fL 

3. Marcador de [HGB] 28 g/dL 

4. Marcador de [HGB] 41 g/dL 
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Figura 17: Histograma do volume/[HGB] 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 

 

 

Figura 18: Histograma do volume/[HGB] 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 

 

Para uma amostra normal, a população de eritrócitos surge no centro do mapa. No 

entanto, uma vez que este mapa não é linear, a avaliação visual da morfologia dos 

eritrócitos pode tornar-se difícil. Recorre-se por isso à utilização de uma representação 

linear da concentração celular de hemoglobina e do volume dos eritrócitos. 

O Histograma de volume de eritrócitos (Figura 19) representa a distribuição de 

eritrócitos por volume celular. O histograma apresenta uma gama de valores de 0 fL a 

200 fL. As amostras normais apresentam uma distribuição entre 60 fL e 120 fL. O 

volume globular médio (VGM) ou Mean Cell Volume (MCV) e o RDW (Red cell 

volume Distribution Width ou Coeficiente de dispersão eritrocitária) são determinados 
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pelo histograma. O VGM é o volume médio dos eritrócitos (média do histograma de 

volumes) e o RDW é o coeficiente de variação da distribuição do volume eritrocitário. 

 

Figura 19: Histograma de volume de eritrócitos 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 

 

O histograma da concentração de hemoglobina (Figura 20) nos eritrócitos representa a 

distribuição dos eritrócitos em função da concentração celular de hemoglobina. O 

histograma apresenta uma gama de valores entre 0 g/dL e 50 g/dL. As amostras normais 

apresentam uma distribuição entre 28 g/dL e 41 g/dL. A concentração de hemoglobina 

globular média (CHGM) ou Mean Cell Hemoglobin Concentration (MCHC) e a HDW 

(Hemoglobin concentration Distribution Width) são obtidas através do histograma. A 

CHGH é obtida através da média do histograma RBC HC. A HDW é o desvio padrão 

do histograma RBC HC. 

 

Figura 20: Histograma da concentração de hemoglobina nos eritrócitos 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 

 

O histograma RBC CH (Corpuscular Hemoglobin Content) (Figura 21) representa a 

distribuição de eritrócitos por quantidade de hemoglobina presente em cada célula 

independentemente do volume celular. O histograma varia entre 0 picogramas e 100 

picogramas. O CH corresponde à média do histograma RBC CH. 

 

 
 
 

Figura 21: Histograma do conteúdo de hemoglobina globular 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 
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 Cálculo dos parâmetros: 

- O hematócrito (Ht) corresponde ao volume relativo ocupado pelos GV, num dado 

volume de sangue total, o qual foi centrifugado em condições padronizadas. 

� / = � � �
 

- O VGM é calculado diretamente a partir do histograma de RBC, correspondendo 

ao volume médio dos eritrócitos (média do histograma de volumes). Indica o 

volume médio de um GV do indivíduo e expressa-se em fentolitros (fL = 10-15 L) 

�  = � / � /� � /   
- A HGM indica o peso médio da hemoglobina contida na quantidade de glóbulos 

vermelhos na amostra e expressa-se em picogramas (pg = 10-12 g ). 

 � =   /�� � / �  

- A CHGM indica a concentração média de HGB do indivíduo por unidade de 

volume de GV e expressa-se em g/dL 

 /� =   /�� /  

3. Método de Análise de Plaquetas 

Um sinal de dispersão de luz de ângulo baixo (2º a 3º) é ampliado 30 vezes e um 

sinal de dispersão de luz do ângulo alto (5º a 15º) é ampliado 12 vezes. Estes sinais de 

“alto-ganho” são utilizados para analisar as plaquetas. Através da Teoria de Mie sobre a 

dispersão da luz para as esferas homogéneas a medição da dispersão de luz do ângulo 

baixo e do alto-ganho é convertida num coeficiente de refração.  
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Figura 22: Histograma da análise de plaquetas 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 

 

1- Plaquetas 

2- Plaquetas gigantes 

3- Eritrócitos 

4- Fragmentos de eritrócitos 

5- Fantomas de eritrócitos 

 

4. Canal de Reticulócitos 

As reações citoquímicas de reticulócitos consistem em duas etapas: 

1. Os eritrócitos e as plaquetas são isovolumetricamente esferificados utilizando o 

reagente ADVIA 120 autoRETIC; 

2. Os reticulócitos são diferencialmente corados (Oxazina 750) com base no seu 

conteúdo de RNA. 

Um volume constante de suspensão celular da câmara de reação dos reticulócitos 

passa através da célula de fluxo, onde se medem as sequências características da 

dispersão de luz do ângulo baixo, do ângulo alto e de absorção para cada célula. 

As sequências características da dispersão de luz de ângulo baixo e de ângulo alto 

são proporcionais ao tamanho da célula e à concentração de hemoglobina. A absorção 

de luz é proporcional ao conteúdo de RNA. Os reticulócitos corados absorvem mais luz 

do que os eritrócitos maduros.  
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Figura 23: Histograma de reticulócitos - Representação gráfica da absorvância e da dispersão de luz 
medidas 

(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 
 

Na Figura 23 a absorvância (maturação celular) está representada no eixo do x e a 

dispersão (volume celular) está representado no eixo do y. 

A- Eritrócitos maduros; 

B- Reticulócitos de absorção baixa (baixo conteúdo de RNA); 

C- Reticulócitos de absorção média (médio conteúdo de RNA); 

D- Reticulócitos de absorção elevada (alto conteúdo de RNA); 

E- Plaquetas; 

F- Fenómenos de coincidência; 

1- Separador RTC/PLT; 

2- Separador RTC/fenómenos de coincidência; 

3- Valor limite dos reticulócitos; 

4- Valor limite dos reticulócitos baixos/médios; 

5- Valor limite dos reticulócitos médios/altos. 

 

5. Canal Perox e métodos 

Reações citoquímicas: 

As reações citoquímicas da peroxidase consistem em três etapas: 

Etapa 1 – o ADVIA 120 PEROX 1 é o primeiro reagente adicionado à amostra de 

sangue total na câmara de reação aquecida da peroxidase. A sua função é a de lisar os 

eritrócitos (dodecil sulfato de sódio e Brij-35). 
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Etapa 2 - o ADVIA 120 PEROX 1 contém também formaldeído que fixa os leucócitos, 

o ambiente hipertónico formado provoca um encolhimento e crenação ligeira dos 

leucócitos, isto aumenta o índice de refração das células. 

Etapa 3 – o ADVIA 120 PEROX 2 e o ADVIA 120 PEROX 3 são adicionados à câmara 

de reação de peroxidase. 

O 4-cloro-1-naftol no reagente ADVIA 120 PEROX 2 atua como um substrato que 

permite ao peróxido de hidrogénio no ADVIA 120 PEROX 3 formar um precipitado 

escuro em zonas de atividade da peroxidase endógena existente nas granulações dos 

leucócitos. 

H2O2 + 4-cloro-1-naftol 
� �� �  �→               Precipitado escuro dentro das células 

O histograma PEROX (Figura 24) encontra-se dividido em 100 canais de contagem 

de cada eixo. As células absorvem a luz proporcionalmente à quantidade de coloração 

da peroxidase presente, sendo representada no eixo X. A célula dispersa a luz 

proporcionalmente ao seu tamanho, sendo representado no eixo do Y. Quando os dados 

de dispersão de luz e de absorção são traçados, formam-se populações ou clusters 

distintos. 

 

Figura 24: Histograma PEROX 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 
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1- Ruído 

2- Eritroblastos 

3- Agregados plaquetários 

4- Linfócitos e basófilos 

5- Células grandes não coradas 

6- Monócitos  

7- Neutrófilos 

8- Eosinófilos 

 

6. Canal Baso e método 

As reações citoquímicas dos Basófilos dividem-se em duas etapas: 

Etapa 1 – O reagente ADVIA 120 BASO vai lisar os eritrócitos e as plaquetas. 

Etapa 2 – Todos os leucócitos exceto os basófilos são separadas do seu citoplasma 

através da utilização do reagente ADVIA 120 BASO e do aumento da temperatura na 

câmara de reação. 

A medição é feita através de um volume constante da suspensão celular da câmara 

de reação de basófilos, que passa através da célula de fluxo onde as sequências 

características da luz dispersa em ângulo baixo e alto de cada glóbulo branco são 

medidas, com base: 

- no tamanho da célula ou do núcleo; 

- na configuração do núcleo, que é uma combinação da forma do núcleo com a 

densidade celular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: ADVIA 2120 Hematology System 
(José Luís Gominho. Análise de citogramas e de histogramas da Série eritrocitária. Siemens, 2011) 
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ii. ADVIA 2120i Hematology System with Autoslide 

O ADVIA 2120i Hematology System with Autoslide (Figura 26) consiste num 

sistema ADVIA 2120i acoplado a um Autoslide para coloração automática de 

esfregaços pelo método de coloração de May-Grünwald-Giemsa. O protocolo do 

reagente para o ADVIA 2120i Hematology System with Autoslide consiste num corante 

modificado de azul de metileno-eosina e é baseado no corante original por Pappenheim. 

As duas misturas de coloração utilizadas por este protocolo têm propriedades distintas. 

O corante May-Grünwald cora as zonas acidófilas das células e as granulações 

neutrófilas dos leucócitos. O corante Giemsa cora o citoplasma dos monócitos e dos 

linfócitos, bem como a cromatina dos núcleos. 

Tabela 1: Coloração de lâminas 

Tipo de Célula Componente da Célula Cor 

Neutrófilos Núcleo 
Citoplasma 
Grânulos 

Púrpura intenso 
Rosa 

Púrpura claro-violeta 
Linfócitos Núcleo 

Citoplasma 
Grânulos 

Púrpura 
Azul 

Púrpura claro 
Monócitos Núcleo 

Citoplasma 
Grânulos 

Púrpura claro 
Cinzento azulado 

Laranja 
Eosinófilos Núcleo 

Citoplasma 
Grânulos 

Azul violáceo descorado 
Rosa azulado 

Laranja 
Basófilos Núcleo 

Citoplasma 
Grânulos 

Azul violáceo 
Rosa claro 

Púrpura intensa 
Plaquetas Citoplasma 

Grânulos 
Azul claro 

Azul e violeta azulado 

Eritrócitos Discos bicôncavos Rosa 
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Figura 26: ADVIA 2120i Hematology System with Autoslide 

(http://www.healthcare.siemens.com/hematology/systems/advia-2120-hematology-system-with-autoslide) 

 

iii. Analisador VES-Matic Cube-200 

O VES-Matic Cube-200 (Figura 27) é um analisador automático para determinar a 

velocidade de sedimentação (VES) dos eritrócitos. O valor de VES medida num 

determinado momento é influenciado pela concentração plasmática de algumas 

proteínas, essa concentração apresenta-se modificada em algumas situações 

inflamatórias e também em certas patologias, por exemplo em algumas neoplasias. O 

valor de VES pode sofrer alterações com algumas propriedades dos eritrócitos e com o 

valor do hematócrito. Valores muito elevados de VES são característicos de mieloma 

múltiplo, leucemias, linfomas, carcinoma da mama e do pulmão, artrite reumatóide, 

Lúpus eritematoso sistémico, enfarte pulmonar. A VES apresenta-se elevada nas 

infeções de qualquer tipo, nos carcinomas, na presença de metástases hepáticas, nas 

doenças inflamatório as agudas e crónicas. A realização deste exame é completamente 

automatizada (agitação e leitura) e os resultados, obtidos em apenas 20 minutos são 

comparáveis com os resultados obtidos pelo método de Westergren em 1 hora. Está 

programado para trabalhar sempre com correção de temperatura ativada, indicando os 

resultados à temperatura de 18oC. No entanto, caso seja necessário, pode-se 

desseleccionar a correção da temperatura. A amostra de sangue colhida no tudo de 

EDTA tripotássico é cuidadosamente misturada no aparelho, ficando depois em repouso 

por um tempo predefinido, para que se verifique a sedimentação. Com recurso a 

sensores analógicos (grupos ótico eletrónicos), o instrumento determina 

http://www.healthcare.siemens.com/hematology/systems/advia-2120-hematology-system-with-autoslide
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automaticamente o nível de sedimentação dos eritrócitos. Os valores obtidos são 

convertidos para valores comparáveis ao método de referência de Westergren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: VES-Matic Cube-200 
(http://isibio.fr/groupement-isibio/laboratoire-multisite-isibio/optimisation-des-moyens-de-production) 

 

Por vezes recorre-se ao Método de Westergren modificado para fazer a confirmação 

de resultados muito elevados obtidos com o VES-Matic Cube-200, ou quando a 

quantidade de amostra não é suficiente para efetuar à determinação no equipamento 

automático. Nesta situação, coloca-se 1 ml da amostra de sangue com anticoagulante 

(EDTA tripotássico) e depois diluído em citrato de sódio na proporção de 4 volumes de 

sangue para 1 volume de anticoagulante no tubo para encaixe da pipeta. Introduzir a 

pipeta de Westergren, graduada de 0 a 150 mm, no suporte adequado e em posição 

vertical. Iniciar a contagem no cronómetro e deixar 1 hora à temperatura ambiente. Ao 

fim de 1 hora fazer a leitura em milímetros, ao nível da coluna dos glóbulos que se 

separam do plasma. 

 

Figura 27: Método de Westergren modificado 
(biomedicinapadrao.wordpress.com) 

 

http://isibio.fr/groupement-isibio/laboratoire-multisite-isibio/optimisation-des-moyens-de-production
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iv. Analisador BCS® XP System 

O BCS® XP System (Figura 28) é um analisador automático da hemostase, com 

capacidade de execução de ensaios de formação de coágulo (com medições fotométricas 

aos 405 ou 570 nm), cromogénicos (com medições fotométricas aos 340, 405 ou 570 

nm), imunológicos (com medições turbidimétricas aos 405 ou 570 nm) e de aglutinação 

numa mesma plataforma. O analisador tem a funcionalidade de efetuar controlos de 

qualidade de forma automatizada, fazendo ciclos de verificação. O controlo de 

qualidade é feito pelo gráfico de Levey-Jennings e regras de Westgard. A amostra 

utilizada é o plasma citratado. 

 Tempo de Protrombina (TP) e INR 

O procedimento para a determinação do TP baseia-se na medida do tempo 

necessário para a formação do coágulo de fibrina. O TP permite avaliar a via extrínseca 

da cascata de coagulação através do respetivos fatores: V, VII, X, protrombina (II) e 

fibrinogénio. A determinação de TP baseia-se na adição da tromboplastina tecidular ao 

plasma do doente, na presença de iões cálcio, iniciando-se assim a ativação da via 

extrínseca. O resultado final é a conversão do fibrinogénio em fibrina. Posteriormente, 

faz-se a medição do tempo, em segundos, até à formação do coágulo de fibrina. O 

resultado é dado em Tempo (segundos), taxa de protrombina (%) e INR (Razão 

Normalizada Internacional). Como podem ser utilizados diferentes reagentes na 

obtenção dos valores de TP, preconizou-se o uso do INR para padronizar o resultado 

obtido durante o teste, o que significa que o resultado do INR é praticamente mesmo 

independentemente da variabilidade dos reagentes utilizados. O INR é calculado a partir 

da seguinte fórmula: � = [ �� �� ��� é ��  ]ISI 

Para os doentes submetidos a uma terapêutica com anticoagulantes orais para a 

profilaxia de trombose venosa profunda recorrente, embolia pulmonar e doenças 

arteriais (incluindo enfarte de miocárdio), recomenda-se que o intervalo terapêutico se 

situe entre um INR de 2,0 e 3,0 e entre 3,0 e 4,5 relativamente à terapêutica com 

anticoagulantes orais para prevenir a embolia sistémica recorrente e para válvulas 

cardíacas artificiais. 
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 Tempo de Tromboplastina Parcial Activada (aPTT)   

O aPTT explora a via intrínseca e comum da coagulação. Este método consiste na 

incubação da amostra de plasma, com uma quantidade otimizada de fosfolípidos, um 

ativador de contacto com carga negativa e tampão inicia a ativação da via intrínseca da 

coagulação. Após a incubação a 37 °C durante um certo período de tempo o cloreto de 

cálcio que se adiciona desencadeia o processo de coagulação e mede-se o tempo 

necessário para a formação do coágulo.  

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

alto peso molecular, fatores VIII, IX, XI, XII, e também, deficiências de fatores II, V, X 

e fibrinogénio. Para além desta função pode igualmente ser usado como monitorização 

da terapia com heparina, sendo o aumento do resultado proporcional ao nível de 

heparina. 

 Tempo de Trombina (TT) 

Neste teste, o fibrinogénio na amostra do teste é convertido em fibrina pela adição 

de trombina bovina purificada e é medido o tempo necessário para a formação do 

coágulo. O tempo de coagulação depende da quantidade de fibrinogénio na amostra, 

sendo inversamente proporcional. Podemos encontrar níveis baixos de fibrinogénio nos 

casos de hipofibrinogenémia ou afibrinogenémia adquiridas ou congénitas. Quanto aos 

níveis mais altos, podem ocorrer temporariamente, uma vez que o fibrinogénio é uma 

proteína de fase aguda, ou com o reflexo de hipercoagulabilidade. 

 

Figura 28: BCS® XP System 

(http://usa.healthcare.siemens.com/hemostasis/systems/bcs-xp-system) 

 

  

http://usa.healthcare.siemens.com/hemostasis/systems/bcs-xp-system
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v. Analisador ORTHO AutoVue® Innova System 

O ORTHO AutoVue® Innova System (Figura 29) destina-se à realização 

automatizada de testes de imunohematologia, utilizando a tecnologia de aglutinação em 

coluna (reação de aglutinação Ag-Ac). Este analisador utiliza um sistema de cassetes 

com 6 microcolunas que contêm diluente e/ou reagente e esferas de vidro. As amostras 

são colocadas numa câmara reação na parte superior da coluna. Cada coluna possui no 

seu interior uma matriz filtrante formando uma rede de poros. Após centrifugação os 

eritrócitos sofrem um processo de filtração e os eritrócitos aglutinados são retidos por 

esta rede, enquanto os não aglutinados são deslocados para o fundo do tubo, onde forma 

um pellet. Este analisador fenotipagem ABO, fenotipagem Rh, pesquisa de anticorpos 

anti-eritrocitários irregulares (PAI) e prova de compatibilidade ou prova cruzada (teste 

de Coombs indireto). 

 

Figura 29: ORTHO AutoVue® Innova System 
(http://www.orthoclinical.com/en-sv/ProductInformation/TransfusionMedicine/Immunohematology/ORT

HOAutoVueInnova/Pages/Features.aspx 

 

vi. ARKRAY ADAMS HA-8180 

O ARKRAY ADAMS HA-8180 (Figura 30) utiliza a mesma metodologia do 

ARKRAY ADAMS A1c HA-8160, ou seja, a Cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC). Permite a análise dos seguintes parâmetro: HbA1c (HbA1c Estável, S-A1c) e 

HbF (Detecção de HbS e HbC no modo Variantes). A metodologia é a mesma do 

equipamento existente na secção da Bioquímica. 

http://www.orthoclinical.com/ensv/ProductInformation/TransfusionMedicine/Immunohematology/ORTHOAutoVueInnova/Pages/Features.aspx
http://www.orthoclinical.com/ensv/ProductInformation/TransfusionMedicine/Immunohematology/ORTHOAutoVueInnova/Pages/Features.aspx
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Figura 30: ARKRAY ADAMS HA-8180 
(http://www.launchdiagnostics.com/biochemistry/ARKRAYADAMSHA-8180.php) 

 

vii. Chrono-log - Model 700 Aggregometer 

O Chrono-log - Model 700 Aggregometer (Figura 31) mede a função plaquetária 

utilizando impedância elétrica em amostras se sangue total ou a densidade ótica no 

plasma com a medição simultânea da libertação de ATP pelo método de luminescência. 

O equipamento efetua também o ensaio do cofator ristocetina para o diagnóstico de 

pacientes com a doença de von Willebrand. A medição direta da secreção de ATP 

durante a agregação plaquetária fornece evidências de libertação de grânulos densos 

normal. A medição simultânea da agregação e a libertação de grânulos densos oferece 

uma melhor visão sobre o mecanismo da resposta plaquetária. 

 

Figura 31: Chrono-log - Model 700 Aggregometer 
     (http://www.chronolog.com/CLNEWS.HTM) 

 

  

http://www.launchdiagnostics.com/biochemistry/ARKRAYADAMSHA-8180.php
http://www.chronolog.com/CLNEWS.HTM
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b) TÉCNICA MANUAl DE HEMATOLOGIA – Prova de Falciformação 

Eritrocitária 

A drepanocitose é uma hemoglobinopatia qualitativa resultante da alteração de 

estrutura de uma cadeia globínica, devida a uma mutação genética, a qual resulta da 

substituição do ácido glutâmico, que ocupa a posição 6 nas cadeias beta de hemoglobina 

A, por outro aminoácido, a valina. Essa alteração que origina a hemoglobina S faz com 

que esta seja muito menos solúvel do que a hemoglobina A, e essa diminuição da 

solubilidade é extremamente acentuada quando a hemoglobina S é desoxigenada. Em 

condições de privação de oxigénio a solubilidade da hemoglobina S reduz-se, e ocorre a 

cristalização da hemoglobina sob a forma de fibras longas que vão de um lado ao outro 

do eritrócito adquirindo o glóbulo a forma de foice designada por drepanócito ou célula 

falciforme. A hemoglobina S produz efeitos nocivos porque, em desoxigenação, há 

redução da sua solubilidade e ocorre polimerização, deformando o GV. 

 Amostra: Sangue total com anticoagulante EDTA-K3. 1 ml é a quantidade 

mínima. 

 Rejeição: Amostra coagulada. 

 Técnica: 

Para demonstrar a formação de drepanócitos, emprega-se o método de Daland e 

Castle, executado em preparação húmida e cujo agente redutor da tensão de oxigénio é 

o metabissulfito de sódio a 2%. Coloca-se uma gota de sangue no centro de uma lâmina 

e adiciona-se duas gotas de solução de metabissulfito de sódio a 2% e mistura-se. 

Cobre-se a mistura com lamela removendo o excesso com papel de filtro. Observa-se ao 

microscópio para verificar se os glóbulos se encontram uniformemente distribuídos. Se 

os glóbulos se apresentarem crenados rejeitar a preparação. Selar a preparação com 

parafina líquida. A preparação é observada aos 15, 30 e 60 minutos para verificar se 

ocorreu falciformação das células. Os glóbulos apresentam-se sob a forma elíptica, de 

crescente ou de foice. O grau e a rapidez do aparecimento destas formas vai depender da 

concentração da hemoglobina S. 
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6. RADIOUMUNOENSAIO 

 

a) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, MÉTODOS E PARÂMETROS 

i. Contador de Raios Gama Wallac Wizard 1470 (Perkin Elmer) 

O Contador de Raios Gama Wallac Wizard 1470 (Figura 32) deteta e quantifica 

raios gama emitidos pelos isótopos radioativos. O contador tem um software associado 

que regista as curvas de calibração e dá o valor da concentração obtida em função do 

sinal. A metodologia de radioimunoensaio combina a elevada especificidade das 

reações imunológicas, com a elevada sensibilidade da deteção pela utilização de 

radioisótopos. Desta forma, dada a elevada sensibilidade do método, permite quantificar 

concentrações baixas de analitos. No entanto, esta metodologia apresenta algumas 

desvantagens, tais como, o custo por análise, a validade relativamente curta dos 

reagentes, uma vez que está dependente do decaimento da radioatividade do marcador e 

também o facto da manipulação de material radioactivo apresentar algum risco para o 

operador. 

O 125I é um dos isótopos radioativos mais frequentemente utilizado. O equipamento 

é constituído por um cristal de iodeto de sódio, um condutor de luz, um tubo 

fotomultiplicador e um escudo de chumbo. No detetor de cintilação com cristais de 

iodeto de sódio, a absorção da radiação (fotões 125I – isótopos radioativos emissores de 

raios gama) dentro do cintilador produz excitação e ionização, que por sua vez converte 

esta energia absorvida em luz (ou cintilação) visível ou ultravioleta que vai atingir 

fotomultiplicador. O tubo fotomultiplicador transforma as cintilações em impulsos 

elétricos que são medidos. A intensidade da radiação gama emitida (sinal) é direta ou 

inversamente proporcional à concentração do analito presente na amostra. Para a 

determinação de qualquer parâmetro, é necessário uma curva de calibração. Na 

construção da curva de calibração usam-se como calibradores padrões de concentração 

conhecida fornecidos em cada kit. O controlo de qualidade é efetuado com 2 níveis de 

controlo, um alto e outro baixo. 

No imunoensaio competitivo o antigénio é marcado com um isótopo radioativo 

(Ag*) que compete com o antigénio presente na amostra (Ag) pela ligação ao anticorpo 

anti-analito que reveste o tubo do ensaio. As concentrações de anticorpo específico e do 
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antigénio marcado são fixas. O antigénio marcado e o antigénio presente na amostra 

competem pela ligação ao anticorpo. 

Ag* + Ag + Ac ↔ [Ag*-Ac] [Ag-Ac] 

 Atingido o equilíbrio de reação, são removidos os conjugados não reativos. Dado 

que a concentração de antigénio marcado e de anticorpo nos tubos é fixa, a razão 

[Ag*-Ac]/[Ag*] diminui à medida que aumenta a [Ag] livre. Por isso, a quantidade de 

Ag* ligada ao Ac é inversamente proporcional à [Ag] presente na amostra. A [Ag] na 

amostra é obtida por interpolação do valor obtido na curva padrão (construída a partir 

dos padrões de concentração conhecida). 

No ensaio imunoradiométrico (IRMA) utiliza-se o anticorpo marcado com o isótopo 

radioactivo (Ac*). A reação envolvida é do tipo sandwich, usando dois anticorpos 

específicos para o antigénio a dosear. 

Ag + Ac ↔ Ag-Ac + Ac* ↔ Ac-Ag-Ac* 

Regra geral, o anticorpo encontra-se associado a uma fase sólida (em esferas ou 

revestindo os tubos de reação), formando um complexo com o antigénio. O anticorpo 

marcado (Ac*) é adicionado posteriormente para reagir com o complexo Ag-Ac. 

Quando se atingir o equilíbrio da reação, são removidos os excessos que não reagiram e 

quantificada a atividade. As concentrações do Ac e Ac* são constantes, logo a [Ag] 

variam na razão direta do complexo Ac-Ag-Ac*. 

Alguns parâmetros realizados por este equipamento são o 11-Desoxicortisol, 17-OH 

Progesterona, Anticorpos anti-canais de cálcio, Anticorpos anti-GAD2, Anticorpos anti-

IA2, Anticorpos anti receptores da acetilcolina, Ácidos biliares conjugados, Arginina 

Vasopressina-ADH, Aldosterona, 3-α-Androstenediol Glucoronido, Actividade Renina 

Plasmática-ARP, β-endorfina, AMP cíclico, Dehidroepiandrosterona-DHEA, Estrona-

E1, Glucagina, Melatonina soro, Melatonina saliva, MUSK, Renina activa, Testosterona 

livre, Testosterona total, Antigénio Tecidular Polipeptídico-TPA, Endotelina, Peptídeo 

intestinal vasoactivo-VIP, Cromogranina A, Cromogranina B, α-subunidade, 

Polipeptídeo pancreático-PP e Metanefrina. 
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Figura 32: Contador de Raios Gama Wallac Wizard 1470 (Perkin Elmer) 

(http://www.medwow.com/med/beta-gamma-counter/perkinelmer-wallac/1470-
wizard/25367.model-spec) 

 

ii. Equipamentos UniCAP (UniCAP 100 e Imuno CAP 250) 

O UniCAP 100 (Figura 33) e o ImunoCAP 250 (Figura 34) são equipamentos 

totalmente automatizados, que foram concebidos para distribuir amostras, ImmunoCAP 

e reagentes, e processam todas as etapas desde a incubação e lavagem, até à medição, 

cálculo e impressão de resultados. Estes equipamentos de imunodiagnóstico baseiam-se 

no método imunoenzimático. O alergénio de interesse, acoplado covalentemente ao 

ImmunoCAP (inseridos em canetas), reage com a imunoglobulina respetiva, contida na 

amostra de soro do doente. Após lavagem das imunoglobulinas não específicas, 

adicionam-se anticorpos contra as imunoglobulinas que reagiram, marcados 

enzimaticamente (β-galactosidase), formando assim um complexo. Após incubação, a 

enzima anti-imunoglobulina não ligada é lavada, procedendo-se á incubação do 

complexo com o substrato (4-metilumbelifenil-β-D-galactosido). Quando a reação 

terminar é mede-se a fluorescência do eluído. Quanto mais alto for o valor da resposta, 

maior a presença de determinada imunoglobulina na amostra. Para avaliar os resultados 

do ensaio, a resposta das amostras dos doentes é convertida em concentrações através da 

utilização de uma curva de calibração.  

Especificação da fase sólida: 

ImmunoCAP: são polímeros hidrofílicos e flexíveis de um derivado activado de 

celulose contida numa cápsula. As canetas ImmunoCAP, cada uma contendo 16 ou 10 

ImmunoCAP, ou embaladas como 6 canetas, são fornecidas em separado de forma a 

permitir a escolha individual do painel de alérgenos mais apropriados. 

  

http://www.medwow.com/med/beta-gamma-counter/perkinelmer-wallac/1470-wizard/25367.modelspec
http://www.medwow.com/med/beta-gamma-counter/perkinelmer-wallac/1470-wizard/25367.modelspec
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Parâmetros analisados: 

a) IgE Total conjugado (ImmunoCAP 250 – Phadia): permite avaliar o teor de IgE 

circulante em amostras de soro ou plasma humanos. Pretende-se o auxílio no 

diagnóstico de doenças alérgicas IgE mediadas em associação com outros dados 

clínicos. Os anticorpos anti-IgE acoplados por ligação covalente aos ImmunoCAP 

reagem com as IgE totais contidas na amostra. Após lavagem, adicionam-se 

anticorpos anti-IgE marcados com uma enzima para formação de complexos e vai a 

incubar. Lavagem dos anticorpos anti-IgE não ligados. O complexo formado vai a 

incubar com um substrato. Após paragem da reação mede-se a intensidade de 

fluorescência do eluído. A fluorescência é proporcional à concentração de IgE na 

amostra. Para a obtenção do resultado, as medições são convertidas em 

concentrações através de uma curva de calibração. 

b) IgE Total conjugado LMH (ImmunoCAP 250 – Phadia): é usado para 

monitorização da funcionalidade dos ensaios efetuados pelo Phardia no doseamento 

da IgE Total. É preparado a partir de amostras humanas selecionadas. O controlo é 

sempre feito com três ponto, um baixo, um médio e um alto. O controlo deve ser 

manipulado da mesma forma que o ImmunoCAP IgE Total conjugado. 

c) ImmunoCAP IgE específica (ImmunoCAP 250 – Phadia): corresponde a um 

teste in vitro que mede a concentração de IgE circulante no soro ou plasma 

humanos, específica para determinado alergénio. Pretende-se a sua utilização para o 

auxílio no diagnóstico de doenças alérgicas IgE-mediadas, em associação com 

outros dados clínicos. Entre os UniCAP alergénio temos uma grande variedade: 

– Ácaros, ex. Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, etc; 

– Pó da Casa; 

– Gramíneas, ex. Avena sativa (Aveia), Cynodon dactylon (Grama), Zea mays 

(milho), etc; 

– Parasitas, ex. Ascaris, Echinococcus, etc; 

– Ervas Daninhas, ex. Amaranthus retroflexus (Quenopódio), Urtica dióica (Urtiga 

maior), etc; 

– Fungos e leveduras; 

– Árvores; 

– Venenos, 

– Alimentos; 
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– Epitélio e proteínas de animais; 

– Fármacos; 

– Insectos; 

– Outros. 

O princípio do ensaio é o mesmo que os anteriores, tendo como fase sólida um poço 

revestido com o alergénio a dosear. 

N.B. As amostras podem ser mantidas à temperatura ambiente unicamente para 

efeitos de expedição. Conservar entre 2-8 ºC se forem analisadas até uma semana após a 

colheita, ou a -20 ºC se forem analisadas mais tarde. Evitar congelamentos e 

descongelamentos repetidos. As amostras para testes com fármacos e venenos com 

ImmunoCAP devem ser colhidas próximo da exposição, de preferência não mais do 6 

meses após a exposição. 

d) ImmunoCAP Phadiatop: ensaio in vitro qualitativo e semi-quantitativo para a 

determinação diferencial no soro ou plasma humanos de anticorpos IgE específicos 

para determinados alergénios inalantes. O ensaio Phadiatop deve ser realizado com 

aparelho Phadia. Pretende-se a sua utilização para o auxílio no diagnóstico de 

doenças alérgicas IgE-mediadas, em associação com outros dados clínicos.  

e) ImmunCAP Phadiatop infant: corresponde a um ensaio in vitroqualitativo e 

semi-quantitativo para a determinação diferencial no soro ou plasma humanos de 

anticorpos IgE específicos paraalergénio que são relevantes no desenvolvimento da 

atopia em crianças pequenas. É possível determinar a sensibilização a diferentes 

alergénios através da medição de níveis elevados de anticorpos da IgE na circulação, 

sendo uma indicação do estado atópico. 

f) Specific IgG: corresponde a um teste in vitro que mede a concentração de 

anticorpos IgG específicos circulante no soro ou plasma humanos. O princípio da 

técnica é igual aos restantes testes. Teste útil em doenças alérgicas, perturbações 

gastrointestinais, doença pulmonar (ex. alveolite alérgica). Podem ser 

biomarcadores em indivíduos não alérgicos.  

g) Specific IgG4: determinação de anticorpos IgG4 específicos no soro ou plasma 

humanos. Na imunoterapia de monitorização verificam-se níveis aumentados de 

IgG4 específica. Os anticorpos IgG4 específicos contra alergénios, podem 

desempenhar funções no desvio imunológico e no desenvolvimento de tolerância.  
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h) Tryptase: é um teste in vitro para a avaliação da triptase no soro e plasma humanos. 

A anti-triptase acoplada por ligação covalente ao ImmunoCAP reage com a triptase 

existente na amostra do doente (seguidamente a metodologia é igual aos testes 

anteriores).  

i) Tryptase control: para monitorizar a funcionalidade dos ensaios efetuados pelo 

ImmunoCAP Tryptase no doseamento da triptase. 

j) ECP conjugate 50: para determinação da proteína catiónica do eosinófilo (ECP) no 

soro humano. Anticorpo anti-ECP covalentemente acoplado ao ImmunoCAP, reage 

com a ECP da amostra de soro do doente e a restante técnica é igual às anteriores. 

ECP control é usado para a monitorização dos ensaios efetuados pelo ImmunoCAP 

ECP no doseamento da ECP.  

k) Quality Club Specific: programa de avaliação da qualidade para os utilizadores do 

ImmunoCAP Specific IgE. O desempenho contínuo de cada laboratório é 

monitorizado por comparação com os resultados dos testes obtidos por outros 

utilizadores ImmunoCAP Specif IgE. Uma vez por mês as amostras de controlo são 

analisadas e os resultados são registados online. Após a avaliação estatística dos 

resultados é disponibilizado um relatório específico do laboratório.  

l) Quality Club: avaliação e manutenção da boa prática laboratorial dos utilizadores 

do ImmunoCAP, comparando as determinações de IgE Total de todos os 

laboratórios participantes e dando-lhes a conhecer os resultados. 

m) Kit de solução de manutenção: solução de limpeza dos aparelhos Phadia. 

n) Solução de lavagem: solução de lavagem para os aparelhos Phadia. 

o) Specif IgA: deteção de anticorpos anti-IgA específicos no soro ou plasma humanos. 

Pretende-se a sua utilização para o auxílio no diagnóstico de doenças alérgicas em 

associação com outros dados clínicos. A metodologia do teste é igual às anteriores. 

Valores de IgA específica aumentados estão descritos em algumas perturbações 

gastrointestinais e em alguns doentes em imunoterapia. 

N.B. O UniCAP 100 atualmente é mais utilizado para os testes de IgG específica, IgG4 

específica e triptase. 
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Figura 33: UniCAP 100 

(www.dotmed.com/listing/chemistry-analyzer/pharmacia/unicap-100/775994) 

 

Figura 34: UniCAP 250 

(http://www.wjw.com/trade/mbr100321205842968120/tra100321205918484055.xhtml) 

 

 

  

http://www.wjw.com/trade/mbr100321205842968120/tra100321205918484055.xhtml
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7. QUÍMICA ANALÍTICA 

 

a) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, MÉTODOS E PARÂMETROS 

i. Cromatografia Líquida de Alta Definição – HPLC 

A Cromatografia Líquida de Alta Definição (High Performance Liquid 

Chromatography) é o processo através do qual uma mistura de compostos é 

separada nos seus constituintes, utilizando uma fase líquida móvel sob pressão, 

utilizando colunas com enchimentos de partículas de dimensões reduzidas e com 

sistemas de deteção contínua do eluído. A separação baseia-se não só na relação entre a 

solubilidade dos solutos nas duas fases, mas também na sua interação com a fase 

estacionária. Relativamente à relação à cromatografia líquida clássica ou convencional 

apresenta a possibilidade de separações com elevada resolução e em tempos 

relativamente curtos (em geral desde alguns minutos até uma hora).  

Um sistema automatizado HPLC é constituído por um reservatório de solvente, 

bomba, injetor, uma coluna de alta eficiência, detetor e computador. As condições 

ótimas de separação requerem o conhecimento das propriedades físicas dos 

componentes em questão (ex. volatilidade, solubilidade, etc.) assim como o das 

propriedades químicas que tornam possível a sua deteção (ex. fluorescência, absorção 

no UV, atividade electroquímica). 

Em relação à cromatografia gasosa, apresentam a vantagem de proporcionar uma 

maior eficiência de separação, de operar a temperaturas inferiores, sendo de grande 

aplicação em separações de espécies macromoleculares e biológicas de reduzida 

estabilidade e a recuperação dos componentes separados também é mais fácil. Tem 

reduzida aplicação com compostos voláteis. 

É um método analítico utilizado na pesquisa e quantificação de um vasto número de 

parâmetros, no qual a área e/ou a altura dos picos cromatográficos, são os dados 

quantitativos obtidos diretamente de um cromatograma. A medida da altura do pico é 

utilizada com vantagem em raros casos de sobreposição parcial de picos contíguos ou 

de picos estreitos e altos. Utiliza-se a área, de um modo geral, sendo a quantidade do 

componente recuperado proporcional à área do pico. Desta forma, apresenta uma 

exatidão superior, o recurso a métodos de medida da área. Os métodos automáticos de 

determinação de áreas de picos são também os que apresentam elevada rapidez e 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

57 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

precisão. A área é calculada tendo em conta o fator de correção que elimina a influência 

do detetor e das condições experimentais. A quantificação é feita recorrendo ao método 

da calibração e em alguns casos, com a adição de padrão interno, no qual o traçado 

gráfico da curva de calibração representa-se pela concentração do componente i (Ci) em 

função da razão das áreas do componente i e do padrão interno (Ai/Ap). 

No sistema HPLC Shimadzu (Figura 35) a cromatografia realiza-se geralmente em 

coluna de fase reversa (os grupos funcionais da fase estacionária são apolares) em 

sistema isocrático ou gradiente de solventes, cuja deteção varia consoante o parâmetro 

que queremos determinar. 

Os aminoácidos, a homocisteina e as vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6 

(piridoxina) e o triptofano/GABA/taurina são efetuados com deteção por fluorescência. 

No doseamento da vitamina B6 a derivatização é feita “em coluna” sendo o agente 

derivatizante a própria fase móvel. Para os restantes parâmetros analíticos a 

derivatização é feita antes da amostra ser aplicada na coluna. Apenas a quantificação 

dos aminoácidos é efetuada em sistema de gradiente de solventes. A amiodarona, os 

antidepressivos tricíclicos, os antiepilépticos, as benzodiazepinas, os carotenos, os 

corticosteróides plasmáticos, a hidroxiprolina, as sulfonilureias e as vitaminas A 

(retinol), E (α-tocoferol) e D (colecalciferol) são efectuados com sistema isocrático com 

deteção espectrofotométrica no visível a diferentes comprimentos de onda. As 

catecolaminas, as metanefrinas, o ácido vanilmandélico, o ácido homovanílico, o ácido 

5-hidroxiindolacético e a serotonina são efetuados em sistema isocrático com deteção 

electroquímica, após extração da amostra por extração em fase sólida. 

 

Figura 35: HPLC (Shimadzu) 
(http://www.directindustry.com/prod/shimadzu-europe/high-performance-liquid-chromatographs-hplc-

systems-25210-56987.html) 

 

  

http://www.directindustry.com/prod/shimadzu-europe/high-performance-liquid-chromatographs-hplc-systems-25210-56987.html
http://www.directindustry.com/prod/shimadzu-europe/high-performance-liquid-chromatographs-hplc-systems-25210-56987.html


RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

58 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

 Espectrofotometria: 

A espectrofotometria é um processo de medição da intensidade da luz em função do 

comprimento de onda. Os espectrofotómetros apresentam como componentes principais 

a fonte de radiação (diferente consoante a região espectral a explorar), o monocromador 

(permite selecionar o ou os comprimentos de onda a que se efetua a leitura, dentro da 

banda espectral da fonte de radiação, por meio de dispersão do feixe (por prisma, filtro 

ou rede de difração), detetor (recebe a luz transmitida pela amostra, transformando-a 

num sinal eléctrico fraco e amplificador que intensifica o sinal proveniente do detetor, 

permitindo a sua leitura por um dispositivo simples. 

ii. Espectrofotómetro de Absorção no Infravermelho (Perkin-Elmer modelo 

500 RXI FT-IR) 

Metodologia utilizada para determinar a composição química dos cálculos renais e 

biliares. Os grupos funcionais compreendidos na molécula, bem como a configuração 

geral dos átomos desta, apresentam uma multiplicidade de vibrações que ocorrem 

simultaneamente e originam um espectro de absorção extremamente complexo que lhes 

são característicos. Por interação com a radiação infravermelha para determinados 

comprimentos de onda, uma parte da radiação incidente é absorvida. A absorção ou 

ausência de absorção de radiação infravermelha (IV) incidente relaciona-se com 

vibrações específicas de alongamento e deformação, assim como, em alguns casos, com 

as relações entre os respetivos grupos funcionais e o resto da molécula. Fazendo a 

interpretação do espectro e pela sua comparação com um atlas de espectros puros, é 

possível estabelecer a presença ou ausência de certos grupos funcionais e identificar a 

natureza do cálculo. 

As fontes de luz podem ser lâmpadas de tungsténio (zona IV próximo), filamentos 

de Nernst, Globar ou bobina de fio de Nicromo (zona IV médio) e lâmpada de arco de 

mercúrio a alta pressão (zona IV afastado). 

No laboratório o equipamento que funciona com base nesta metodologia é o 

Espectrofotómetro de Infravermelho Perkin-Elmer modelo 500 RXI FT-IR (Figura 36), 

que opera na zona de infravermelho médio, sendo a fonte constituída por uma bobina de 

fio de Nicromo. 

O cálculo sofre um tratamento com base na técnica da “pastilha”. Esta técnica 

consiste na mistura da amostra, finamente pulverizada, com brometo de potássio em pó 
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e comprimir a pressão suficiente para produzir um disco transparente (Prensa Graseby). 

A amostra deverá estar bem distribuída na matriz, que deve estar isenta de humidade. 

 

Figura 36: Perkin-Elmer modelo 500 RXI FT-IR 

       (HTTP://www.lambdasys.com/product/FTIR-7600) 
 

iii. Espectrofotometria de Absorção Atómica 

Nesta metodologia as fontes de luz são lâmpadas de cátodo oco, sendo o cátodo 

constituído pelo material a ser medido. Origina a emissão de uma banda, ainda que 

estreita, de comprimentos de onda na zona em que aquele metal tem o seu máximo, que 

corresponde à energia necessária para a transição eletrónica do estado fundamental a um 

estado excitado, sendo portanto característico de cada elemento. Tal como na fotometria 

de chama o elemento sofre a dessolvatação, vaporização e atomização, que ocorre no 

forno de grafite ou na chama. O elemento é dissociado termicamente em átomos livres, 

no estado basal (átomo neutro). O átomo neutro é capaz de absorver radiação 

proveniente de uma fonte externa numa faixa estreita de comprimento de onda, 

correspondente à sua linha do espectro. Quando a luz proveniente da lâmpada penetra 

na chama, ocorre uma diminuição da intensidade do feixe de luz, porque os átomos que 

se encontram no estado basal absorvem a energia. A absorção de radiações provenientes 

da fonte luminosa depende da população de átomos no estado fundamental, a qual é 

proporcional à concentração da solução distribuída na câmara. Mede-se a absorção pela 

diferença entre o sinal transmitido ao detetor na presença e na ausência do elemento a 

determinar. Calcula-se inicialmente a curva de calibração preparando padrões de modo 

a cobrir a zona de concentrações apropriadas. Regista-se a absorvância versus 

concentração das amostras (soro, urina ou sangue total) por extrapolação. Este método 

apresenta maior sensibilidade comparativamente à fotometria de chama, precisão na 

gama dos ppb (µg/L) e necessita de volumes de amostra pequenos. Neste equipamento 

procede-se à determinação de alumínio no soro, chumbo na urina e no sangue total, 

http://www.lambdasys.com/product/FTIR-7600
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selénio no soro, cobre na urina, cádmio no sangue total, crómio no soro e na urina, 

mercúrio no sangue total e na urina e níquel no soro e na urina. 

São equipamentos (Figura 37) constituídos pelo autosampler, pelo gerador de vapor 

e pelo forno de grafite. No caso do doseamento do mercúrio recorre-se ao Gerador de 

Vapor de Hidretos para produzir o vapor de mercúrio, uma vez que este elemento tem a 

particularidade de em solução aquosa ser vaporizado a mercúrio livre, na presença de 

agentes redutores. A medição da absorção atómica é feita sem aquecimento deste 

elemento, o processo passa-se então a frio. 

 

Figura 37: Espectrofotómetro de Absorção Atómica Shimadzu Modelo AA 6800 
(http://allchemy.iq.usp.br/cromatografando/destaques/especshi.html) 

 

iv. Espectrometria de Emissão Ótica por Plasma Acoplado Indutivamente 

(Varian Vista MPX – ICP/OES) 

Esta metodologia tem subjacente o fenómeno de excitação de átomos ou iões livres 

no estado gasoso e a consequente emissão de radiação eletromagnética, ocasionada pelo 

retorno das espécies excitadas ao seu estado de mais baixa energia, o estado 

fundamental. A amostra é introduzida no plasma sob a forma de aerossol. O aerossol é 

transportado para a zona aquecida, onde é rapidamente submetido à dessolvatação, à 

volatilização para níveis moleculares e à dissociação em átomos, dos quais alguns são 

ionizados. O vapor atómico resultante do processo de atomização de uma amostra é 

fundamentalmente constituído por átomos gasosos no estado fundamental de energia. 

Conjuntamente, uma fração desses átomos é excitada ou ionizada, produzindo-se uma 

mistura gasosa de átomos e iões em vários estados de energia. A emissão produzida 

pelo regresso dos átomos e iões excitados que voltam ao estado fundamental é medida 

na cauda do plasma usando um espectrómetro ótico. A fonte de energia que assegura a 

passagem das amostras líquidas ao estado de vapor atómico é o plasma, sendo este por 

definição um volume luminoso de um gás raro parcialmente ionizado, facto que lhe 

http://allchemy.iq.usp.br/cromatografando/destaques/especshi.html
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confere propriedades de condutor da corrente elétrica. O plasma utilizado é de árgon, 

sendo a condução de corrente elétrica assegurada pelos iões positivos de árgon e pelos 

eletrões libertados no decorrer da ionização. O plasma pode atingir temperaturas de 

10000 K. A amostra é introduzida no plasma sob a forma de aerossol, ocorrendo 

instantaneamente a atomização e a excitação dos átomos aí presentes, com emissão de 

radiação proveniente do retorno das espécies excitadas ao seu estado de mais baixa 

energia. O feixe de radiação emitido é separado nos comprimentos de onda que o 

constituem, através de monocromadores. A radiação luminosa selecionada é convertida 

em corrente elétrica através de fotomultiplicadores, sendo este sinal tratado em 

computador de modo a relacioná-lo com a concentração do analito. Neste equipamento 

faz-se a determinação de vários metais e das suas valências.  

 

Figura 38: Varian Vista MPX – ICP/OES 
(http://www.environ.com.br/icp.php) 

 

v. Espectrofotometria de Absorção no Ultravioleta e no Visível 

As fontes de luz podem ser lâmpadas de tungsténio ou halogénio (zona do visível) 

ou lâmpadas de Deutério ou hidrogénio (zona do ultravioleta). Os testes podem ser de 

ponto final (intensidade da cor), cinéticos (velocidade da diminuição ou aumento da 

absorvância), complexométricos e/ou enzimáticos, sendo estes últimos mais seguros e 

precisos. Os testes cinéticos colorimétricos permitem determinar os parâmetros com 

base na velocidade com que aumenta ou diminui a intensidade cromática, enquanto que 

a atividade enzimática é determinada com base na reação indicadora catalisada pela 

enzima e na qual ocorre a oxidação/redução dos coenzimas nicotínicos (NADH/NAD). 

Nos testes complexométricos forma-se um complexo colorido, cuja intensidade da cor é 

proporcional à concentração do analito em estudo presente na amostra biológica. O 

espectrofotómetro existente no laboratório é um equipamento de duplo feixe que 

trabalha numa gama de comprimentos de onda que inclui o visível e o ultravioleta. O 

http://www.environ.com.br/icp.php
http://www.bing.com/images/search?q=Espectrometria+de+emiss%c3%a3o+at%c3%b4mica+por+plasma+acoplado+indutivamente&FORM=HDRSC2#view=detail&id=26DA6FF1950D442D350B4739EBB4FF0248F4C2E3&selectedIndex=10


RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

62 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

equipamento (Figura 39) lê as absorvâncias e/ou transmitâncias sempre que existe uma 

relação entre estes dois parâmetros e a concentração de um determinado analito em 

solução, para um determinado comprimento de onda (Lei de Lambert-Beer). 

As técnicas com mais tiragem utilizando esta metodologia são a determinação do cobre 

(soro), da glucose-6-fosfato desidrogenase (sangue total), dos oxalatos (urina), da xilose 

(soro/urina), do zinco (soro/urina), do magnésio eritrocitário (soro/plasma), de 

sustâncias redutoras (fezes/urina), de citratos (soro/urina), do ácido ascórbico, a D-

glucose/D-frutose (sangue total), da creatinina (soro/plasma/urina/derrames), da 

carnitina (soro/plasma/urina), do ácido pirúvico (sangue desproteínizado), da 

piruvatoquinase (sangue total-GV), dos corpos cetónicos, do ácido hipúrico (urina) e da 

lactose/D-galactose (soro/plasma), lactato desidrogenase (soro/plasma/LCR/derrames), 

protoporfirina IX (sangue total), 3-D-hidroxibutirato (soro/plasma), do pH (fezes), da 

protoporfirina-zinco (sangue total). 

 

Figura 39: Espectrofotómetro Genesys 5 UV-VIS 
(http://www.swri.org/4org/d14/chemphys/spectro.htm) 

 

vi. Cromatografia Gasosa / Espectrofotometria de Massa (GC/MS) 

A cromatografia gasosa é uma técnica que permite a separação de substâncias 

voláteis arrastadas por um gás através de uma fase estacionária. A fase estacionária 

pode ser um sólido ou um líquido que propicia a distribuição dos componentes da 

mistura entre as duas fases através de processos físicos e químicos, tais como a 

adsorção, diferenças de solubilidades, volatilidades ou partilha. Como fase móvel é 

utilizado um gás, denominado gás de arraste, que transporta a amostra através da coluna 

http://www.swri.org/4org/d14/chemphys/spectro.htm
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cromatográfica até ao detetor onde os componentes separados são detetados. Os gases 

mais utilizados são o hidrogénio, azoto, hélio e árgon. 

A espectrofotometria de massa constitui um método analítico importante para a 

aplicação dos isótopos estáveis ao estudo dos mecanismos de reação, assim como à 

investigação sobre “traçadores”. O espectro de massa obtido é um registo do número 

dos diferentes tipos de iões: os números relativos correspondentes a cada ião são 

característicos dos respetivos compostos, incluídos os isómeros. O espectrofotómetro de 

massa produz partículas carregadas, que constam do ião – mãe e fragmentos iónicos da 

molécula original, e classifica esses iões de acordo com a sua relação massa/carga. 

A Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrofotometria de Massa (Figura 40) é um 

método analítico que combina as características de cromatografia gasosa e da 

espectrofotometria de massa para identificar substâncias diferentes dentro de uma 

amostra. 

Com esta metodologia procede-se à determinação de cotinina e nicotina na urina, 

cocaína no soro e na urina, LSD na urina e no soro, opiáceos no soro e na urina, 

anfetaminas na urina e no soro, canabinóides no soro e na urina. 

O espectrofotómetro de massa permite determinar a atividade ureásica indicativa da 

presença de Helicobacter pylori (teste de sopro com ureia marcada com carbono 13 

(13C) – isótopo estável não radioativo. A 13C-ureia, na presença da enzima urease 

hidrolisa-se e o CO2 libertado, marcado isotopicamente, é detetado na amostra de ar 

expirado. O teste consiste em duas colheitas, uma no tempo zero (basal) e outra 30 

minutos após ter ingerido uma solução com 13C-ureia (positivo). As amostra são 

doseadas para determinar a quantidade normal de 13C que existe no CO2 da respiração. 

Se a H. pylori estiver presente e ativa no estômago, ela fará a decomposição da 
13C-ureia, sendo detetado no CO2 expirado. O equipamento lê as duas amostras e 

determina a diferença de forma automática. Se a diferença for superior a 3,25 o 

resultado é positivo.  
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Figura 40: GC/MS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_chromatography%E2%80%93mass_spectrometry) 

 

 Potenciometria 

A potenciometria é um método analítico utilizado na determinação de alguns 

parâmetros, nomeadamente pH, sódio, potássio, cloreto e lítio em fluídos biológicos 

(soro, plasma, sangue total, urina, LCR), através de eléctrodos selectivos de iões (ISE). 

A potenciometria determina a diferença de potencial entre dois elétrodos numa 

célula eletroquímica. A célula eletroquímica é constituída por dois elétrodos e por uma 

solução eletrolítica. Os elétrodos seletivos de iões são comparados com um elétrodo de 

referência externo, ou seja, a alteração do potencial (força eletromotriz) é medida em 

relação ao potencial produzido pelo elétrodo de referência. Esta voltagem de referência 

é constante e independente da composição da amostra, equivalente ao branco.  

vii. Spotlyte-Analisador  

O Spotlyte (Figura 41) determina a concentração total dos iões a partir de amostras 

não diluídas (potenciometria direta). A calibração do elétrodo indicador (que 

corresponde à atividade da espécie em análise) é feita em relação ao elétrodo de 

referência AgCl/Ag, para as soluções-padrão das espécies a determinar. Uma vez obtida 

a reta de calibração, pode calcular-se a concentração do elemento a analisar, através da 

medida do valor do seu potencial. Atualmente, neste equipamento, apenas se procede à 

determinação do lítio, mas também permite a realização do ionograma na urina. No 

entanto, esta análise passou para a secção da Bioquímica. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GCMS_closed.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_chromatography%E2%80%93mass_spectrometry
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Figura 41: Spotlyte 

(http://www.en.menarinidiagnostics.fr/Products/Clinical-Chemistry/spotlyte)  
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8. MICROBIOLOGIA 

 

a) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, MÉTODOS E PARÂMETROS 

i. Sistema VITEK2 (bioMérieux®) 

O equipamento é um sistema integrado, automático e mini automatizado que 

combina várias funções: 

- Preparação da amostra; 

- Inoculação; 

- Incubação; 

- Leitura das cartas; 

- Identificação de Bacilos Gram negativos, de Cocos Gram positivos e de Leveduras;  

- Testes de suscetibilidade aos antimicrobianos de Bacilos Gram negativos 

fermentadores e não fermentadores, Staphylococcus spp., Enterococcus spp., 

Streptococcus agalactiae e Streptococcus pneumoniae. 

O VITEK2 (VT2) (Figura 42) executa a identificação e os antibiogramas através da 

monitorização contínua do crescimento e da atividade do organismo no interior das 

cartas. Trata-se de um equipamento de ensaio. O sistema é constituído pelo VT2 

propriamente dito que integra cinco “estações” com funções diferentes e que 

correspondem às diversas fases do fluxo de trabalho do equipamento. As cassetes que 

contêm as cartas são transportadas, no interior do equipamento, em plataformas 

denominadas “barcos”. É constituído também por uma “estação de trabalho” 

independente do VT2 que é um pequeno computador que armazena dados das amostras 

e das respetivas cartas de identificação e/ou antibiograma. Existe ainda um Densicheck 

que permite acertar a turvação da suspensão bacteriana utilizada nas cartas, por 

densiometria. A suspensão, dentro do tubo de poliestireno é colocada na estação de 

trabalho, na cassete, em frente das cartas. 

Identificação: 

- Luz verde (identificação excelente, muito boa, boa ou aceitável) – a identificação é 

automaticamente transferida para o antibiograma; 

- Luz amarela (baixa discriminação) – necessita de testes complementares (catálase, 

coagulase, oxidase, aspeto das colónias, etc); 
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- Luz vermelha (identificação inconclusiva ou não identificação) – repetir a carta de 

identificação. 

Antibiograma: 

- Luz verde (fenótipo consistente com a identificação) – a carta é automaticamente 

validada ou é um fenótipo raro ou uma associação rara; 

- Luz amarela (fenótipo fracamente inconsistente com a identificação) – indica 

correções biológicas das concentrações inibitórias mínimas (CIM´s);  

- Luz vermelha (fenótipo inconsistente com a identificação) – mais de dois antibióticos 

com CIM´s fora dos limites. Retestar a identificação e/ou Teste de Sensibilidade aos 

Antibióticos (TSA). 

O resultado é apresentado para cada antibiograma como sensível, intermédio e 

resistente. 

 

Figura 42: VITEK2 (bioMérieux®) 
(www.biomerieux-usa.com) 

 

ii. Sysmex UF-1000i™ 

O analisador UF-1000i (Figura 43) utiliza a tecnologia de citometria de fluxo 

fluorescente com laser semi-condutor, combinada com a impedância, permitindo a 

diferenciação de elementos figurados presentes em amostras de urina e de outros 

produtos biológicos (por exemplo derrame de serosas). Este analisador possui um canal 

específico para bactérias. Cada partícula gera um sinal específico de acordo com a sua 

composição interna ao reagir com os corantes fluorescentes. A combinação de luz 

dispersa lateral (complexidade interna da célula), luz dispersa frontal (volume celular) e 

fluorescência das partículas coradas fornece a quantificação específica de cada elemento 

(GV, GB, Células Epiteliais, Cilindros e Bactérias). Durante a leitura do sedimento pelo 

http://www.biomerieux-usa.com/servlet/srt/bio/usa/dynPage?doc=USA_PRD_LST_G_PRD_USA_4
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jI6OIBNUqve6DM&tbnid=1p2D36Wu_PUNGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biomerieux-usa.com/servlet/srt/bio/usa/dynPage?doc=USA_PRD_LST_G_PRD_USA_4&ei=uB6lUseFPMa60wWA54CgCQ&bvm=bv.57752919,d.ZGU&psig=AFQjCNH5FxBIJkgqk4hn2iOcDb4KLi_16A&ust=1386639398399423
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analisador podem aparecer sinais de alerta, pois o analisador tem sinais de alerta para 

cilindros patológicos, cristais, células renais, espermatozoides, leveduras e muco e deve 

ser feita a leitura manual, observando o sedimento ao microscópio ótico. 

 
Figura 43: Sysmex UF-1000i™ 

(https://www.sysmex.com/la/pt/Products/Urinalysis/Pages/UF1000-Urinalysis-Analyzer.aspx) 
 
iii. BacT/ALERT® 3D 60 (bioMérieux®) 

O BacT/ALERT® 3D 60 (Figura 44) é um sistema automatizado de incubação, 

agitação e monitorização de hemoculturas que deteta a existência de microrganismos na 

amostra testada pela produção de CO2, uma vez que os microrganismos metabolizam os 

substratos existentes no meio de cultura. Se o crescimento dos microrganismos produzir 

CO2 a cor do sensor existente no fundo de cada frasco de cultura muda de verde azulado 

para uma cor mais clara. Se o nível de CO2 não se altera significativamente após um 

determinado número de dias, a amostra é considerada negativa. Trata-se de um 

equipamento de ensaio. Na eventualidade de o equipamento avariar, os frascos de 

cultura deverão ser colocados na estufa a 35 ± 2 ºC. As amostras consideradas negativas 

deverão ser expressas como estéreis e as amostras consideradas positivas devem realizar 

a identificação do microrganismo e o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. 

 

https://www.sysmex.com/la/pt/Products/Urinalysis/Pages/UF1000-Urinalysis-Analyzer.aspx
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Figura 44: BacT/ALERT® 3D 60 (bioMérieux®) 

(www.biomerieux-usa.com) 

 
iv. Aparelho de coloração Leica ST5010 Autostainer XL 

O equipamento (Figura 45) destina-se à coloração automática de lâminas. É 

constituído por várias unidades/módulos de trabalho, cada qual realizando funções 

específicas que permitem o seu funcionamento. Tem quatro módulos de coloração, um 

módulo de lavagem, um módulo de secagem, uma unidade de transporte, uma unidade 

amovível de transporte e uma unidade de programação e controlo. 

 
Figura 45: Leica ST5010 Autostainer XL 

(http://www.leicabiosystems.com) 
 

v. Câmara de Fluxo Laminar TELSTAR (Bio-IIA) 

O equipamento (Figura 46) é utilizado na manipulação de amostras 

biológicas/microrganismos. Trata-se de um equipamento de amostras biológicas 

potencialmente patogénicas, assegurando a manutenção de ar estéril na zona de 

trabalho, aliada à elevada proteção do operador. 

http://www.biomerieux-usa.com/servlet/srt/bio/usa/dynPage?doc=USA_PRD_LST_G_PRD_USA_4
http://www.leicabiosystems.com/
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Figura 46: TELSTAR (Bio-IIA) 
(www.telstar-lifesciences.com) 

 
 

vi. OC Sensor – Biogen Diagnóstica 

Este equipamento (FigurA 47) destina-se à pesquisa de sangue oculto nas fezes 

utilizando como metodologia a aglutinação de látex por imunoturbidimetria. A 

imunoturbidimetria é um imunoensaio homogéneo imunoturbidimétrico não 

competitivo ou competitivo de ponto final com branco de amostra, no qual a substância 

a determinar presente na amostra em estudo reage com um imunosoro contendo um 

anticorpo específico desta, formando-se um imunocomplexo. A luz diretamente 

transmitida através do meio, ou seja, a luz não difratada, é determinada, sendo a 

intensidade da turvação direta ou inversamente proporcional à concentração do analito 

presente. Neste último caso os imunocomplexos que se formam, numa primeira fase, 

são solúveis adicionando-se numa segunda fase à mistura reativa partículas de látex 

conjugadas com o analito. Estas vão-se ligar aos anticorpos específicos livres, formando 

complexos anticorpo-antigénio insolúveis que originam um aumento de turvação do 

meio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47: OC Sensor – Biogen Diagnóstica 
(http://www.biogen-diagnostica.com/diana.html) 

  

http://www.biogen-diagnostica.com/doc/Diana.pdf
http://www.telstar-lifesciences.com/en/technologies/laminar+air+flow+systems/biosafety+cabinets/bio+ii+a.htm
http://www.biogen-diagnostica.com/diana.html
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KKAWfE3gJWFXXM&tbnid=CWIB3gb4Kc8miM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telstar-lifesciences.com/en/technologies/laminar+air+flow+systems/biosafety+cabinets/bio+ii+a.htm&ei=UTKlUuSuK6mc0QW2zYHwCA&bvm=bv.57752919,d.ZGU&psig=AFQjCNE_tc9GTlsYQUNyq-lsUnHWKyJDbg&ust=1386644415358504


RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

71 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

b) ANÁLISES EFETUADAS NA MICROBIOLOGIA 

 

Resumo das análises efetuadas na secção da Microbiologia 

 

1) Teste de identificação microbiológica; 

2) Teste de sensibilidade/antibiograma; 

3) Hemocultura - aerobiose (exame cultural); 

4) Hemocultura – anaerobiose (exame cultural); 

5) Urina asséptica (exame citobacteriológico/cultural); 

6) Exsudado vaginal (exame direto/cultural); 

7) Exsudado faríngeo (exame cultural); 

8) Exsudado nasal (exame cultural); 

9) Expetoração (exame direto/cultural); 

10) Exsudado auricular (exame direto/cultural); 

11) Espermocultura (exame direto/cultural); 

12) Coprocultura (exame cultural); 

13) Exame micológico (exame cultural); 

14) Exsudado uretral (exame direto/cultural) 

15) Pesquisa de ovos, quistos e parasitas (técnica de concentração em tubo de 

solução conservante); 

16) Pesquisa de ovos, quistos e parasitas (técnica de concentração em recipiente 

limpo e vedado); 

17) Pesquisa de sangue oculto (ICR). 
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1) TESTES DE IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

 Coloração de Gram 

- Reagente: solução de violeta de cristal, solução de Lugol, solução de safranina, 

metanol, acetona; água reagente Grau I, soro fisiológico estéril. 

- Equipamento: aparelho de coloração, bico de bunsen e vortex. 

O programa no aparelho de coloração corre na seguinte forma: 

- Solução de cristal de violeta 90 segundos; 

- Lavagem com água 5 segundos; 

- Solução de Lugol 90 segundos; 

- Descoloração com solução álcool/acetona 30 segundos; 

- Lavagem com água 45 segundos; 

- Solução de safranina 30 segundos; 

- Secagem da lâmina 4 minutos. 

Deverá ser efetuado um controlo da coloração com duas estirpes: E. Coli 25922 e 

S. aereus 25923. Num tubo polistireno efetuar una suspensão das estirpes em soro 

fisiológico (±2 ml). Retirar 5 colónias (aproximadamente) de cada estirpe e agitar em 

vortex. Efetuar cerca de 50 lâminas com ajuda da ansa. Deixar secar e fixar à chama. 

Estas lâminas são usadas como controlo da coloração e deverão ser usadas 

diariamente (uma lâmina) como coloração controlo. 

- Resultados: 

As bactérias são classificadas como Gram positivo e Gram negativo. Nas amostras 

podem aparecer também leucócitos (coram Gram negativo), células, formas parasitárias 

e leveduriformes. Quando não existem microrganismos no boletim deverá vir 

mencionado “Ausência de Microrganismo”. 

A coloração de Gram é um teste que serve de diagnóstico presuntivo do agente 

infecioso e serve também para avaliar a qualidade da amostra e para orientar para a 

identificação definitiva. 
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 Testes de Catalase 

- Amostra: colónias com 18 a 24h de incubação; 

- Objetivo: Este teste permite distinguir Staphylococcus spp. que são catalase positiva e 

os Streptococcus spp. que são catalase negativa. 

- Método: 

Retirar as colónias do meio de cultura com uma ansa ou bastonete e colocá-las numa 

lâmina. Colocar 1-2 gotas de H2O2 3% junto às colónias. Misturar com o bastonete ou 

ansa. Verificar se liberta O2 (pequenas bolhas). 

Catalise positiva: liberta as bolhas de O2. 

Catalise negativa: não liberta bolhas de O2. 

 Teste para identificação de Staphylococcus aureus 

- Amostra: colónias de uma cultura suspeita de S. aereus em meio de Columbia ou meio 

Chapman/manitol. 

O S. aureus encontra-se frequentemente em patologias humanas. O reagente Slidex 

Staph Plus engloba partículas de látex azul sensibilizadas com fibrinogénio humano e 

com anticorpos monoclonais. 

- Objetivo: Permite deteção simultânea do fator de afinidade para o fibrinogénio, da 

proteína A pelo fragmento Fc das IgG de rato e de um antigénio de grupo ligado às 

estruturas periféricas específicas do S. aureus. 

 Teste oxidase 

- Amostra: colónias com morfologia sugestiva, com 18 a 24h de incubação. 

- Objetivo: Para separar Pseudomonadaceae (que são oxidase positiva) das 

Enterobacteriaceae (que são oxidase negativa). As Neisseriaceae são também oxidase 

positiva. 

 Teste Bacitracina 

- Amostra: colónias com β-hemólise sugestiva. Usa placas em meio de Columbia. 

- Fundamento: Streptococcus β-hemolítico do grupo A de Lancefield são geralmente 

sensíveis a pequena quantidade de Bacitracina. Pelo contrário os Streptococcus 

β-hemolíticos de outros grupos são geralmente resistentes. 
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  Teste Optoquina 

- Amostra: colónias com α-hemólise. Usa placas em meio de Columbia.  

- Objetivo: Permite testar a sensibilidade dos Streptococcus à optoquina. 

- Fundamento: O Streptococcus pneumoniae é geralmente sensível ao contrário dos 

outros Streptococcus. 

 Teste de grupagem para identificação de Streptococcus β-hemolíticos 

- Amostra: colónias com β-hemólise. 

Os Streptococcus β-hemolíticos possuem antigénios específicos de grupo que 

podem ser extraídos e identificados com anti-soros. Assim o reagente constituído por 

partículas de látex sensibilizado por anticorpos dirigidos contra os antigénios, ligam-se 

aos antigénios correspondentes, formando uma aglutinação visível das partículas de 

látex. Teste para grupagem dos Streptococcus β-hemolíticos do grupo A, B, C, D, F, G. 

O resultado positivo verifica-se pela aglutinação em menos de 2 minutos. 

 Galeria de identificação de Neisseria, Haemophilus e Branhamella 

catarrhalis 

- Amostra: cultura em gelose de sangue com colónias suspeitas de Branhamella 

catarrhalis ou gelose de chocolate com suspeita de Neisseria e Hemophilus. 

- Fundamento: O API NH é um sistema padronizado para identificação de Neisseria, 

Haemophilus e Branhamella catarrhalis, que engloba mini testes. 

 Identificação serológica de E. coli enteropatogénica 

- Amostra: colónia de E. coli. 

- Fundamento: Soro aglutinante anti - E. coli nonavalente. 

 Identificação de Bactérias anaeróbias  

- Amostra: colónias em cultura pura com 24 a 48h de incubação. Caso a cultura não seja 

pura, fazer um pré-isolamento antes da identificação. Placas em meio de Columbia ou 

meio de Schaedler. 

- Objetivo: Permite a identificação de bactérias anaeróbias e Corynebacterium de 

relevância clinica.  

Usa-se o equipamento VITEK2 (bioMérieux®). 
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 Identificação de Cocos Gram positivo 

- Amostra: Colónia em cultura pura com 12 a 48h de incubação. Caso a cultura não seja 

pura, fazer um re-isolamento antes do antibiograma. Retirar uma colónia com a ansa e 

semeá-la numa placa de Columbia que incuba 18 a 24h (a 35 ± 2 °C). 

- Equipamento: VITEK2. 

A carta de GP (Gram positivos) destina-se a identificar a maior parte dos Cocos 

Gram positivo de interesse clinico. Cada carta é constituída por 43 testes bioquímicos 

que medem a utilização da fonte de carbono, a resistência e atividade enzimática. Cada 

carta é cheia e selada e colocada no incubador/leitor, automaticamente. O VITEK2 

fornece a identificação em cerca de 8h, baseado nas reações químicas e na base de 

dados do próprio equipamento. 

 Identificação de Bacilos Gram negativo 

- Amostra: Colónias em cultura pura com 18 a 24h de incubação. Se não for pura fazer 

re-isolamento antes da identificação. Retirar uma colónia com a ansa e semeá-la numa 

placa de MacConkey. Incubar a 35 ± 2 °C durante 24h. 

O equipamento é o VITE2 e utilizam-se placas com meio de MacConkey, meio de 

Cled, meio de Columbia. 

Cartas GN (Gram negativo) destinam-se a identificação da maioria dos Bacilos 

Gram negativo fermentadores e não fermentadores. Cada carta baseia-se em métodos 

bioquímicos estabelecidos e em substratos que medem a utilização das fontes de 

carbono, atividade enzimática e resistência. Existem 47 testes bioquímicos e um poço de 

controlo negativo. O poço de controlo negativo para a descarboxilase é usado como 

referência do valor base para os poços do teste descarboxilase. Os resultados finais estão 

disponíveis em cerca de 10h, baseados nas reações químicas e na base de dados do 

próprio sistema. 

 Identificação de Leveduras 

- Amostra: Colónias em cultura pura com 18 a 24h de incubação, caso a cultura não seja 

pura, fazer re-isolamento antes do antibiograma. Retirar uma colónia com a ansa e 

semeá-la numa placa de Sabouraud (com gentamicina e cloranfenicol) e incubá-la 18 a 

24h.   

- Equipamento: VITEK2. 
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As cartas ID-YST destinam-se à identificação da maior parte dos fungos com 

significado clínico. Cada carta tem 46 testes bioquímicos. Cada carta é cheia, selada e 

colocada no incubador/leitor automaticamente. O VITEK2 fornece a identificação em 

cerca de 15 horas. 

 Identificação Serológica de Salmonella spp. 

- Amostra: Colónias de Salmonella, identificadas bioquimicamente para confirmação 

serológica. 

A espécie Salmonella causa diversas infeções que podem ir desde graves como a 

febre tifóide até infeções menos graves como as gastroenterites. A sua identificação é 

feita por testes bioquímicos, mas deve ser sempre confirmada serologicamente com um 

soro polivalente para as aglutininas somáticas incluindo também o antigénio capsular 

(vi). 

 Identificação de Neisseria, Haemophilus, Campylobacter spp. e Gardnerella 

vaginalis  

- Amostra: Colónias em cultura pura com 18 a 24h de incubação. Caso a cultura não 

seja pura, fazer um re-isolamento antes da identificação. 

Placas em meio de chocolate Haemophylus, Campylosel, chocolate VCAT. 

- Equipamento: VITEK2 

- Carta IDNH: destina-se à identificação de Neisseria spp., Haemophilus spp., 

Campylobacter spp. e Gardnerella vaginalis. Cada carta baseia-se em métodos 

bioquímicos com substratos recentemente desenvolvidos. Existem 30 testes 

bioquímicos. Os resultados estão disponíveis em 6 horas. 
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Tabela 2: Identificação de bactérias 

 Gram Catalase 
Slidex 

Steph Plus 
Oxidase Bacitracina Optoquina 

Grupagem de 
Lancefield 

Serol. Salm. 
Poli A-I e Vi 

Antiserum E. coli 
nonavalente 

GN GP 
ANC 

Test Kit 
API 
NH 

Enterobacteriaceae X         X    

Shigella e Salmonella        X  X    

E. coli enteropatogénica         X X    

Não fermentadores X   X      X    

Bacilos GN de 
crescimento fastidioso 

X X  X          

Neisseria e Morexella X   X         X 

Haemophylus influenzae X            X 

Staphylococcus spp. X X X        X   

Streptococcus spp. X X   X  X       

Streptococcus 
X     X        
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pneumoniae 

Enterococcus spp. X X     X    X   

Campylobacter spp. X X  X          

Listeria spp. X X         X   

Anaeróbios X X          X  
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2) TESTES DE SENSIBILIDADE/ANTIBIOGRAMA 

 Antibiograma em placa (método de difusão Kirby-Bauer) 

- Amostra: 4 a 5 colónias retiradas de um meio com 18 a 24h de incubação. 

Placas de Mueller-Hinton simples, Mueller-Hinton com 5% de sangue de carneiro 

ou chocolate com Polyvitex. Estufa de CO2 para o Haemophilus spp. e Neisseria 

gonorrhoeae. 

O teste de sensibilidade aos antimicrobianos em placa é um método de primeira 

linha para Neisseria e Streptococcus β-hemolítico. Como método alternativo ou 

confirmatório no caso de Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. e outros Gram 

negativo não fermentadores, Staphylococcus spp., Enterococcus spp. e Haemophilus 

spp.. 

 Antibiograma em galeria (fungos) 

- Amostra: Duas colónias de uma cultura pura em meio de Sabouraud. 

- Objetivo: O Fungitest é efetuado para estudar o crescimento dos fungos em presença 

de 6 antifúngicos com duas concentrações diferentes em meio de RPMI 1640 

modificado. Os antifúngicos testados são 5-Fluorocitosina, Anfotericina B, Miconazol, 

Cetoconazol, Itraconazol e Fluconazol. 

O aparecimento de estirpes patogénicas com aumento das resistências justifica a 

utilização deste teste. 

 Antibiograma em galeria para Haemophilus e Branhamella 

- Amostra: Algumas colónias de uma cultura pura com 18 a 24h de incubação. 

- Objetivo: O antibiograma de Haemophilus é efetuado para determinar a sensibilidade a 

Haemophilus e Branhamella (Moraxella) em meio semi-sólido em condições muito 

próximas das técnicas de referência de diluição em gelose ou microdiluição. Os 

antimicrobianos testados são: ampicilina, amoxicilina/ácido clavulânico, cefalotina, 

tetraciclina, ofloxacina, cotrimoxazol, rifampicina, cloranfenicol, cefuroxima, 

cefotaxima e são reportados segundo as recomendações do Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI). 
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 Antibiograma Automatizado Bacilos Gram negativo 

- Amostra: Colónias em cultura pura com 18 a 24h de incubação. Caso a cultura não 

seja pura, fazer um re-isolamento antes do antibiograma. Retirar uma colónia com a 

ansa e semeá-la numa placa de MacConkey e incubar 18 a 24h. 

Placas em meio de MacConkey, meio de Cled, meio de Columbia.  

- Equipamento: VITEK2 

- Cartas AST 

Este teste destina-se a avaliar a suscetibilidade “in vitro” aos antimicrobianos, de 

bacilos Gram negativo aeróbios clinicamente significativos. 

As cartas de antibiograma podem ser utilizadas em conjunto com a carta de 

identificação respetiva. 

O antibiograma do VITEK2 é um sistema automatizado baseado na concentração 

inibitória mínima (CIM). É um sistema miniaturizado e uma versão simplificada da 

técnica da dupla diluição para a determinação das CIM pelo método da microdiluição.   

Cada carta é constituída por 64 micropoços, incluindo um poço controlo com uma 

suspensão bacteriana a estudar. Cada poço contém uma determinada quantidade de um 

agente antimicrobiano associado ao meio de cultura. 

Cada carta é cheia, selada e colocada no incubador/leitor, automaticamente. O 

VITEK2 monitoriza o crescimento em cada poço durante um determinado período de 

tempo (até 18h). No final d incubação é calculado a CIM para cada antimicrobiano da 

carta. 

 Antibiograma Automatizado cocos Gram positivo 

- Amostras: Colónia em cultura pura com 18 a 24h de incubação. Caso a cultura não 

seja pura, fazer um re-isolamento antes do antibiograma. Retirar uma colónia com uma 

ansa e semeá-la numa placa de Columbia e incubar 18 a 24h. 

- Cartas AST 

- Equipamento: VITEK2. 

Este teste destina-se a avaliar a suscetibilidade “in vitro” aos antimicrobianos, de 

cocos Gram positivo clinicamente significativos. 
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As cartas de antibiograma podem ser utilizadas em conjunto com a carta de 

identificação respetiva. 

O antibiograma do VITEK2 é um sistema automatizado baseado na concentração 

inibitória mínima (CIM). É um sistema miniaturizado e uma versão simplificada da 

técnica da dupla diluição para a determinação das CIM pelo método da microdiluição.   

Cada carta é constituída por 64 micropoços, incluindo um poço controlo com uma 

suspensão bacteriana a estudar. Cada poço contém uma determinada quantidade de um 

agente antimicrobiano associado ao meio de cultura. 

Cada carta é cheia, selada e colocada no incubador/leitor, automaticamente. O 

VITEK2 monitoriza o crescimento em cada poço durante um determinado período de 

tempo (até 18h). No final da incubação é calculado a CIM para cada antimicrobiano da 

carta. 

 Antibiograma Automatizado para Fungos Leveduriformes 

- Amostra: Colónias em cultura pura com 24 a 48h de incubação. Placas em meio de 

Sabouraud. 

O antibiograma do VITEK2 é um sistema automatizado baseado na CIM. É um 

sistema miniaturizado, que é uma versão simplificada da técnica da dupla diluição para 

a determinação das CIM pelo método da microdiluição.   

Cada carta é constituída por 64 micropoços, incluindo um poço controlo com a 

suspensão fúngica a estudar. Cada poço contém uma determinada quantidade de um 

agente antimicrobiano associado ao meio de cultura. Cada carta é cheia, selada e 

colocada no incubador/leitor, automaticamente. O VITEK2 monitoriza o crescimento 

em cada poço durante um determinado período de tempo. No final da incubação é 

calculado a CIM para cada antimicrobiano da carta. 
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Tabela 3: Antibiogramas 
Produto Bactéria Antibióticos 

Todos os 
produtos  
(exceto o 
ocular) 

Streptococcus pneumoniae 

1ª Linha: 
- Penicilina (Oxacilina) 
- E-test penicilina 
2ª Linha: 
- Vancomicina 
- Cefotaxima ou Ceftriaxona 
- Ciprofloxacina 
 
Nas amostras respiratórias 
1ª Linha: 
- Penicilina (oxacilina) 
- Eritromicina 
- Cotrimoxazol 
2ª Linha: 
- Vancomicina 
-Tetraciclina 
-Ciprofloxacina 

Todos os 
produtos 

Streptococcus 

 (não enterococcus e não 
pneumococcus) 

1ª Linha: 
- E-test penicilina; ampicilina 
2ª Linha: 
- Cefalexima 
- Vancomicina 
- Eritromicina 
3ª Linha: 
- Cefuroxima 
- Tetraciclina 
- Ciprofloxacina  
 
Só na urina: Norfloxacina; Nitrofurantoina  

Todos os 
produtos 

Streptococcus grupo A - Penicilina; Eritromicina; Clindamicina 

Todos os 
produtos 

Pseudomonas e Acinobacter - Gentamicina; Ceftazidima; Ciprofloxacina  

Todos os 
produtos 

Stenotrophomonas 

maltophilia 
- Cotrimoxazol; Tetraciclina; Ciprofloxacina 

Urinas  Enterobacteriaceae  

1ª Linha: 
- Ampicilina 
- Amoxicilina + Ácido Clavulânico 
- Cefalexina 
- Cotrimoxazol 
- Nitrofurantoina 
2ª Linha: 
- Gentamicina 
- Cefuroxima 
- Cefotaxima 
- Norfloxacina 
- Ciprofloxacina 
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Coprocultura 

Salmonella spp e Shigella  - Ampicilina; Ciprofloxacina; Cotrimoxazol; 

Camphylobacter spp 
- Eritromicina; Ampicilina; Amoxicilina + Ácido 
Clavulânico 

Exsudado 
ocular 

S. pneumoniae 

H. influenzae  

Enterobacteriaceae 

- Cloranfenicol 
- Tetraciclina 
- Gentamicina 

Exsudado 
ocular 

S. aureus 
- Cloranfenicol; Tetraciclina; Ácido Fusídico; 
Gentamicina; Ciprofloxacina; Ofloxacina; Tobramicina 

Exsudado 
ocular 

Pseudomonas aeruginosa - Gentamicina 

LCR H. influenzae - Ampicilina; Cefotaxima; Cloranfenicol 
LCR Enterobacteriaceae - Ampicilina; Cloranfenicol; Gentamicina; Cefotaxima 

LCR Neisseria meningitidis 
- Ampicilina; Cloranfenicol; Cefotaxima; 
Ciprofloxacina 

Todos os 
produtos 

Staphylococcus spp. 

1ª Linha: 
- Penicilina 
- Cefoxitina ou Oxacilina 
- Amoxicilina + Ácido Clávulanico 
2ª Linha: 
- Vancomicina 
 
Só na urina: Ciprofloxacina ou Norfloxacina; 
Nitrofurantoina; Cotrimoxazol e Cefuroxima 

Todos os 
produtos 

Enterococcus spp. 

1ª Linha: 
- Penicilina ou Ampicilina 
- Gentamicina (alta concentração) 
2ª Linha: 
- Vancomicina 
 
Só na urina: Ciprofloxacina ou Norfloxacina; 
Nitrofurantoina; Tetraciclina. 

Todos os 
produtos  
(excepto 
ocular) 

H. influenzae  

Moraxella  

1ª Linha: 
- Ampicilina 
- Cotrimoxazol 
2ª Linha: 
- Amoxicilina + Ácido Clávulanico 
- Cefuroxima  
- Cefotaxima ou Ceftriaxona 
- Tetraciclina 

Todos os 
produtos 

Neisseria gonorrhoeae 
- Penicilina; Cefotaxima; Tetraciclina; Ciprofloxacina; 
Cefuroxima 

Todos os 
produtos 

Listeria spp. 
- Ampicilina; Ciprofloxacina; Cotrimoxazol; 
Gentamicina 

 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

84 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

ANÁLISE DE PRODUTOS BIOLÓGICOS 

Tabela 4: Meios de Cultura 
 Meio de Cultura 

Exame 
direto a 
fresco 

Exame 
direto 

coloração 
Gram 

Hemocultura 
aerobiose positiva 

Columbia (M1)   

Hemocultura 
anaerobiose 

positiva 

Columbia (M1); 
Schaedler (M7) 

  

Urina asséptica CLED (M8) X  

Exsudado 
vaginal/vulvar 

Columbia (M1); 
(3)Chocolate Haemophilus (M3); 

Chocolate polyVitex VCAT3 (M4); 
Gelose Gardnerella (M6); 

Sabouraud (com Gentamicina e 
Cloranfenicol) (M13); 

Meio de Granada/Gelose Strep. B1 (M16) 

X X 

Exsudado uretral 

Columbia (M1); 
Chocolate polyVitex VCAT3 (M4); 

Sabouraud (com Gentamicina e 
Cloranfenicol) (M13) 

X X 

Exsudado Faríngeo 

Columbia (M1); 
*Meio de Todd Hewitt/ Sangue de 

carneiro/cavalo (M11); 
Columbia ANC (M14) 

  

Exsudado Nasal 
Columbia (M1); 

Gelose de Chapman (M5) 
  

Expectoração 
Columbia (M1); 

MacConkey (M2); 
Chocolate Haemophilus (M3) 

 X 

Exsudado 
Auricular/Ocular 

Columbia (M1); 
MacConkey (M2); 

Chocolate Haemophilus (M3); 
(4)Chocolate polyVitex VCAT3 (M4); 

Gelose de Chapman (M5) 

 X 

Espermocultura 

Columbia (M1); 
Chocolate polyVitex VCAT3 (M4); 

Sabouraud (com Gentamicina e 
Cloranfenicol) (M13); 

X X 

Coprocultura Gelose Hektoen (M9);   
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(2)Gelose Yersinia (M10); 
Selenito F Broth (M12); 

Sabouraud (com Gentamicina e 
Cloranfenicol) (M13); 

Campylosel (M15) 

Exame Micológico 
Sabouraud (com Gentamicina e 

Cloranfenicol) (M13) 
  

(1) – Para a pesquisa de Streptococcus do grupo B 

(2) – Se pedido 

(3) – Só no exsudado vulvar 

(4) – Exsudado ocular, no caso de ser um recém-nascido.  

(*) – Efetuando mensalmente controlo negativo em meio de Columbia e controlo 

positivo inoculando Staphylococcus pyogenes no meio de Todd-Hewitt, e 

sementeira em meio de Columbia. 

 

Rejeição: Todos os meios, sólidos ou líquidos, que evidenciam deterioração, 

nomeadamente por contaminação, desidratação ou hemólise. 

Conservação: 2-8ºC. 

 

3) HEMOCULTURA – AEROBIOSE (EXAME CULTURAL) 

- Amostra: frasco para hemocultura em aerobiose. Conservação até a 12h à temperatura 

ambiente. 

- Equipamento: BacT/ALERT 

- Exame cultural (em câmara de fluxo laminar): este passo só é aplicável aos frascos 

considerados positivos pelo Sistema BacT/ALERT. 

Selecionar um meio adequado em função da tabela (M1). Homogeneizar o conteúdo 

do frasco. Desinfetar a tampa de borracha com álcool a 70° e puncionar com agulha e 

seringa. Retirar 1 ml de sangue e deitar duas gotas da amostra no meio de cultura. 

Incubar 24h a 35 ± 2 °C. Observar as colónias. No caso de o frasco ter sido colocado na 

estufa, efetuar esta sequência de passos às 24h, 48h e até ao 7º dia de incubação se não 

existir desenvolvimento de microrganismos. O resultado negativo deverá ser expresso 

como ”estéril”. 
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A hemocultura serve apenas para de auxiliar para o diagnóstico de infeções 

sistémicas. A valorização e interpretação clínica são baseadas no Cumitech 1C, Blood 

cultures IV, da American Society for Microbiology. 

 

4) HEMOCULTURA – ANAEROBIOSE (EXAME CULTURAL) 

- Amostra: Frasco para hemocultura em anaerobiose (tampa laranja). Conservação até 

12h à temperatura ambiente. 

- Equipamento: BacT/ALERT 

- Exame cultural (em câmara de fluxo laminar): este passo faz-se se o resultado for 

positivo (igual ao anterior), mas colocar as placas no GenBag ANAER (bioMérieux®). 

Incubar 48 a 72h na estufa a 35 ± 2 °C. Deve ser sempre comparado com um frasco 

colhido em aerobiose ou se não existe, fazer paralelamente uma sementeira em 

aerobiose, em Columbia para o controlo anaerobiose. Repetir 24h, 48h ou até o 7º dia 

como o anterior. 

A hemocultura serve de auxílio para o diagnóstico de infeções sistémicas. A 

valorização e interpretação clínica são baseadas no Cumitech 1C, Blood cultures IV, da 

American Society for Microbiology. As sepsis a anaeróbios são situações clínicas muito 

pouco frequentes. A positividade dos frascos de hemocultura em anaerobiose são na 

maior parte dos casos da responsabilidade de bactérias anaeróbias facultativas, como 

por exemplo Staphylococcus spp. 

 

5) URINA ASSÉPTICA (EXAME CITOBACTERIOLÓGICO/CULTURAL) 

a) Exame citobacteriológico (citometria de fluxo)  

- Amostra: Urina conservada até 24h entre 2 a 8 °C com conservante ou até 12h entre 

2 a 8 °C sem conservante. 

- Equipamento: Sysmex UF-1000i™ 

- Rejeição: urina entornada ou em recipiente não estéril. 

O citómetro aspira 800 μL. Para amostras com pouca quantidade não deve ser feito 

o exame citobacteriológico, mas somente o exame cultural, fazendo referência no 

boletim no campo de observações a este facto. Na lista de trabalho saem:  
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- número de glóbulos vermelhos  

- número de leucócitos 

- número de células epiteliais 

- número de bactérias. 

Além destes parâmetros, indica a presença de cristais, células epiteliais tubulares, 

leveduras e espermatozoides. 

O citómetro realça as seguintes situações: 

- “REV” e “UTI” (>20 WBC/μL e >30 bact/μL). Estas amostras devem ser semeadas 

assim como aquelas com >500 bact./μL. 

b) Exame de sedimento urinário (microscopia ótica) 

Efetuar quando aparecem os seguintes sinais de alerta: 

- Muitas células epiteliais e muitos leucócitos;  

- Células epiteliais tubulares; 

- Cristais e presença de eritrócitos; 

- Leveduras 

- “(*)” em todos os parâmetros  

Encher um tubo de centrífuga de plástico com 10 mL de urina a partir do balão 

inicial, centrifugar 5 ± 1 min a cerca de 1500 rpm. Decantar o sobrenadante e montar o 

sedimento entre a lâmina e lamela após homogeneização da amostra. Observar ao 

microscópio ótico com ampliação 400X, fazer a quantificação/campo e multiplicar por 5 

para obter o resultado em μL. Avaliar também as possíveis interferência com cristais ou 

granulações. 

c) Exame cultural (em câmara de fluxo laminar) 

- Selecionar o meio (ver a tabela); 

- Com ansa descartável semear fazendo um inóculo vertical e espalmá-lo 

perpendicularmente a esse. Incubar na estufa durante 18 a 48h (35 ± 2 °C). Observar as 

placas e efetuar a valorização clinica das amostras de acordo com o número de células 

epiteliais, de leucócitos e com a contagem de colónias: 

10 Colónias – 1000 UFC/ml (103) 

100 Colónias – 10000 UFC/ml (104) 

1000 Colónias – 100000 UFC/ml (105) 
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Atualmente valores >105, para crianças ou outras situações espécies, como 

diabéticos, e sempre que a informação clínica justifique são valorizadas acima de 104 ou 

103 UFC/ml. 

No caso de culturas mistas, avaliação deverá ser feita de acordo com o número de 

células epiteliais, leucócitos e bactérias e os dados clínicos disponíveis. 

d) Identificação e teste de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA) 

As colónias amarelas com morfologia sugestiva de E. coli, semear com uma ansa. O 

meio de CPS3 para efetuar identificação presuntiva (produção de β-glucuronidase), 

incubar durante 18 a 48h (35 ± 2°C) e efetuar o respetivo TSA de acordo com o 

procedimento. A coloração rosa a bordeaux das colónias no meio CPS3, permite a 

identificação direta de cerca de 90% das E. coli. Esta identificação é introduzida 

manualmente no VITEK2 nas respetivas cartas do antibiograma. Em todos os casos 

fazer a TSA. Pode ser solicitado o exame micológico. 

O microrganismos mais frequentemente responsáveis por infeções urinarias são: 

E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterococcus spp., Staphylococcus spp. e Candida 

spp. (Cumitech 2B - American Society for Microbiology). 

 

6) EXSUDADO VAGINAL (EXAME DIRETO/CULTURAL) 

- Amostra: Zaragatoa com exsudado, introduzida no meio de transporte (Stuart). Lâmina 

com esfregaço. Zaragatoa seca colhida há menos de 1h. Conservar até 12h à 

temperatura ambiente. 

- Meio de cultura apresentado na tabela. 

- Rejeição: Tempo de conservação em meio de Stuart ultrapassado. Zaragatoa seca 

colhida há mais de 1h. 

a) Exame cultural: 

Selecionar o meio, colocar em um pouco de exsudado, incubar durante 24 a 48h (35 

± 2°C) em estufa ou em estufa de CO2.  

b) Exame citológico: 

Colocar um pouco de exsudado numa lâmina cobrindo com lamela. Pesquisar ao 

microscópio ótico. Existência de leucócitos, eritrócitos, parasitas (Trichomonas 
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vaginalis), formas leveduriformes e filamentosas de fungos e fazer a sua 

semi-quantificação de acordo com: 

- 0 a 5/campo com ampliação de 400X – raros 

- 6 a 14/campo com ampliação de 400X – alguns 

-> 30/campo com ampliação de 400X – muitos 

c) Exame direto (com coloração de Gram): 

Efetuar a coloração. Pesquisar ao microscópio ótico a presença de bactérias (Gram 

positivo ou Gram negativo), bem como formas leveduriformes e filamentosas de 

fungos.  

- 0 a 5/campo com ampliação de 1000X – raros 

- 6 a 29/campo com ampliação de 1000X – alguns  

-> 30/campos com ampliação de 1000X – muitos 

Observar as placas às 48h e procurar colónias sugestivas. 

Resultados: 

 Exame citológico – Células epiteliais e leucócitos (semi-quantificativo). 

 Exame bacteriano direto com coloração de Gram – semi-quantificativo, 

referindo os bacilos de Döderlein, os elementos leveduriformes, os cocobacilos 

Gram negativo, os cocos Gram positivo, os cocos Gram negativo, a presença de 

flora mista sem predomínio ou flora escassa.  

 Exame bacteriano cultural – quando não existe desenvolvimento de bactérias 

patogénicas o resultado deverá ser expresso por “não se desenvolveram bactérias 

potencialmente patogénicas”. Quando o exame direto é sugestivo de vaginose 

(muitos cocobacilos Gram negativo e o meio da Gardnerella tem hemólise 

sugestiva) dar o resultado como Gardnerella vaginalis. Se existe predomínio de 

outro microrganismo valorizável deverá ser feita a identificação e respetivo 

antibiograma. 

 Exame micológico – Quando não existir desenvolvimento de fungos, o 

resultado deverá ser dado como negativo. Se não existir desenvolvimento de 

fungos deverá ser efetuada a sementeira em meio de Candida ID e dar o 

resultado como Candida albicans ou Candida spp. Caso seja pedido 

especificamente a levedura em causa efetuar o ID-YST. 
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 Exame parasitológico – Se não se observar Trichomonas o resultado deverá ser 

dado como negativo. Se se observar Trichomonas no exame citológico deverá 

ser referida a sua semi-quantificação.  

 TSA – Listagem dos antibióticos para os quais foi detetada suscetibilidade ou 

resistência.  

O teste de sensibilidade aos antifúngicos apenas será realizado se explicitamente 

requisitado. Nesse caso deverá ser feita referência ao procedimento. Quando no exame 

direto corado pelo Gram, se observaram diplococos Gram negativo com morfologia 

sugestiva de Neisseria gonorrhoeae e não existe desenvolvimento no exame cultural 

deve ser reportado como ”morfologia sugestiva de Neisseria gonorrhoeae no exame 

direto sem desenvolvimento no exame cultural”. 

Sempre que for pedida a pesquisa de Streptococcus grupo B (agalactiae) e nas 

grávidas entre a 35ª e a 37ª semana, deve ser semeado em meio M16 (Granada 

médium/Gélose Streptococcus grupo B) ou feita a identificação com carta Gram 

positivos no VITEK2. 

Informação complementar: 

O exame do exsudado vaginal serve como auxiliar ao diagnóstico nas infeções 

genitais. Na grávida, efetua-se o despiste da colonização por Streptococcus do grupo B 

para prevenção da sépsis neonatal precoce.  

A pesquisa é orientada para a deteção de: 

- Neisseria gonorrhoeae; 

- Gardnerella vaginalis; 

- Streptococcus beta-hemolíticos do grupo B; 

- Listeria monocytogenes; 

- Candida spp.;  

- Trichomonas vaginalis; 

- Candida albicans. 

Em situações particulares poderão ser pesquisados outros microrganismos de acordo 

com a informação clínica disponível. As bactérias de infeção vaginal com exigência de 

meios específicos de desenvolvimento, que não são despistadas neste ensaio, devem ser 

alvo de prescrição específica e orientada (por exemplo Chlamydia e Mycoplasma). 
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7) EXSUDADO FARÍNGEO (EXAME CULTURAL) 

Preparação do meio de Todd-Hewitt com sangue. 

a) Adicionar ao tubo do meio de Todd-Hewitt 2 a 3 gotas de sangue de carneiro ou 

de cavalo. Usar agulha e seringa. 

b) Efetuar um controlo negativo com uma placa de Columbia ANC semeada com 

Todd-Hewitt com sangue (incubar durante 18 a 24h a 35 ± 2°C). 

c) Efetuar um controlo positivo com uma placa de Columbia ANC semeada com 

Todd-Hewitt em que previamente foram inoculadas algumas colónias de 

Streptococcus pyogenes (incubar durante 18 a 24h a 35 ± 2°C). 

- Amostra: 

 Zaragatoa com o exsudado introduzido em meio de transporte (Stuart); 

 Zaragatoa seca colhida há menos de uma hora. Conservar até 24h entre 2 a 8 °C. 

- Rejeição: zaragatoas secas (não introduzidas em meio ou colhidas há mais de uma 

hora) ou contaminadas com restos alimentares. Tempo de conservação em meio de 

Stuart ultrapassado. 

Selecionar o meio na tabela, retirar a zaragatoa do meio de Stuart e semear nos 

meios. Incubar a placa M1 (meio Columbia) em estufa a 35 ± 2 °C, 24 a 48h. Colocar a 

zaragatoa no meio de Todd-Hewitt com sangue e incubar a placa durante 18 a 24h (35 ± 

2 °C). Repicar em meio líquido com uma ansa para o meio M14, incubar em estufa a 

35 ± 2°C durante 18 a 24h. Observar as placas e procurar colónias sugestivas de 

β-hemólise. 

Resultados:  

Quando no exame cultural não existe desenvolvimento de bactérias patogénicas o 

resultado deverá ser expresso por “não se desenvolveram bactérias potencialmente 

patogénicas” nos meios usuais. No caso o exame cultural ser positivo (desenvolvimento 

de bactérias patogénicas) deverá ser identificado o microrganismo com base no 

procedimento de testes de identificação. Deverá também ser efetuado o teste de 

suscetibilidade aos antimicrobianos. 

O exsudado faríngeo serve de auxiliar de diagnóstico nas infeções bactéricas do 

trato respiratório superior. A pesquisa é orientada para o Streptococcus β-hemolítico dos 

grupos A, C e G de Lancefield. 
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8) EXSUDADO NASAL (EXAME CULTURAL) 

- Amostra: 

 Zaragatoa com o exsudado, introduzida em meio de transporte (Stuart), 

assinaladas do lado esquerdo e do lado direito. 

 Zaragatoa seca colhida a menos de uma hora. Conservar até 24h entre 2 a 8 °C. 

- Rejeição: 

 Zaragatoa seca (não introduzida em meio de Stuart ou colhida há mais de uma 

hora). 

 Tempo de conservação em meio de Stuart ultrapassado. 

- Ensaio (em câmara de fluxo laminar): 

Selecionar o meio de cultura (ver tabela), retirar a(s) zaragatoa(s) do meio de Stuart 

e semear com a ansa. Incubar as placas em estufa a 35 ± 2 °C durante 24 a 48h. 

Observar as colónias. 

Resultados: 

Quando no exame cultural não existe desenvolvimento de bactérias patogénicas o 

resultado deverá ser expresso por “não se desenvolveram bactérias potencialmente 

patogénicas” nos meios usuais. No caso de o exame ser positivo (desenvolvimento de 

bactérias patogénicas) deverá ser identificado o microrganismo com base nos testes e 

também suscetibilidade aos antimicrobianos. 

Informações complementares: 

O exsudado nasal serve de auxiliar de diagnóstico nas infeções do trato respiratório 

superior. A pesquisa é orientada para: 

- Staphylococcus aureus, Streptococcus β-hemolítico do grupo A de Lancefield*, 

Streptococcus pneumoniae*e Morexella (Branhamella) catarrhalis*. 

(*) Valorizar somente em casos de culturas puras ou quando a informação clínica 

justifica. 
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9) EXPETORAÇÃO (EXAME DIRETO/CULTURAL) 

- Amostra: amostra de expetoração dentro de um recipiente estéril de boca larga. 

Conservação até 12h entre 2 a 8 °C. 

- Rejeição: evidência de restos alimentares. 

- Ensaio (em câmara de fluxo laminar): 

Selecionar os meios (ver a tabela). Retirar do frasco estéril com o auxílio de uma 

ansa descartável uma porção da amostra com pus ou sangue, e semear os meios de 

cultura selecionados.  

Efetuar duas lâminas. Retirar amostra com ansa descartável. Incubar as placas M1 e 

M2 em estufa a 35 ± 2 °C até cerca de 48h. Incubar a placa M3 em estufa de CO2 a 35 ± 

2 °C até cerca de 48h. 

Depois de secas, fixar as lâminas à chama do bico de Bunsen e efetuar a coloração 

de Gram. Observar o Gram ao microscópio ótico com ampliação de 100X para 

quantificar as células epiteliais ou leucócitos. Com uma ampliação de 1000X observar o 

predomínio de bactérias na amostra. Observar placas com colónias com morfologias 

sugestiva. 

Resultados: 

 No exame direto – células epiteliais e leucócitos. Semi-quantificação em 

raro(s), alguns(s) ou muito(s). 

 No Gram – referir o predomínio da flora encontrada ou então caso não haja, 

“flora saprófita habitual”. 

 No exame cultural – não há desenvolvimento de bactérias patogénicas. O 

resultado deverá ser expresso por “não se desenvolveram bactérias 

potencialmente patogénicas”. 

No caso do exame cultural ser positivo (desenvolvimento de bactérias patogénicas) 

deverá ser identificado o microrganismo e a suscetibilidade. 

Informação complementar: 

Os microrganismos mais frequentemente valorizados de acordo com Cumitech 7A, 

da American Society for Microbiology são Staphylococcus aureus, Haemophylus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae, Morexella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae e 
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eventualmente outros Gram negativos, Pseudomonas aeruginosa e Acinobacter 

Baumannii.  

 

PESQUISA DE MICOBACTÉRIAS 

Tabela 5: Pesquisa de Micobactérias 

Exame 
direto 

 Esfregaço (2 lâminas) 
 carbofucsina de Kinyoun (4 minutos) 
 Lavagem (30 segundos) 
 HCl-Etanol a 3% (45 segundos) 
 Lavagem (30 segundos) 
 Verde malaquita (60 segundos) 
 Lavagem (30 segundos) 
 Secagem (3 minutos) 

- Identificação e pesquisa de genes de 
resistência a antibacilares:   
-  Amostras Bacilo Álcool Ácido 
Resistentes (BAAR) positivas devem 
ser enviadas para IBM 
 

Exame 
cultural 

 Sementeira em meio sólido 
 Meio de Lowenstein-Jensen 
 Sementeira após descontaminação da 

amostra com Método NaOH 
 NaOH 1% (1 N) 
 Adicionar NaOH ao mesmo volume da 

amostra  
 Juntar uma gota de fenolftaleína 

(solução fica vermelha) 
 Adicionar HCl (2 N) até viragem da 

cor da solução (desaparecer a cor 
vermelha) 

Cultura com desenvolvimento: 
- Amostras BAAR positivas devem ser 
enviadas para IBM.  
 
Nota: No caso de colónias positivas 
falar com o clínico e disponibilizar a 
cultura para ser enviada ao Centro de 
Diagnóstico Pneumológico da área de 
residência. 

 

10) EXSUDADO AURICULAR (EXAME DIRETO/EXAME CULTURAL) 

- Amostra: zaragatoa com os exsudados introduzidos em meio de transporte (Stuart). 

Conservação até 24h entre 2 a 8 °C. 

- Rejeição: zaragatoa seca colhida há mais de 1h. Tempo de conservação em meio de 

Stuart ultrapassado. 

- Ensaio: 

Efetuar coloração de Gram do esfregaço de acordo com o procedimento, pesquisar 

ao microscópio ótico a presença de bactérias (Gram positivo ou Gram negativo) e as 

suas características morfológicas assim como a presença de formas leveduriformes e 

filamentosas de fungos. Efetuar a sua semi-quantificação de acordo com: 
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- 0 a 5/campo de 1000X – raros 

- 6 a 29/campo de 1000X – alguns 

-> 30/campo de 1000X – muitos 

- Exame cultural (fluxo laminar): 

- Selecionar o meio, retirar as zaragatoas do meio de Stuart e semear. Fazer a 

sementeira com a ansa. Incubar as placas em estufa e o meio M3 (Chocolate 

Haemophilus) na estufa de CO2 a 35 ± 2 °C durante 24 - 48h. Observar as placas. 

Resultados: 

Quando no exame cultural não existe desenvolvimento de bactérias patogénicas, o 

resultado é expresso por “não se desenvolveram bactérias potencialmente patogénicas” 

nos meios usuais. Se der positivo, fazer identificação e teste de suscetibilidade. 

Informação complementar: 

Com base no Cumitech American Society for Microbiology os microrganismos mais 

frequentes são: 

- Haemophilus influenzae; 

- Streptococcus pneumoniae; 

- Streptococcus β-hemolíticos; 

- Moraxella catarrhalis; 

- Pseudomonas aeruginosa. 

 

11) ESPERMOCULTURA (EXAME DIRETO/CULTURAL) 

- Amostra: Amostra de esperma dentro de um recipiente estéril e de boca larga. 

Conservar até 12h à temperatura ambiente. 

- Rejeição: Colheita feita há mais de 12h. 

- Exame cultural (câmara a fluxo laminar): 

 Selecionar o meio de cultura.  

 Retirar a amostra do recipiente e semear com ansa. 

 Incubar os meios M1 e M3 (ver tabela) em estufa e M4 em estufa de CO2, 

durante 24 a 48h (35 ± 2 °C). 
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- Exame direto com coloração de Gram: 

 Com ansa retirar um pouco para duas lâminas. 

 Deixar secar e fazer a coloração de Gram. 

 Observar ao microscópio ótico (Gram positivo ou Gram negativo). 

 Efetuar a semi-quantificação: 

0 a 5/campo com ampliação 1000X – raros; 

6 a 29/campo com ampliação 1000X – alguns; 

30/campo ou mais ampliação 1000X – muitos. 

- Exame citológico: 

 Colocar pequena quantidade de amostra entre lâmina e lamela. 

 Pesquisar ao microscópio ótico existência de células, leucócitos, eritrócitos, 

formas leveduriformes e filamentosas de fungos. 

 Efetuar semi-quantificacão: 

- 0 a 5/campo com ampliação 400X – raros 

- 6 a 14/campo com ampliação 400X – alguns 

- 15/campo ou mais ampliação 400X – muitos 

- Exame cultural: observar as placas às 48h e procurar colónias sugestivas. 

Resultados: 

 Exame citológico 

Semi-quantifica as células e os leucócitos de acordo com os seguintes critérios: 

0 a 5/campo com ampliação 400X – raros 

6 a 14/campo com ampliação 400X – alguns 

15/campo ou mais ampliação 400X – muitos 

 Exame direto: 

Quando não se observam microrganismos dar o resultado como “ausência de 

microrganismos”. 

Quando existem, dar o resultado de acordo com a morfologia dos microrganismos e 

as características tintoriais. Semi-quantificação de acordo com estes critérios:   

- 0 a 5/campo com ampliação 1000X – raros 

- 6 a 29/campo com ampliação 1000X – alguns 

- 30/campo ou mais ampliação 1000X – muitos 
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 Exame cultural: 

Quando não existe desenvolvimento de bactérias patogénicas o resultado deverá ser 

expresso por “não se desenvolveram bactérias potencialmente patogénicas” nos meios 

usuais. 

Seguidamente passar à identificação do microrganismo e teste de suscetibilidade a 

antibióticos. 

Informação complementar: 

A espermocultura é auxiliar de diagnóstico de infeção do trato genital masculino. Os 

microrganismos mais frequentes são: 

- Neisseria gonorrhoeae; 

- Enterococcus spp.; 

- S. aureus; 

- Enterobacteriaceae. 

Bactérias de cultura difícil como a Chlamydia e Mycoplasma devem ser orientadas. 

 

12) COPROCULTURA (EXAME CULTURAL) 

- Amostra: Fezes em meio de transporte entérico (ETM) ou em recipiente estéril. 

Conservar até 4h à temperatura ambiente ou até 12h entre 2 a 8 ºC em recipiente estéril. 

- Rejeição: recipientes conspurcados. 

- Ensaio (em câmara de fluxo laminar): 

Selecionar o meio de cultura. Retirar uma pequena porção de amostra com o auxílio 

de ansa descartável e semear nos meios de cultura selecionados. Incubar em estufa a 35 

±2 ºC durante 24 a 48h e o meio M15 deve ser colocado numa saqueta GenBag ANAER 

durante cerca de 48h na estufa a 42 ± 2 ºC. Repicar o meio líquido após cerca de 12h 

para o meio M9, retirar uma pequena quantidade e semear com o auxílio de uma ansa. 

Observar as placas. 

Resultados: 

Quando no exame cultural não existir desenvolvimento de bactérias patogénicas o 

resultado deverá ser expresso por “negativo” nos meios usuais para cada uma das 
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bactérias pesquisadas neste exame cultural. Caso o exame seja positivo passar para à 

identificação e teste de suscetibilidade aos antibióticos. 

Informação complementar: 

De acordo com o Cumitech 12, da American Society for Microbiology, os 

microrganismos mais frequentes são: 

- Salmonella sp.; 

- Shigella sp.; 

- Campylobacter spp.; 

- E. coli enteropatogénica (EPEC, crianças); 

- Yersinia sp (se solicitada); 

- Candida sp (se solicitado o exame micológico). 

 Exame Parasitológico de Fezes 

Procedimento do exame parasitológico de fezes utiliza o método de concentração 

pelo formol-etil-acetato, baseado na diferença de solubilidade e de densidade dos 

diferentes componentes das fezes. e são usados os meios para preparação tais como:  

Temos um tubo com uma lanceta com que o utente pica três vezes as fezes e depois 

outro tipo de amostra que são os balões para centrifugação. 

Os reagentes utilizados são: 

- Formaldeído (Meio A) – Conserva os parasitas e solubiliza os componentes 

hidrófilos; 

- Acetato de etilo (Meio B) – Solubiliza componentes lipófilos como as gorduras. 

- Técnica: 

 Tubo: vem com reagente A. Misturam-se os dois meios (A e B) nos tubos e 

leva-se para centrifugar. Depois da centrifugação coloca-se uma gota de Lugol.  

 Balão: reagente A + reagente B + 1 gota de Lugol. 

Os balões normalmente são para ir para outros sectores. Por exemplo, depois desta 

preparação, usa-se uma gota do centrifugado e coloca-se entre a lâmina e lamela e se 

observa ao microscópio ótico. Centrifugar cerca de 5 a 10 minutos antes de preparar a 

lâmina. 
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13) EXAME MICOLÓGICO (EXAME CULTURAL) 

- Amostra: Zaragatoa com o exsudado em meio de transporte (Stuart) ou amostra de 

fezes (em meio de transporte ETM ou recipiente estéril), urina, expetoração, ou outros 

produtos em recipientes estéreis. Conservação até 12h entre 2 a 8 °C. 

- Rejeição: recipientes conspurcados. 

- Exame cultural (em câmara de fluxo laminar): 

Selecionar os meios de cultura. Retirar a zaragatoa do meio de Stuart ou uma 

pequena porção da amostra com o auxílio de uma ansa descartável e semear no meio. 

Incubar a 35 ± 2 °C durante 24 a 48h. Observar a placa do meio seletivo se existe 

desenvolvimento de colónias esbranquiçadas e cremosas, efetuar o exame a “fresco” 

colocando com uma ansa uma colónia entre lâmina e lamela, com uma gota de água. Se 

se observam estruturas redonda ou ligeiramente ovaladas, prosseguir a identificação 

fazendo uma repicagem de uma colónia, com a ansa para meio de Candida ID2 e 

incubar cerca de 24h a 35 ± 2 °C em estufa. Se for pedido pesquisa de Aspergillus spp., 

incubar mais 24 a 48h à temperatura ambiente. Se existe desenvolvimento de colónias 

filamentosa observar a “fresco” como acima descrito e identificar as estruturas 

microscópicas para ver se corresponder a Aspergillus. 

Resultados: 

 Se não existir desenvolvimento de colónias, dar resultado como negativo.  

 Se no meio de Candida ID2 se desenvolverem: 

- Colónias de cor azul-turquesa dar resultado de Candida albicans; 

- Colónias rosadas ou acastanhada dar resultado de Candida tropicalis; 

- Colónias brancas dar resultado de Candida spp. 

 Se for pedido expressamente a identificação do fungo, usar as cartas ID-YST do 

VITEK2 e teste de suscetibilidade. 

 Se for positivo para Aspergillus dar resultado indicando a espécie (expetoração e 

exsudado auricular). 

Informação complementar: 

Serve de auxiliar de diagnóstico em infeções fúngicas nomeadamente naquelas 

provocadas por Candida e Aspergillus.  
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14) EXAME URETRAL (EXAME DIRETO/CULTURAL) 

- Amostra: Zaragatoa com exsudado em meio de transporte (Stuart). Lâmina com 

esfregaço. Conservar até 12h à temperatura ambiente. 

- Rejeição: Quando o tempo de conservação for ultrapassado ou a zaragatoa não vier em 

meio de transporte. 

- Exame cultural (em lâmina de fluxo laminar): 

Selecionar os meios de cultura. Retirar a zaragatoa do meio de Stuart e semear nos 

meios. Incubar em estufa a 35 ± 2 °C em meios M1 e M3 e em estufa de CO2 os meios 

M4 24 a 48h. Voltar a colocar a zaragatoa no meio de Stuart. Colocar o meio de Stuart 

com zaragatoa na estufa 35 ± 2 °C até efetuar o exame citológico. 

- Exame citológico: 

Retirar novamente a zaragatoa do meio de Stuart. Colocar uma pequena quantidade 

de exsudado numa lâmina cobrindo com lamela. Pesquisar ao microscópio ótico a 

existência de células, leucócitos, eritrócitos, parasitas (T. vaginalis), formas 

leveduriformes e filamentosas de fungos e fazer a semi-quantificação de acordo com: 

- 0 a 5/campo com ampliação 400X – raros 

- 6 a 14/campo com ampliação 400X – alguns 

- >15/campo ou mais ampliação 400X – muitos 

- Exame direto com coloração de Gram: 

Efetuar a coloração de Gram. Pesquisar ao microscópio ótico a existência de 

bactérias (Gram positivo ou Gram negativo) e as características morfológicas, assim 

como a existência de formas leveduriformes e filamentosas de fungos Efetuar a 

semi-quantificação de acordo com: 

- 0 a 5/campo com ampliação 1000X – raros 

- 6 a 29/campo com ampliação 1000X – alguns 

- 30 ou +/campo ou mais ampliação 1000X – muitos 

- Exame cultural: Observar placas às 48h e procurar as colónias. 
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Resultados: 

 Exame citológico: células epiteliais e leucócitos – semi-quantificação de acordo 

com os critérios do exame citológico. 

 Exame bacteriano (direto Gram): semi-quantificação de acordo com os 

critérios do exame direto referindo os elementos leveduriformes, os bacilos 

Gram negativo, os cocos Gram positivo ou a presença de flora mista sem 

predomínio. 

 Exame micológico: Quando não existe desenvolvimento de fungos, o resultado 

deverá ser dado como “negativo”. Se existe desenvolvimento de fungos deverá 

ser efetuada a sementeira em meio de Candida ID e dar o resultado como 

Candida albicans ou Candida spp. Caso seja especificamente pedida a 

identificação de leveduras efetuar ID-YST. 

 Exame bacteriano (cultural): Quando não existe desenvolvimento de bactérias 

patogénicas no exame cultural o resultado deverá ser expresso por “não se 

desenvolveram bactérias potencialmente patogénicas”. Se existe predomínio de 

algum microrganismo valorizável, deverá ser feita identificação e antibiograma. 

 Exame parasitológico: Se não se observarem Trichomonas o resultado deverá 

ser dado como “negativo”. Se se observar Trichomonas deverá ser feita a sua 

semi-quantificação de acordo com os critérios referidos. 

 TSA (Sensíveis): listagem dos antibióticos para os quais foi detetada 

suscetibilidade ou resistência.  

Quando no exame direto corado pelo Gram se observem diplococcos Gram negativo 

com morfologia sugestiva de Neisseria gonorrhoeae e não existe desenvolvimento no 

exame cultural, deverá ser reportado como “morfologia sugestiva de 

Neisseria gonorrhoeae no exame direto sem desenvolvimento no exame cultural”. O 

teste de suscetibilidade aos antibióticos deverá ser feito somente se solicitado. 

Informações complementar: 

Auxiliar de diagnóstico nas infeções genitais. Nele são usados exames citológicos, 

exame direto com coloração de Gram e exames culturais. 

A pesquisa é orientada para a deteção de: 

- Neisseria gonorrhoeae; 

- Candida spp.; 
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- Trichomonas vaginalis. 

As bactérias responsáveis por infeções genitais com exigências de meio específico 

de crescimento não são despistadas neste meio, deve ser feita pesquisa orientada (exame 

Chlamydia e Mycoplasma). 

 

15) PESQUISA DE OVOS, QUISTOS E PARASITAS (TÉCNICA DE 

CONCENTRAÇÃO PELO FORMOL ETIL-ACETATO) – AMOSTRA 

EM TUBO COM SOLUÇÃO CONSERVANTE 

- Amostra: Fezes (em tubo próprio com solução conservante). 

- Conservação: estável três dias entre 2 a 8 °C. 

- Ensaio: 

Todas as amostras que envolvam a manipulação do meio B (solução de acetato de 

etilo) devem ser realizadas com máscara e em ambiente com exaustão forçada. Os 

meios B e C (solução de iodo) são transferidos do recipiente original para os frascos de 

vidro escuros de respetivamente 1000 ml e 2500 ml, acoplados aos dispensadores de 

frasco de 2 ml. 

Abrir o tubo de transporte desenroscando a tampa e misturar a suspensão com a 

concha que está fixa à tampa. Remover completamente a tampa do tubo de transporte. 

Adicionar ± 1,25 ml de meio B e ± 0,25 ml de meio C do tubo. Aplicar o tubo de 

transporte A, ao tubo de processamento D, enroscando pela parte superior. Inverter a 

180° o conjunto dos dois tubos. Agitar no vortex durante 10 – 15 segundos. Deixar 

filtrar a suspensão durante a 5 – 10 minutos a 1500 – 2000 G. Rejeitar o sobrenadante. 

Juntar algumas gotas de meio C e com uma pipeta de plástico ressuspender por 

aspiração repetida, o concentrado de parasitas. Colocar uma gota da suspensão na 

lâmina e cobrir com lamela (antes da formação de bolhas de ar). Observar a lâmina ao 

microscópio ótico. 

Resultados: 

- Positivo: Observação de ovos, quistos ou larvas de parasitas. 

Corado pelo iodo. A visualização de um único elemento parasitário por lâmina é 

suficiente para afirmar o diagnóstico. 
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- Negativo: ausência de estruturas parasitárias, os detritos fecais devem estar sempre 

presentes. 

Informação complementar: 

A técnica de concentração pelo formol etil-acetato baseia-se na diferença de 

solubilidade e de densidade dos diferentes componentes das fezes. O meio A (solução 

de formaldeído) simultaneamente conserva os parasitas e solubiliza os componentes 

hidrófilos. O meio B (solução de acetato de etilo) solubiliza os componentes lipófilos 

como as gorduras. O meio C (solução de iodo) cora diferencialmente as estruturas. Estes 

meios quando misturados criam uma suspensão imiscível que após filtração é 

centrifugada e exibe três camadas distintas: 

- uma superficial de componente lipófilos; 

- uma intermédia formada por detritos de densidade intermédia; 

- uma camada profunda composta por elementos hidrófilos e no fundo do tubo um 

sedimento de  componentes de alta densidade que inclui os ovos e quistos e larvas de 

parasitas. 

 

16) PESQUISA DE OVOS, QUISTOS E PARASITAS (TÉCNICA DE 

CONCENTRAÇÃO PELO FORMOL ETIL-ACETATO) – AMOSTRA 

EM RECIPIENTE LIMPO VEDADO 

- Amostra: Fezes em recipiente limpo e vedado. Conservação estável por 3 dias entre 2 

a 8 °C. 

- Rejeição: quantidade insuficiente (menos que o tamanho de uma noz). 

- Reagente: O meio B é inflamável e não deve ser colocado junto a chamas. Os vapores 

não devem ser inalados.  

- Ensaio: 

O meio B e C são transferidos do recipiente original para frascos de vidro escuro de 

respetivamente 1000 ml e 2500 ml acopladas aos dispensadores de frasco de 2 ml. 

Suspender em aproximativamente ¼ do tubo de plástico com meio A, uma 

quantidade de fezes do tamanho de uma ervilha, recolhida com zaragatoa limpa. 

Conservar a zaragatoa no tubo. Adicionar ao tubo de plástico com a suspensão de fezes, 

aproximadamente 2,5 ml de meio B. Agitar com a ajuda de zaragatoa inicial. Remover a 
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zaragatoa e centrifugar o tubo durante 5 a 10 minutos, a 1500-2000 G. Decanta o tubo. 

Junta 2-3 gotas do meio C e com uma pipeta de plástico ressuspender por aspiração 

repetida, o concentrado de parasitas. Colocar uma gota da suspensão numa lâmina e 

cobrir com lamela, evitar a formação de bolha de ar. Observar a lâmina no microscópio 

ótico. 

Resultado: 

- Positivo: observação de ovos, quistos ou larvas de parasitas corados pelo iodo. A 

visualização de um único elemento parasitário por lâmina é suficiente para afirmar o 

diagnóstico. 

- Negativo: ausência de estruturas parasitárias. Os detritos fecais devem estar 

sempre presentes. 

Informação complementar: 

A técnica de concentração pelo formol etil-acetato baseia-se na diferença de 

solubilidade e de densidade dos diferentes componentes das fezes. O meio A (solução 

de formaldeído) simultaneamente conserva os parasitas e solubiliza os componentes 

hidrófilos. O meio B (solução de acetato de etilo) solubiliza os componentes lipófilos 

como as gorduras. O meio C (solução de iodo) cora diferencialmente as estruturas. Estes 

meios quando misturados criam uma suspensão imiscível que após filtração é 

centrifugada e exibe três camadas distintas: 

- uma superficial de componente lipófilos; 

- uma intermédia formada por detritos de densidade intermédia; 

- uma camada profunda composta por elementos hidrófilos e no fundo do tubo um 

sedimento de  componentes de alta densidade que inclui os ovos e quistos e larvas de 

parasitas. 
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17) PESQUISA DE SANGUE OCULTO (ICR) 

- Amostra: Fezes (em tubo de tampão para diluir a amostra ou em recipiente limpo 

vedado). Conservação estável 12h entre 2 a 8 °C. 

- Rejeição: produto entornado. 

- Ensaio: 

Preparação da amostra: Desenroscar a tampa do tubo de diluição da amostra. 

Recolher uma pequena amostra com a vareta que está no interior da tampa do tubo, 

fazer movimento de rotação de modo que as duas fendas fiquem preenchidas com fezes. 

Remover o excesso de fezes, raspando a vareta contra as paredes do reservatório que 

contem a amostra. Colocar a vareta no interior do tubo de diluição da amostra. A 

amostra pode ser utilizada e não estável durante uma semana entre 2 a 8 °C. 

Procedimento técnico: Retirar o número necessário de dispositivos perfurantes da 

embalagem de alumínio e depois de ter atingido a temperatura ambiente. Não tocar na 

parte do dispositivo perfurante abaixo do limite saliente superior da zona amarela, que é 

a área que vai contactar com a amostra. Usar as tiras imediatamente. A amostra deve 

estar à temperatura ambiente. Utilizar a extremidade pontiaguda do dispositivo 

perfurante para perfurar a área de perfuração retangular. Empurrar o dispositivo para 

dentro do tubo até ao limite saliente superior da zona amarela, evitando assim que este 

penetre mais. Inclinar o tubo durante 2 segundos de modo que a zona amarela fique em 

contacto com a amostra, efetuar a leitura a 10 minutos depois do líquido ter atingido a 

parte inferior da zona de reação. 

Resultado: 

- Positivo: na zona de reação, assim que se tornarem visíveis duas linhas azuis. 

- Negativo: na zona de reação, uma linha azul única depois de 10 minutos. 

Nota: após de 10 minutos não valoriza qualquer tipo de linha. 

Informação complementar: 

Este teste serve apenas para detetar perdas de sangue nas fezes por patologias 

gastrointestinais. O teste é baseado na imunocromatografia usando 2 anticorpos 

monoclonais anti-hemoglobina humana. Um deles reveste as partículas de látex azuis 

(marcadores de deteção) e o outro está mobilizado na membrana de migração que se 
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liga às partículas de látex marcadas e que tem a função de indicar a positividade do 

teste. A suspensão de fezes entra em contacto com a parte interior da tira e se tiver 

hemoglobina, esta vai ligar-se aos anticorpos que revestem as partículas de látex. Estas 

partículas vão migrar através do líquido e se amostra contiver hemoglobina irá aparecer 

na zona de deteção uma linha azul, se a sua concentração exceder o valor do limite de 

deteção. A segunda linha azul é o controlo do kit. 
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Tabela 6: Líquidos orgânicos e outros produtos biológicos – Exame bacteriano 

 
Exame directo a 

fresco 
Exame directo 

coloração Gram 
Exame directo 

coloração Giemsa 
Contagem de 

células 
Meios de cultura 

Meios de cultura 
líquidos (sub-cultura) 

Meios de cultura 
anaeróbios 

(quando pedido) 

LCR** X X X X 
Columbia; 
Chocolate 
polyVitex 

BHI*; Columbia; 
Chocolate polyVitex 

Schaedler líquido; 
Columbia sólido; 
Schaedler sólido 

Líquido sinovial** X X X X 
Columbia; 
Chocolate 
polyVitex 

Todd-Hewitt*; 
Columbia; Chocolate 

polyVitex 
 

Líquido pleural** X X X X 

Columbia; 
MacConkey; 
Chocolate; 

Haemophilus 

Todd-Hewitt*; Columbia; 
Chocolate Haemophilus 

Schaedler líquido; 
Columbia sólido; 
Schaedler sólido 

Líquido ascítico** X  X X 

Columbia; 
MacConkey; 
Chocolate; 

Haemophilus 

Todd-Hewitt*; 
Columbia; MacConkey 

Schaedler líquido; 
Columbia sólido; 
Schaedler sólido 

Esperma X X   
Columbia; 

Chocolate VCAT; 
Sabouraud 

  

Cateteres vasculares 
D.I.U. 

    

Columbia (rolar a 
ponta do cateter na 

placa e depois 
colocá-lo no meio 

líquido) 

Todd-Hewitt*; 
Columbia 

 

Pus e outras 
amostras** 

 X   
Columbia; 

MacConkey; 
Chapman 

Todd-Hewitt*; 
Columbia; MacConkey; 
Chocolate + PolyVitex 

Schaedler líquido; 
Columbia sólido; 
Schaedler sólido 

9. (*) incubar a 35 ± 2 °C durante 18 a 24h e posterior passagem para meio sólido (sub-cultura); 

10. (**) centrifugar 5 minutos a 1500 rpm e semear o sedimento. 
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9. CONTROLO DE QUALIDADE 

O laboratório tem implementado um Sistema de Controlo de Qualidade que 

monitoriza as variáveis essenciais relativas aos ensaios, permitindo detetar 

precocemente desvios da qualidade, para que possam ser implementadas ações 

corretivas em tempo útil.  

O controlo interno e externo de qualidade têm como objetivo monitorizar 

continuamente os parâmetros de precisão e exatidão dos métodos implementados no 

laboratório, de forma a assegurar que, em qualquer momento, os resultados apresentam 

níveis de qualidade compatíveis com a utilização clínica desejada. O tipo e extensão de 

controlo dependem de vários fatores onde se incluem o tipo de ensaio (qualitativo, 

semi-quantitativo ou quantitativo), grau de automatização do método, criticidade do 

método, nível de utilização (rotineiro ou esporádico), recomendações do fornecedor, 

disponibilidade de materiais de controlo interno, características próprias do método. 

O controlo interno de qualidade é efetuado com base na construção de cartas de 

controlo, estando definidas e documentadas as regras da qualidade e os critérios de 

aceitação/rejeição de resultados com base nas características e desempenho do método. 

Cada procedimento operativo tem documentada a metodologia de controlo interno 

(quantos controlos, níveis, periodicidade, regras aplicáveis). No início de cada dia de 

trabalho devem ser introduzidos um ou mais controlos de forma a comprovar o bom 

estado dos reagentes e/ou equipamentos e a estabilidade do método ao longo do tempo. 

Se o controlo não é conforme, não são iniciados os trabalhos até serem implementadas 

as ações necessárias. Após a implementação destas ações, é efetuado um novo controlo. 

Perante um resultado não conforme podem tomar-se várias medidas, onde se incluem a 

calibração de aparelhos/instrumentação, rejeição de lotes de reagentes, rejeição de kits 

analíticos, repetição de análises no âmbito da validação analítica e/ou biopatológica. Os 

materiais de controlo devem, sempre que possível, apresentar estabilidade durante 

longos períodos, apresentar a mesma matriz das amostras analisadas, devem ser 

cumpridos os prazos de validade e recomendações de manuseamento e preservação dos 

materiais de controlo.  

A participação em programas de avaliação externa de qualidade consiste na melhor 

forma de avaliar a exatidão de um determinado método. O LJC participa em programas 

de avaliação externa de qualidade, nomeadamente o UK – NEQAS (United Kingdom 
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External Quality Assessment Schemes) do INSA (Instituto Nacional de Saúde Ricardo 

Jorge). 
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INTRODUÇÃO 

O Rastreio Pré-Natal (RPN) permite determinar o Risco Fetal para uma determinada 

alteração cromossómica e/ou defeito aberto do tubo neural (espinha bífida ou 

anencefalia), auxiliando a tomada de decisões relativamente ao futuro de uma gestação1. 

As anomalias cromossómicas mais frequentes são a Síndrome de Down (trissomia 

21), a Síndrome de Edwards (trissomia 18), a Síndrome de Patau (trissomia 13) e a 

Síndrome de Turner ou Monossomia X3,15. Contudo, o RPN não dá indicação de todas as 

cromossomopatias ou malformações que um feto pode apresentar, estando direcionado 

para as mais comuns, como a Síndrome de Down (SD) e os defeitos do tubo neural 

(DTN). Pode também ser calculada a probabilidade do feto apresentar a Síndrome de 

Edwards ou Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO)4,7. 

Atualmente são vários os métodos de RPN que, empregando marcadores bioquímicos 

e/ou ecográficos, permitem identificar, de modo não invasivo, as gestações de fetos com 

risco aumentado de SD, trissomia 18 e DTN1.  

A escolha do método de RPN será influenciada pelo tempo de gestação, altura em que 

se pretendem os resultados e pela preferência do médico. Para a execução de qualquer 

rastreio é fundamental a realização de uma ecografia para determinar com maior precisão 

o tempo de gestação1,7,8. Independentemente da metodologia utilizada no RPN, aos 

resultados obtidos deverão ser adicionadas outras informações que poderão ser 

consideradas relevantes, tais como, se a grávida é ou não fumadora ou diabética, se teve 

uma gestação anterior de um feto portador de alguma malformação ou cromossomopatia, 

se efetuou estudos cromossómicos prévios, se toma algum tipo de medicação, se teve 

sangramento vaginal durante a gravidez, se tem história familiar de anomalia não DTN, 

a idade, o peso, a etnia, se a gravidez foi ou não resultado de uma fecundação in vitro 

(FIV), se a gravidez é gemelar25. 

Em função dos resultados dos exames de RPN, a população submetida é dividida em 

dois grupos: o grupo de baixo risco, com resultado do rastreio negativo e o grupo de alto 

risco, com resultado positivo. O RPN não é um exame de diagnóstico, indicando apenas 

um valor estatístico do risco do recém-nascido apresentar alguma cromossomopatia ou 

malformação. Perante a determinação de um risco elevado, a utilização de outros métodos 

de diagnóstico deve ser considerada, tais como a ecografia detalhada ou um exame de 

Diagnóstico Pré-Natal (DPN). O DPN pode recorrer à realização da amniocentese ou 
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colheita de vilosidades coriónicas. A amniocentese ou colheita de vilosidades coriónicas 

permitirem estabelecer uma análise cromossómica fetal para conduzir a um diagnóstico 

definitivo. No entanto, como são procedimentos invasivos, comportam um risco de perda 

fetal (0.5% a 1%)13. Caberá à futura mãe, avaliando os riscos/benefícios, decidir se 

pretende ser sujeita a testes de diagnóstico específicos25. 

Devido ao risco de perda fetal associado a estas técnicas invasivas, a investigação tem 

sido no sentido de aumentar o grau de precisão dos marcadores de anomalias congénitas 

dos métodos de RPN, aumentando a sua taxa de deteção e diminuindo o número de falsos 

positivos, para que deste modo os exames de diagnóstico se realizem apenas no grupo de 

alto risco. Se o resultado dos exames de diagnóstico for normal, significa que muito 

provavelmente o recém-nascido não será portador de SD nem de outras anomalias 

cromossómicas mais comuns, mas não exclui a possibilidade de defeitos congénitos1,7,13.  

As cromossomopatias rastreadas nos exames pré-natais são incuráveis. Por 

conseguinte, o objetivo da sua deteção pré-natal precoce reside na possibilidade que pode 

ser dada aos progenitores de ser realizada uma de interrupção da gravidez, se for esse o 

seu desejo. Caso pretendam prosseguir com a gravidez, será assegurado o 

acompanhamento médico durante a gestação e preparação dos progenitores para a 

convivência com a situação clínica associada a uma criança com determinadas 

malformações anomalia congénita13,25. 

É importante fazer uma distinção do impacto dos resultados de um exame de RPN e 

de DPN. No caso de um resultado positivo num exame de DPN, é muito provável que o 

feto seja portador de uma determinada malformação ou anomalia congénita. No caso dos 

exames de RPN, apenas se estima o risco do feto ser portador de uma determinada 

cromossomopatia ou malformação. Os testes de RPN são mais suscetíveis aos falsos 

positivos e falsos negativos7.  

OBJECTIVOS 

Com este trabalho pretende-se discutir os vários marcadores bioquímicos maternos e a 

sua função no Rastreio Pré-Natal, bem como enunciar as diferentes metodologias 

atualmente disponíveis. 
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1. RASTREIO E DIAGNÓSTICO 

Os exames de rastreio são aplicados a um conjunto de indivíduos supostamente sadio, 

tendo como objetivo a identificação daqueles que apresentam um risco significativo de 

adquirir uma doença específica, para desta forma terem acesso a uma análise 

complementar ou a uma ação preventiva direta. Com os exames de rastreio faz-se uma 

seleção criteriosa de um grupo, dentro da população em geral, que apresenta risco 

suficiente para uma determinada condição e que deverá realizar um exame de diagnóstico. 

O risco elevado justifica a realização neste grupo restrito de exames subsequentes ou 

procedimentos de diagnóstico que normalmente comportam mais riscos e custos mais 

elevados1.  

Os exames de rastreio são realizados com o objetivo de beneficiar grande parte da 

população em geral, proporcionando posteriormente informação individual. A sua 

realização pressupõe que algumas premissas estejam asseguradas, tais como, que a 

patologia que se pretende rastrear seja consideravelmente grave, conduzindo a uma 

morbilidade e mortalidade relevantes e que a prevalência na população seja significativa. 

Outra das condições necessárias para a realização do rastreio é a existência de 

procedimentos de diagnóstico, assim como a possibilidade de intervenção clínica 

posteriormente ao resultado. O exame tem de ser aceite pela população, apresentar 

reprodutibilidade, sensibilidade e boa relação custo-benefício aceitável1. 

O RPN pode ser efetuado de forma simplificada, com recurso a perguntas, como por 

exemplo a idade materna (no caso de rastreio de trissomias), com a avaliação da história 

obstétrica, ou com a avalização de parâmetros bioquímicos no soro materno1. 

Os exames de rastreio identificam indivíduos com um risco mais elevado para uma 

determinada doença e a sua eficácia é expressa em termos de taxa de deteção, por vezes 

referido como sensibilidade. Para o caso específico dos exames de RPN a taxa de deteção 

corresponde à proporção de gestações afetadas com resultado positivo no exame de 

rastreio e a taxa de falsos positivos é a proporção de gestações não afetadas, mas com um 

resultado positivo no exame de rastreio1.  

Os exames de rastreio podem ser utilizados isoladamente, porém a associação de 

diferentes exames otimiza a taxa de deteção, reduzindo a taxa de falsos positivos. No 

entanto, os exames deverão ser independentes entre si, de outro modo terá de ser feito um 
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tratamento estatístico específico para a correção dos vieses originados pela inter-relação 

dos exames entre si1,13. 
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2. ANOMALIAS CROMOSSÓMICAS MAIS FREQUENTES 

Nos seres humanos, cada célula normal contém 23 pares de cromossomas, totalizando 

46 cromossomas. Vinte e dois desses pares são chamados de cromossomas autossómicos, 

sendo iguais nos homens e nas mulheres. O vigésimo terceiro par de cromossomas, 

cromossomas sexuais, diferem entre homens e mulheres, sendo XX no sexo feminino e 

XY no sexo masculino3. 

As alterações cromossómicas podem ser numéricas ou estruturais, afetando um ou 

mais cromossomas. As alterações estruturais decorrem de uma perda de material genético 

de determinado cromossoma ou de rearranjos na localização do material genético. As 

alterações estruturais que resultam de quebras podem ser equilibradas, havendo apenas 

rearranjo de material sem alteração de fenótipo, ou não equilibradas, por perda ou ganho 

de genes e os descendentes normalmente apresentam um fenótipo anormal. Existem ainda 

diversos tipos de alterações estruturais, como sejam deleções, duplicações, inversões, 

inserções, translocações, cromossoma em anel e isocromossoma3.  

As alterações numéricas incluem aneuploidia ou poliploidia. A aneuploidia é referida 

como qualquer desvio do número diploide humano de 46 cromossomas, com culminando 

com um aumento ou diminuição do número de pares de cromossomas. Um indivíduo 

aneuploide é portador de um número de cromossomas que não é um múltiplo do número 

haploide. A trissomia caracteriza-se pela presença de um cromossoma suplementar, em 

vez do par habitual, sendo a alteração numérica mais comum. As células de indivíduos 

poliploides contêm mais do que dois conjuntos de cromossomas haploides. O número de 

cromossomas é um múltiplo exato do número haploide (n), porém maior do que o 

conteúdo 2n das células diploides. Por exemplo as células triploides (3n) e as células 

tetraploides (4n) são poliploides3. 

As alterações numéricas geralmente resultam de um erro na divisão celular 

(não-disjunção), em que um par de cromossomas não se separa durante a divisão mitótica 

ou durante a primeira ou segunda divisão meiótica. Consequentemente, o par de 

cromossomas vai para uma célula-filha e a outra não recebe nenhum. A não-disjunção 

pode ocorrer durante a gametogênese materna ou paterna. Em muitos casos, o erro 

numérico está associado a uma não-disjunção meiótica dos cromossomas, originando um 

gâmeta com 24 em vez de 23 cromossomas e, consecutivamente, um zigoto com 47 

cromossomas. As trissomias têm maioritariamente origem materna, dado que a mulher 
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matura normalmente apenas um ovócito ao contrário do homem, que matura imensos 

espermatozoides. A viabilidade de gâmetas masculinos portadores de alterações 

cromossómicas numéricas é reduzida, relativamente aos gâmetas normais, tornando 

ínfimas as possibilidades de um gâmeta masculino com 24 cromossomas fecundar um 

ovócito3. 

Anomalias cromossómicas ocorrem em cerca de 10 a 25% das gestações, podendo 

culminar com morte fetal espontânea ou, no caso de gravidez chegar ao termo, com 

defeitos congénitos e atraso mental12,13.  

O risco de aneuploidias aumenta com o avanço da idade materna, especialmente 

depois dos 35 anos. No ano de 1909 Shuttleworth observou que um terço das crianças 

portadoras de SD nasciam de gestantes com idade próxima da menopausa. A idade 

materna tornou-se assim um importante fator de risco para as gestações de fetos 

portadores de SD. Desta forma, quanto maior a idade materna maior será o risco para a 

anomalia cromossómica, ou seja, uma grávida com 20 anos apresenta um risco menor do 

que uma com 40 anos (Tabela 1)1,13. 

Tabela 1: Risco estimado para Trissomias 21, 18 e 13 (risco = 1/número apresentado na tabela) em relação 
à idade materna e gestacional13. 
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Contudo, a idade materna isoladamente apresenta baixa taxa de deteção, ou seja, 

considerando as gestações em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos são 

identificados cerca de 30% dos fetos portadores de SD, para uma taxa de falsos positivos 

de aproximadamente 15%. Permite assim concluir que a maioria dos fetos com SD nasce 

de mulheres com idade inferior a 35 anos13.  

A relação entre o avanço da idade materna e o aumento do risco de SD parece 

verificar-se na maioria das cromossomopatias (Figura 1). Por outro lado, a idade materna 

parece não ter influência no risco de triploidia, de Síndrome de Turner (45,X) e de outras 

alterações dos cromossomas sexuais (47,XXX, 47,XXXYe 47,XYY) (Figura 1)13,41. 

 
Figura 1: Risco de cromossomopatias associado à idade materna13. 

 
Os fetos com malformações têm um risco mais elevado de sofrer óbito intra-uterino 

relativamente aos fetos normais, por isso o risco de uma paciente estar grávida de um feto 

portador de uma anomalia cromossómica diminui com o avanço da idade gestacional 

(Figura 2)13. 

 
Figura 2: Risco de anomalias cromossómicas relacionado com a idade gestacional (as linhas representam o 
risco relativo, de acordo com o risco na 10ª semana de gravidez)13. 
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Na trissomia 21, os índices de morte fetal entre a 12ª e a 40ª semana são de 

aproximadamente 30% e entre a 16ª semana e a 40ª semana, cerca de 20%. Nas trissomias 

do 18 e 13, os índices de morte fetal entre a 12ª e a 40ª semana de gestação podem chegar 

a 80%. Deste modo, o risco de uma mulher com 35 anos, na sua primeira gestação, ter 

um filho com SD na 12ª semana é de 1/249 (0,4%) e, na 40ª semana é de 1/356 (0,28%). 

O risco da mesma grávida ter um filho com trissomia 13 na 12ª semana de gestação é de 

1/1.826 (0,05%) e na 40ª semana é de 1/9.876 (0,01%) (Tabela 1)12,13,41.  

A prevalência da Síndrome de Turner é cerca de 1/1.500 (0,06%) na 12ª semana, 

1/3.000 na 20ª semana (0,03%) e 1/4.000 na 40ª semana (0,025%) de gestação. 

Relativamente às outras alterações dos cromossomas sexuais (47,XXX, 47,XXXY e 

47,XYY) a taxa de óbito intra-uterino espontânea não é maior do que a de fetos normais, 

sendo a prevalência total aproximadamente 1/500 (0,20%), não havendo diminuições com 

a idade gestacional. A poliploidia atinge aproximadamente 2% das gestações, sendo 

bastante letal, o que a torna muito rara em nascidos vivos. A sua prevalência é de 1/2.000 

(0,05%) na 12ª semana e de 1/250.000 (0,0004%) no final da gestação12,41. 

a) Síndrome de Down (trissomia 21) 

A Síndrome de Down (SD), comummente conhecida como mongolismo, é referida 

com a causa mais frequente de atraso mental. A prevalência de SD é de 1 em cada 600-

800 nascimentos.  

A SD é uma anomalia cromossómica originada pela presença em triplicado de todo 

ou de porção crítica do cromossoma 21. Atualmente conhecem-se três formas diferentes 

para o excesso de material genético no cromossoma 21. Cerca de 95% dos indivíduos 

com SD tem 3 cópias do cromossoma 21 em todas as células (trissomia 21 livre)2,3. As 

translocações robertsonianas podem verificam-se em 3% a 4% dos casos de SD, sendo 

2% a 3% translocações “de novo” (principalmente de origem materna) e 1% a 2% 

translocações herdadas de um/ dos progenitores em que se encontram de uma forma 

equilibrada. As translocações normalmente ocorrem entre o cromossoma 21 e um dos 

cromossomas 13, 14 ou 15 (por exemplo, cariótipo 46,XY, t(14;21) ou 46,XX, t(14;21)), 

entre o cromossoma 21 e o cromossoma 22 (cariótipo 46,XY, t(21;22) ou 46,XX, 

t(21;22)), ou ainda entre os dois cromossomas 21 (cariótipo 46,XY,t(21;21) ou 46,XX, 

t(21;21)). A idade materna não tem qualquer correlação com a ocorrência de 

translocação3. Em 1% dos casos existe uma linha celular trissómica e uma linha celular 
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normal, ou seja, trissomia livre em parte das células do indivíduo (mosaicismo)1,3. 

Somente na trissomia livre foi encontrada correlação com o avanço da idade materna, e 

por ser a mais frequente, é a que apresenta maior relevância no RPN3. 

A maioria dos casos de SD resulta de uma não-disjunção esporádica durante a meiose. 

Aproximadamente 95% de não-disjunção é materna e 77% da não-disjunção materna 

ocorre durante a Meiose I2. O risco de ter um filho com SD aumenta com o avanço da 

idade maternal. SD pode ser hereditário quando um dos progenitores é portador de uma 

translocação envolvendo o cromossoma 21. Se um dos progenitores for portador de uma 

translocação robertsoniana o risco para o descendente será dependente do sexo do 

portador da translocação (a menos que seja uma translocação 21:21)2. 

b) Síndrome de Edwards (trissomia 18) 

A Síndrome de Edwards (trissomia 18) é uma anomalia cromossómica bastante grave, 

que quase sempre é fatal nos primeiros dias de vida ou meses após o nascimento, sendo 

rara a sobrevivência para além de um ano de idade. Caso não seja feito o diagnóstico pré-

natal e a gravidez interrompida, a percentagem de nascimentos é 10 vezes inferior à de 

fetos portadores de SD. Aproximadamente 70% dos fetos que atingem o 2º trimestre irão 

sofrer morte fetal espontânea2. É a segunda anomalia cromossómica em termos de 

frequência. A prevalência é de 1 em 6.000-8.000 recém-nascidos e predomínio do sexo 

feminino. Contudo, este valor representa somente 5% dos fetos com trissomia 18,uma 

vez que aproximadamente 95% dos fetos sofrem abortos espontâneos. A maioria dos 

casos de trissomia 18 apresenta uma trissomia livre, caracterizada pela presença de um 

cromossoma 18 supranumerário (47,XX + 18 ou 47,XY + 18), originado na maior parte 

dos casos por um não disjunção meiótica. A idade materna avançada está relacionada com 

uma maior ocorrência desta trissomia na descendência. Podem também verificar-se casos 

de trissomia parcial do braço curto do cromossoma 18 e trissomia parcial do braço longo 

do cromossoma. Outras causas etiológicas são a translocação e o mosaicismo, embora 

sejam raras3. 

c) Síndrome de Patau (trissomia 13) 

A trissomia 13 ou Síndrome de Patau é uma grave anomalia cromossómica com uma 

percentagem de nascimentos inferior à de trissomia 18 (aproximadamente 1 em 10.000 

ou menos)2. No período intra-uterino, a mortalidade é bastante alta. Apenas 3% 

sobrevivem para além dos 6 meses de vida, sendo muito raro o crescimento até à idade 
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adulta. Têm um atraso mental muito profundo. Em cerca de 3/4 dos casos verifica-se 

trissomia livre, com um cromossoma supranumerário gerado por uma não-disjunção 

meiótica, frequentemente com origem materna (cerca de 90% dos casos). A translocação 

robertsoniana, entre os cromossomas do grupo D (13, 14 ou 15), na maioria das vezes 

t(13q;14q), constata-se em 20% dos casos. Metade dos casos de translocação deriva de 

uma mutação “de novo” e a outra metade é herdada, na maioria dos casos, da mãe3.  

d) Síndrome de Turner ou Monossomia X 

Uma das causas mais comuns desta síndrome é a monossomia do cromossoma X 

e uma deleção total ou parcial do segundo cromossoma sexual (50% dos casos), que 

corresponde a um cariótipo 45,X3. O mosaicismo 45,X/46,XX é responsável por 25% 

dos casos3,41. 

Em situação de aborto precoce, o mais provável é a presença de uma monossomia 

em que o cromossoma X seja de origem paterna. No caso de abortos numa idade 

gestacional mais avançada (do 2º trimestre da gravidez), o mais comum é a presença 

de um único cromossoma X de origem materna3. 

Com base na sua prevalência, de cerca de 1 em cada 2.000 a 1 em cada 5.000 

recém-nascidos do sexo feminino, estima-se que menos de 1% dos fetos sobrevivam 

até ao parto17. 

Tal como foi anteriormente referido, como a idade materna parece não ter 

influência na frequência da conceção de fetos 45,X, acreditar-se que esta síndrome 

está usualmente ligada à perda do cromossoma X paterno3,41.  
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3. SÍNDROME DE SMITH-LEMLI-OPITZ 

A Síndrome de Smith-Lemli-Opitz é uma doença genética de transmissão 

autossómica recessiva relacionada com a biossíntese do colesterol. A sua incidência é 

variável entre populações, sendo estimada uma variação entre 1 em 22.000 e 1 em 60.000. 

Contudo, há autores que referem que 1 em cada 15.000 recém-nascidos apresentam esta 

síndrome4.  

Esta doença é causada por um défice de uma enzima, 7- dehidrocholesterol reductase, 

que é a enzima responsável pela conversão de 7-dehidrocolesterol em colesterol. A 7- 

dehidrocholesterol reductase é codificada pelo gene DHCR7, localizado no cromossoma 

11q13. O bloqueio tem consequências graves para o desenvolvimento intra-uterino fetal, 

uma vez que o colesterol apresenta múltiplas funções biológicas4.  

Muitos autores consideram que para o diagnóstico desta síndrome se deva associar o 

rastreio bioquímico pré-natal, contemplando o doseamento de estriol livre no sangue 

materno, com uma vigilância ecográfica cuidada, permitindo detetar alterações no 

desenvolvimento fetal4. 
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4. DEFEITO DO TUBO NEURAL 

Defeitos do tubo neural (DTN) são um conjunto de malformações que incluem 

anencefalia, cefalocelo e espinha bífida. Na ausência de RPN, estima-se que a prevalência 

de DTN seja de 1 em cada 650 recém-nascidos, ou menos do que 1 em cada 1.200 

nascimentos, caso a grávida tenha iniciado a medicação com ácido fólico imediatamente 

antes de engravidar33. 

A etiologia destas malformações fetais é multifactorial, apesar de se considerar a 

possível influência adicional de fatores ambientais5. 

Os DTN estão entre as malformações fetais diagnosticadas com maior frequência. 

Deste de grupo de malformações fetais fazem parte o cefalocelo, a anencefalia e a espinha 

bífida, sendo as duas últimas as mais frequentes. A anencefalia é uma condição patológica 

que não é compatível com a vida. No que diz respeito ao cefalocelo e a espinha bífida, 

são condições que têm apresentação e prognósticos variáveis e que num grande número 

de casos, originam situações bastante graves no pós-natal. 5.  

Os DTN podem ser classificados como abertos ou fechados, consoante estão ou não 

recobertos por pele. Nos defeitos abertos, o tecido neural está quase em contacto direto 

com o líquido amniótico, sendo coberto apenas por uma membrana. A anencefalia é 

sempre uma lesão aberta. No entanto, somente 80% das espinhas bífidas e 18% dos 

cefalocelos é que são lesões abertas5. A abertura anormal nos ossos da coluna vertebral, 

que se verifica nos casos de espinha bífida, pode condicionar a enervação que controla a 

parte inferior do corpo, levando a situações de fraqueza ou até mesmo paralisia dos 

membros inferiores, a um mau funcionamento da bexiga e dos intestinos, podendo chegar 

a uma condição de incontinência. Por vezes, os indivíduos afetados por estas 

malformações apresentam também hidrocefalia que, em alguns casos consegue ser 

melhorada com recurso a tratamento cirúrgico, mas que pode levar a um atraso mental. 

Os casos de espinha bífida fechada normalmente têm menor gravidade e não são 

detetáveis pelos exames de rastreio. O crânio de bebés afetados por anencefalia revela 

inexistência de grande parte dos ossos e o seu cérebro apresenta uma formação muito 

deficiente, culminando com a sua morte antes ou pouco tempo após o nascimento5,7. 
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5. MARCADORES BIOQUÍMICOS MATERNOS 

 

a) Proteína Plasmática A Associada à Gravidez (PAPP-A) 

A PAPP-A não é uma proteína específica da gravidez, podendo ser detetada no plasma 

de mulheres não grávidas e de homens. Durante a gestação o principal local da sua síntese 

é a placenta (sinciciotrofoblasto) e nesta fase os seus níveis plasmáticos são multiplicados 

por um fator de 150 em relação à condição de não grávida. Nas gestações unifetais a 

PAPP-A é detetada no sangue materno a partir do 28º dia pós-conceção, com duplicação 

do seu valor a cada 3-4 dias durante o 1º trimestre. Os níveis de PAPP-A continuam a 

aumentar até ao nascimento10. A PAPP-A pertence à família das metaloproteinases. A 

Proteína 4 de Ligação ao Fator de Crescimento “Insulin-Like” (IGFBP-4) e Proteína 5 de 

Ligação ao Fator de Crescimento “Insulin-Like” (IGFBP-5) são substratos da PAPP-A. 

A clivagem de IGFBP-4 e IGFBP-5 origina a libertação do Factor de Crescimento 

“Insulin-Like” I (IGF-I) e II (IGF-II). Deste modo, a PAPP-A funciona como um 

regulador da biodisponibilidade local do Fator de Crescimento “Insulin-Like” (IGF) em 

vários sistemas, incluindo a placenta, os folículos ováricos e os ossos. A PAPP-A 

desempenha um papel relevante como fator regulador do crescimento fetal. Desta forma, 

tem utilidade clínica como indicador da função placentar e de prognóstico fetal. Com base 

em vários estudos com o objetivo de avaliar a sua utilidade no âmbito do RPN, foi 

possível constatar que as concentrações baixas de PAPP-A foram associadas a maior 

probabilidade de aborto espontâneo, gravidez ectópica, diabetes gestacional e anomalias 

cromossómicas. Pelo contrário, as concentrações mais altas foram determinadas em 

gestações múltiplas e na pré-eclâmpsia. A PAPP-A evidenciou-se assim como um 

marcador bioquímico eficaz entre as 8 e 13 semanas de gestação, perdendo a sua eficácia 

após este período, uma vez que a diferença do seu valor em gestações afetadas por 

anomalias cromossómicas versus gestações normais vai decrescendo com o avanço da 

idade gestacional. A PAPP-A é um bom marcador para o rastreio de SD no 1º trimestre, 

perdendo o seu valor no 2º trimestre e no caso de gestações de fetos portadores de 

trissomia 21 os seus valores de concentração estão reduzidos10. 

Tem sido referido que níveis baixos de PAPP-A resultam numa menor 

biodisponibilidade de IGF e pode ser uma via pela qual ocorrem anormalidades 

placentárias que levam a problemas associados a aborto, restrição do crescimento 

intra-uterino, desordens de hipertensão, morte fetal e parto prematuro10.  
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b) Gonadotrofina coriónica humana (hCG) 

A Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG) é uma hormona glicoproteíca sintetizada 

pelas células trofoblásticas da placenta durante a gravidez. A sua ação biológica está 

relacionada com a manutenção do corpo lúteo durante a gravidez, para além de influenciar 

a produção de hormonas esteróides28. 

A estrutura da molécula da hCG resulta da combinação não covalente de duas 

subunidades, alfa (α-hCG) e beta (β-hCG), sintetizadas isoladamente pelo tecido 

trofoblástico normal. A subunidade beta é a que confere a especificidade biológica e 

imunológica à molécula de hCG. Embora se encontrem semelhanças estruturais entre a 

subunidade beta da hCG e as subunidades beta de outras glicoproteínas hipofisárias, a 

cadeia de aminoácidos da β-hCG possui 45 aminoácidos adicionais na cadeia peptídica e 

conteúdo de hidratos de carbono perfeitamente distinto das subunidades beta que 

compõem as moléculas de LH (hormona luteínica) e FSH (hormona 

folículo-estimulante)27. 

Numa gestação normal as moléculas intactas de hCG começam a ser detetadas no 

sangue materno 2 a 3 semanas após a conceção. A concentração das moléculas intactas 

de hCG aumenta exponencialmente no 1º trimestre, duplicando a cada dois dias e 

alcançando máximos das concentrações entre a 11ª semana e a 13ª semana de gestação. 

No 2º trimestre diminui em 80% até à 20ª semana, e permanece nesse valor de 

concentração até ao final da gravidez. O decréscimo da concentração das moléculas 

intactas de hCG ao longo 2º trimestre justifica-se com o facto de a placenta estar 

suficientemente desenvolvida para produzir quantidade razoável de progesterona para 

manter o endométrio e permitir que a gestação continue. Após o parto o nível de hCG 

decai para os níveis normais27. 

Tanto as concentrações elevadas como as concentrações diminuídas de hCG intacta 

têm sido relacionadas com alterações maternas ou feto-placentárias, sendo a sua 

quantificação um método para identificar pré-eclâmpsia, restrição de crescimento 

intra-uterino e trissomias27.  

Nos casos com trissomia 21, a hCG está particularmente aumentada entre a 

11ª semana e a 14ª semana de gestação. Apesar dos níveis de hCG aumentarem neste 

período, a molécula intacta de hCG não parece ser a melhor alternativa como marcador 
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bioquímico materno, identificando apenas 63% dos casos, com taxa de falsos positivos 

de 5%27.  

As concentrações da fração livre da β-hCG variam em paralelo com as concentrações 

de hCG no sangue e urina de gestações normais, alcançando um pico por volta da 10ª 

semana. No soro de gestantes normais as concentrações da fração livre da β-hCG são 200 

vezes menores que a concentração do dímero da molécula de hCG. No entanto, na urina 

é uma das formas predominantes desde o início da gestação. As concentrações baixas 

desta molécula no soro de gestantes no 1º trimestre têm sido associadas a interrupções 

espontâneas da gravidez antes da 22ª-24ª semana, ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia, 

ao crescimento intra-uterino restrito e a parto prematuro27. 

A escolha da forma da hCG (fração livre da β-hCG, hCG intacta ou hCG total) 

determinada no 1º trimestre depende da performance de cada marcador a cada semana de 

gestação. Antes da 11ª semana, a fração livre da β-hCG é discriminatória, mas a hCG não. 

Entre a 11ª e a 13ª semana de gestação, a fração livre da β-hCG é indiscutivelmente mais 

discriminatória para o rastreio de SD do que hCG. Quando combinada com a idade 

materna, translucência da nuca e PAPP-A, a fração livre da β-hCG tem um desempenho 

superior à hCG (a taxa de deteção é cerca de 2% a 3% superior) na 11ª semana. Na 

13ª semana, a hCG pode ter um desempenho ligeiramente superior ao da fração livre da 

β-hCG (a taxa de deteção é cerca de 1% a 2% superior)20.  

c) Alfa-Fetoproteína (AFP)  

A alfa-fetoproteína (AFP) é uma das maiores glicoproteínas do plasma fetal. A AFP 

pode ser encontrada no soro materno e no líquido amniótico. Esta proteína começa a ser 

sintetizada numa fase inicial da gestação pelo saco vitelino (até à 12ª semana de gestação) 

e mais tarde pelo fígado e sistema gastrointestinal do feto. Pequenas quantidades podem 

ser sintetizadas pelos rins e placenta. É uma proteína semelhante à albumina em muitas 

das suas propriedades físico-químicas e está relacionada genética e estruturalmente com 

a albumina, desempenhando no feto um papel biológico idêntico ao da albumina no 

adulto29.  

Os níveis plasmáticos fetais de AFP atingem o pico entre a 13ª e a 14ª semana de 

gestação e declinam exponencialmente entre a 14ª e a 32ª semana, seguindo-se uma queda 

mais gradual até ao termo da gravidez. O decaimento da sua concentração plasmática 

fetal pode dever-se ao aumento do volume sanguíneo fetal e à diminuição da sua síntese29.  
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A AFP passa para o líquido amniótico através da urina fetal. A sua concentração 

máxima no líquido amniótico é alcançada entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, 

diminuindo cerca de 13% a cada semana durante o 2º trimestre e sendo quase indetetável 

no final da gravidez29.  

A AFP passa para o sangue materno e a concentração sérica aumenta a partir da 

7ª semana de gestação, mas os níveis são muito inferiores aos do líquido amniótico. O 

pico é atingido entre a 28ª e a 32ª semana de gravidez. A diferença entre os níveis de AFP 

no soro materno relativamente aos níveis no sangue fetal e no líquido amniótico pode 

estar relacionada com uma maior permeabilidade da placenta às proteínas plasmáticas 

fetais com o progresso da gestação29.  

A correlação entre os níveis elevados de AFP no líquido amniótico com DTN é 

conhecida desde 1972. Diversos estudos consideram que aquando da execução da 

amniocentese possa ser a altura ideal para dosar a AFP para avaliação de DTN, por 

considerarem que a sobreposição entre a curva normal e a alterada é menor neste período 

da gestação29,30.  

Valores significativos de AFP no soro materno (a partir de 2,5 MoM) nem sempre 

estão relacionados com DTN, podendo estar aumentados noutras malformações9.  

Níveis aumentados de AFP podem verificar-se em situações de DTN (anencefalia e 

espinha bífida), idade gestacional subestimada (a idade gestacional é maior do que a 

calculada), gravidez múltipla, morte fetal, defeitos da parede abdominal anterior 

(onfalocete, gastrosquise), estreitamento da saída do estômago (estenose pilórica), 

oligohidramnios, pré-eclâmpsia, Síndrome de Turner, atresia do estômago ou intestinal, 

nefrose congénita, necrose hepática fetal secundária29,30. 

As mulheres com níveis aumentados de AFP também têm mais probabilidades de ter 

complicações durante a gestação, tais como, atraso no crescimento do feto ou a morte do 

mesmo e o desprendimento precoce da placenta  (abruptio placentae)30. 

Algumas das condições que podem levar a uma diminuição dos níveis de AFP no soro 

materno são a trissomia 21, idade gestacional mal calculada (menor do que se pensa), 

Mola Hidatiforme e morte fetal29,30.  

Quando o resultado do rastreio dá um risco aumentado para DTN, o passo seguinte é 

a realização da amniocentese à partir da 16ª semana, para efetuar o doseamento dos níveis 
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de AFP no líquido amniótico. Se os níveis de AFP estiverem dentro dos valores normais, 

à partida não será necessário realizar mais exames. Caso se confirmem níveis elevados 

da AFP no líquido amniótico, pode ser feito o doseamento dos níveis enzimáticos da 

acetilcolinesterase, também no líquido amniótico. Níveis elevados desta enzima indicam 

exposição de tecido nervoso fetal. Estes dois aumentos significativos no líquido 

amniótico são bastante específicos para a deteção da existência de um defeito fetal29,30. 

d) Estriol Não Conjugado (uE3)  

Na fase inicial da gestação, a principal fonte de estrogénio é o corpo lúteo, sendo 

posteriormente substituído pela placenta como fonte de produção. O principal estrogénio 

sintetizado pelas células sinciciotrofoblásticas da placenta é o estriol, cujos níveis 

plasmáticos e urinários aumentam significativamente durante a gestação, atingindo cerca 

de 25 ng/ml no último trimestre. A sua síntese requer a interação entre a produção de 

hormonas esteróides pelas glândulas supra-renais do feto e as da mãe (unidade 

fetoplacentária da biossíntese de esteróides). O estriol (E3) é sintetizado através da 

aromatização da 16α-hidroxiandrostenediona derivada do sulfato de 

16α-hidroxiepiandrosterona produzido pelo fígado fetal e dessulfatado na placenta e 

difunde para a circulação materna. O sulfato de 16α-hidroxiepiandrosterona deriva da 

desidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) produzido na glândula supra-renal do feto. A 

enzima envolvida na desconjugação do DHEAS é a sulfatase placentária31.  

O tempo de semi-vida do estriol não conjugado (uE3) no sangue materno é de 

aproximadamente 20 a 30 minutos, pois é rapidamente conjugado no fígado materno de 

forma a torná-lo mais solúvel para a excreção urinária. Os níveis de E3 aumentam durante 

a gestação, apresentando um pico no termo31.  

Uma diminuição nos níveis de uE3 no 2º trimestre mostrou ser um marcador de SD e 

trissomia 18. Os níveis são igualmente baixos em casos de DTN graves, tal como a 

anencefalia. Com base nestes dados, o uE3 tornou-se um dos marcadores do RPN. 

Valores baixos de uE3 também podem ser associados a morte fetal, Síndrome de 

Smith-Lemli-Opitz, Ictiose ligada ao X, distúrbios por deficiência de sulfatase 

placentária, deficiência de aromatase, insuficiência supra-renal fetal primária ou 

secundária39. 

Um valor baixo de estriol livre combinado com as alterações ecográficas é altamente 

sugestivo de uma alteração na esteroidogénese. Esta interdependência pode ser explicada 
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pelo facto dos défices na síntese do colesterol originarem hipocolesterolemia fetal com 

diminuição na quantidade de colesterol disponível para a síntese de estriol (que se 

apresentará baixo), para a construção de membranas celulares essenciais num período de 

divisão celular intensa4.  

e) Inibina A 

Inibinas são glicoproteínas da família do fator de crescimento TGFβ (transforming 

growth factor-ß). As inibinas A e B são formadas por uma subunidade α, comum a ambas, 

e uma subunidade β, que pode ser do tipo βA (presente na inibina A) ou βB (presente na 

inibina B). As inibinas atuam como antagonistas devido à homologia estrutural entre 

ambas. As inibinas competem para o recetor tipo II de ativina. Dificultam a ativação da 

cascata de sinalização intracelular mediada pelas proteínas do grupo Smad e, 

consequentemente reduzem ou bloqueiam os efeitos finais da ativina, tais como o 

estímulo à libertação hipofisária de FSH32. 

A inibina A é secretada principalmente pelo corpo lúteo e pela placenta. Deste modo, 

a sua utilidade diagnóstica está ligada às diversas disfunções placentárias, como as 

associadas ao aborto precoce, mola hidatiforme, cromossomopatias e pré-eclâmpsia32. 

No início da gestação, o doseamento da inibina A pode auxiliar no prognóstico de 

perda fetal em mulheres com ameaça de aborto. Numa situação de sangramento no 

1º trimestre, caracterizado como ameaça de aborto, níveis de inibina A abaixo de 50% 

dos valores correspondentes à mesma idade gestacional, associam-se a uma probabilidade 

aumentada de evolução para perda fetal32. 

O doseamento da inibina A pode auxiliar no diagnóstico de gravidez ectópica. 

Pacientes com gravidez ectópica apresentam níveis consideravelmente mais baixos de 

inibina A que pacientes com uma gravidez considerada normal. Todavia, num estudo 

realizado, não demonstrou superioridade sobre a hCG como indicador diagnóstico de 

gravidez ectópica32. 

Uma das aplicações mais importantes da avaliação dos níveis de inibina A é no 

rastreio de SD32.  

Em alguns estudos foi descrito que pacientes que apresentaram pré-eclâmpsia tinham 

níveis mais altos de inibina A, comparativamente com pacientes que permaneceram nor-

motensas durante a gravidez. A variação dos níveis de inibina A no 3º trimestre da 
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gestação pode ser correlacionada com a gravidade da pré-eclâmpsia, no caso de mulheres 

que tenham o diagnóstico estabelecido nessa fase da gravidez32. 

f) Outros marcadores bioquímicos maternos 

Diversos estudos têm avaliado o desempenho de alguns marcadores urinários, mas até 

ao momento nenhum se revelou útil para o rastreio da SD1.  

O fragmento β-core é o principal metabolito da hCG na urina, que se encontra 

aumentada no 2º trimestre nas grávidas de fetos portadores de trissomia 21. O seu poder 

discriminatório é baixo, pelo que é pouco provável que venha a ser útil no rastreio1. 

O estudo promovido por Cole e colaboradores revelou que a hCG hiperglicosilada ou 

ITA (invasive trophoblast antigen) está aumentada nas gestações de fetos portadores de 

trissomia 21. Posteriormente, este mesmo investigador desenvolveu outro estudo 

envolvendo 39 fetos com trissomia 21 e 1448 fetos normais, no qual se avaliou a utilidade 

da ITA no rastreio de SD. A ITA nos casos de SD é 9,5 MoM superior ao normal, sendo 

que a sua utilização detetar 80% dos fetos portadores de SD com 5% de falsos positivos. 

A ITA em associação com o fragmento β-core, com a AFP sérica e com a idade materna 

tem uma taxa de deteção de 96% com uma taxa de falsos positivos de 5%1.  

No SURUSS (the Serum, Urine and Ultrasound Screening Study) foram avaliados 

vários marcadores urinários, tais como ITA, fragmento β-core, hCG total e fração livre 

da β-hCG. Dos marcadores avaliados, o que obteve melhor desempenho no rastreio de 

trissomia 21 foi o ITA, ainda que com um valor muito modesto de taxa de deteção (40%), 

que não justifica a sua aplicação. Contudo, a sua determinação sérica pode vir a ser útil1.  

Os resultados preliminares de um estudo conduzido por Palomaki e colaboradores, 

envolvendo 28 fetos com SD e 2023 fetos normais, verificaram o aumento do ITA nas 

gestações de fetos portadores de SD (4,33 MoM), com uma taxa de deteção de 59%. 

Adicionando o ITA ao teste triplo a taxa de deteção aumentava de 69 para 81% para uma 

taxa de falsos positivos de 5%. Noutro estudo do mesmo investigador, com uma amostra 

composta por 45 casos com fetos com trissomia 21 e em 238 fetos normais, foi avaliada 

a hipótese de utilizar a determinação dos níveis séricos de ITA no rastreio de SD. O valor 

do ITA é superior nos fetos com trissomia 21 (3 MoM) e correlaciona-se muito com hCG 

e com a fração livre da β-hCG, podendo substituí-las nos testes múltiplos. A utilização de 

sd-ITA (sialic acid-deficient invasive trophoblast antigen) pode aumentar a sensibilidade 

do rastreio de SD. A possibilidade de utilização do ITA sérico no 1º trimestre tem também 
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sido estudada, mostrando-se um marcador útil que eventualmente poderá substituir a 

fração livre da β-hCG1. 

A ADAM 12 (A Disintegrin And Metalloprotease, meltrina) é sintetizada pela 

placenta e os seus níveis séricos aumentam durante a gravidez de 180 µg/L às 8 semanas 

para 670 µg/L às 16 semanas, alcançando 12000 µg/L no final da gestação. Num estudo 

envolvendo 18 trissomias 21 e 154 controlos normais, a concentração sérica de ADAM 

12 no 1º trimestre está diminuída no caso de fetos portadores de trissomia 21 (0,14 MoM). 

O rastreio associando a idade materna, medição da TN, doseamento da fração livre da β-

hCG, da PAPP-A e da ADAM12 pode alcançar uma taxa de deteção de 92,4% com 0,8% 

de falsos positivos1.  

A ADAM12-S está significativamente reduzida no soro materno, no início do 

1º trimestre, em grávidas de fetos portadores de aneuploidia fetal e pode aumentar a 

sensibilidade do rastreio de trissomia 21. A concentração de ADAM12-S aumenta entre 

a 8ª e a 11ª semana e está correlacionada negativamente com o peso materno. A sua 

medição juntamente com os marcadores bioquímicos do 1º trimestre e com ou sem 

medição da TN não afeta a taxa de deteção ou a taxa de falsos positivos1,38. 

A ADAM 12 poderá ter aplicabilidade no rastreio de cromossomopatias antes das 11 

semanas, eventualmente em combinação com a PAPP-A, sobretudo grávidas que não têm 

acesso à medição da TN. Todavia, é importante assegurar a datação correta da idade 

gestacional por ecografia, para não introduzir erros na avaliação bioquímica1. 

Koster e os seus os colaboradores avaliaram quarto potenciais marcadores séricos 

para rastreio de SD: ADAM12, hCG total, placental protein 13 (PP13), and placental 

growth factor (PlGF). Se estes quatro marcadores forem associados à estratégia atual de 

rastreio, por exemplo no rastreio combinado do 1º trimestre, a taxa de deteção aumenta 

de 77% para 80%, com uma taxa de 5% de falsos positivos37.  

g) Colheita, Conservação e Análises das Amostras 

Para a avaliação dos marcadores bioquímicos maternos pode ser realizada a colheita 

de sangue capilar ou a colheita de sangue venoso. A análise de parâmetros a partir de uma 

amostra de sangue capilar tem a desvantagem de ter uma taxa de deteção inferior e uma 

taxa de falsos positivos mais elevada. A colheita de sangue venoso é efetuada para um 

tubo seco, sendo necessários cerca de 5 mL25,30,41. 
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A avaliação da PAPP-A e das formas intactas (ou totais) da hCG pode ser determinada 

num prazo de 6 dias se a conservação for feita entre 4-8 °C e num prazo de alguns meses 

se a conservação foi feita a -20 °C. Caso as amostras sejam congeladas, apenas deverão 

ser utilizadas para fornecer resultados médios, pois há que ter em conta os possíveis 

efeitos da congelação. De forma a assegurar o máximo desempenho, o tempo entre a 

colheita e a análise das amostras deverá ser minimizado e deve evitar-se a sua exposição 

a altas temperaturas. A fração livre da β-hCG pode formar-se espontaneamente em 

situação de altas temperaturas, devido à dissociação da hCG intacta. Para fazer a 

determinação da fração livre da β-hCG no soro, é necessário proteger a amostra de altas 

temperaturas20. 

A determinação dos parâmetros bioquímicos maternos pode ser efetuada em 

diferentes laboratórios e como existem diferenças nas medições, os valores absolutos 

obtidos não são comparáveis. De forma a harmonizar os resultados entre laboratórios, a 

concentração de cada marcador é expressa em termos de múltiplos da mediana (MoM) 

para gestações não afetadas da mesma idade gestacional. Nas gestações não afetadas, a 

distribuição média dos valores situa-se em torno a 1 MoM e nos casos de SD os valores 

centram-se à volta de 2 MoM7,20. 

A metodologia mais frequente para a determinação dos marcadores bioquímicos 

maternos é o imunoensaio. 

h) Valores dos Marcadores Bioquímicos Maternos 

O valor normal dos diferentes marcadores bioquímicos é em torno de 1 MoM. Quanto 

mais distante de 1 MoM for o valor da concentração de um marcador, pior é o seu 

resultado (Figura 3)7,20. 
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Figura 3: Concentração sérica do marcador expressa em MoM para gestações não afetadas com a mesma 
idade gestacional33. 

 

Um marcador hipotético com níveis médios de 25 IU/ml na 10ª semana de gestação, 

50 IU/ml na 12ª semana e 100 IU/ml na 14ª semana. Se a avaliação do marcador na 

grávida originasse um valor de 50 IU/ml na 10ª semana de gestação, o nível do marcador 

seria o dobro do valor médio (50/25) ou 2,0 MoM. Da mesma forma, se o valor fosse 50 

IU/ml às 14 semanas, corresponderia a metade do valor médio ou 0,5 MoM (Figura 3)34. 

 

Tabela 2: Valores de referência expressos em MoM a partir dos quais, quer por estarem aumentados (>) ou 
diminuídos (<), um marcador é suspeito39. 

Marcador MoM 

PAPP-A < 0,4-0,5 

Fracção livre da β-hCG <0,4 ou >2,0-2,5 

AFP <0,4 ou >2,5 

uE3 < 0,5 

Inhibina A > 2,5 

 

Os fetos com alterações cromossómicas têm valores baixos de PAPP-A. Valores 

inferiores a 0,4-0,5 MoM aumentam o risco de alterações cromossómicas (Tabela 2)12,39. 

Os fetos com anomalias cromossómicas podem ter valores aumentados da fração livre 

da β-hCG. Na trissomia 21, geralmente estão aumentados, sendo sugestivos de patologia 

os valores acima de 2,0-2,5 MoM. Na trissomia 18 e 13, normalmente são baixos, sendo 

considerados suspeitos os valores inferiores a 0,4 MoM (Tabela 2)12,39. 

Níveis elevados de AFP, superiores a 2,5 MoM, são sugestivos de DTN, ou superiores 

a 1,90 MoM ou mais no caso de grávidas insulino-dependentes. Na gravidez de gémeos, 
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os valores de AFP são considerados elevados se forem iguais ou superiores a 4,0 MoM. 

Níveis baixos de AFP, inferiores a 0,4 MoM, observam-se em algumas 

cromossomopatias. Na trissomia 21 e 18 a AFP pode apresentar valores baixos. Na 

trissomia 13 os níveis de AFP podem estar ligeiramente aumentados (Tabela 2)39. 

Valores inferiores a 0,5 MoM de uE3 podem ser indicativos de um possível 

cromossomopatia dos cromossomas 21, 13 e 18 (Tabela 2)39. 

Quando os valores de inibina A são superiores a 2,5 MoM pode suspeitar-se de uma 

trissomia 21 ou 13 (Tabela 2)39. 

Os gráficos seguintes mostram a sobreposição das distribuições da frequência relativa 

dos marcadores bioquímicos em gestações de fetos portadores de SD e em gestações 

normais33. Os pontos de intersecção correspondem ao valor em que o risco de SD é o 

mesmo que o risco basal para a população. Valores de AFP, uE3 e PAPP-A abaixo de 

0,86 MoM, 0,83 MoM e 0,64 MoM respetivamente e inibina A e fração livre da β-hCG 

acima de 1,54 MoM e 1,67 MoM respetivamente tendem a aumentar o risco de SD acima 

do risco basal, enquanto que valores na direção oposta tendem a diminuir o risco de SD 

para valores abaixo do risco basal33. 

 

Figura 4: Risco de SD em relação aos níveis de PAPP-A33. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Risco de SD em relação aos níveis da fração livre de β-hCG33. 
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Figura 6: Risco de SD em relação aos níveis de AFP33. 

 

Figura 7: Risco de SD em relação aos níveis de uE333. 

 

Figura 8: Risco de SD em relação aos níveis de inibina A33. 
  



MONOGRAFIA – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

142 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

6. EVOLUÇÃO DO RASTREIO PRÉ-NATAL 

O rastreio pré-natal da SD foi introduzido no início dos anos 70, utilizando a idade 

materna avançada como fator de risco. Às mulheres que apresentavam um elevado grau 

de risco, era proporcionada a hipótese de realizar um teste de diagnóstico invasivo 

(amniocentese ou biópsia das vilosidades coriónicas)1,13. 

No início dos anos 70 aproximadamente 5% das grávidas tinham 35 anos ou mais, 

contendo este grupo 30% dos fetos portadores de trissomia 21. O recurso à idade materna 

como método de rastreio, tendo como limiar os 35 anos para definir o grupo de risco, 

conduzia à deteção de somente 30% dos fetos portadores de trisssomia 21, com uma taxa 

de falsos positivos de 5%1,13. 

No final dos anos 70, foram estabelecidas regras para a execução dos testes de 

diagnóstico invasivo e houve unanimidade no sentido de efetuar a amniocentese apenas 

às mulheres com 35 anos ou mais na altura do parto. Este limiar de idade materna foi 

escolhido, uma vez que nesta idade o risco de nascimento de uma criança com SD é 

aproximadamente igual ao risco de perda fetal decorrente da técnica1. 

Youings e colaboradores publicaram um estudo no qual avaliaram a eficácia da idade 

materna como método de rastreio da SD. O estudo teve a duração de três anos  (de 1986 

a 1988) e nesse tempo, os partos em mulheres com 35 anos ou mais constituíram 8,1% 

do total. A taxa de deteção de trissomia 21 em mulheres com 35 ou mais anos, após ser 

feita a correção para a letalidade esperada, foi de 53%. Durante este período nasceram 

108 recém-nascidos com SD, 78% dos quais em mulheres com menos de 35 anos1. 

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento na idade materna em grande parte 

dos países ocidentais, passando o grupo dos 35 anos ou mais a constituir 16% das 

grávidas, correspondendo a mais de 40% dos fetos com trissomia 21. Considerando a 

mesma faixa etária para a realização de técnicas invasivas, acarreta uma taxa de falsos 

positivos de 15% com uma taxa de deteção de 40%. Um dos principais problemas 

associado às elevadas taxas de falsos positivos é a percentagem de perdas fetais 

decorrente das técnicas invasivas, definida como 1%1. 

O recurso à idade materna como método para o rastreio de anomalias cromossómicas, 

impossibilita a deteção de fetos portadores de SD em mulheres com idade inferior a 35 

anos, que constituíam 70% dos fetos afetados nos anos 70 e presentemente constituem 

60%1.  
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O RPN de cromossomopatias e DTN teve uma evolução rápida a partir de 1984, 

quando Merkatz e seus colaboradores encontraram uma associação estatisticamente 

significativa entre níveis baixos de AFP e cariótipo anormal do feto1,7.  

Foram conduzidos vários estudos na tentativa de encontrar outras hormonas que 

eventualmente pudessem estar associadas a aneuploidias. Os resultados desses estudos 

permitiram constatar que nas grávidas com fetos afetados por trissomia 21, o nível da 

hCG é mais elevado (2,5 MoM) e o nível de uE3 é mais baixo (0,79 MoM). A AFP, a 

hCG e o uE3 revelaram ser marcadores independentes de SD, sendo também 

independentes da idade materna. A utilização destes três marcadores bioquímicos 

maternos ficou conhecida como teste triplo1.  

Em 1992 Van Lith e colaboradores descreveram uma relação entre a inibina sérica e 

o SD. Num outro estudo, promovido por Wald e colaboradores, foi feita uma avaliação 

retrospetiva da utilização da inibina A como método de rastreio, tendo sido verificado 

que a inibina A estava aumentada 1,79 MoM nas grávidas com fetos portadores de 

trissomia 21 (77 casos) em relação às grávidas com fetos normais (385 controlos)1. 

A aplicação conjunta dos quatro marcadores bioquímicos maternos, AFP, uE3, total 

hCG e inibina A, com a idade materna, constitui o teste quádruplo. Este teste tem uma 

taxa de deteção de 70% para uma taxa de falsos positivos de 5%1. A associação da inibina 

A a outros três marcadores sérios (AFP, hCG e uE3) identifica mais 23% dos casos de 

trissomia 211. 

Os exames de RPN são aplicados a um número cada vez maior de gestantes. É 

necessário fazer a distinção entre o RPN, que têm como objetivo avaliar o risco de 

ocorrência de determinada malformação ou cromossomopatia no feto, e os exames de 

DPN, que permitem dar um resultado mais definitivo. Porém, os exames de DPN não 

deixam de ter alguns riscos associados à sua execução6. O RPN é aconselhado a todas as 

grávidas, independentemente da idade e da história familiar. Os métodos de RPN 

utilizados no contexto atual combinam marcadores bioquímicos e ecográficos, 

possibilitando a identificação, de modo não invasivo, de gestações com um risco elevado 

de SD, trissomia 18 e DTN7.   
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7. RASTREIO 1º TRIMESTRE 

Em cerca de 50% dos abortos espontâneos do 1º trimestre, em 5% dos nados-mortos 

e 0,5% dos recém-nascidos é detetada uma anomalia cromossómica. Contudo, alguns 

embriões e fetos conseguem contrariar a seleção natural e resistirem até ao final da 

gestação. Com o recurso a técnicas ecográficas e a marcadores bioquímicos maternos é 

possível realizar um RPN no 1º trimestre11. 

O RPN do 1º trimestre pode ser efetuado utilizando marcadores bioquímicos e/ou 

ecográficos. O rastreio deve ser realizado entre as 10 e as 13 semanas + 6 dias de gestação, 

depois da data da última menstruação, de preferência às 11 semanas. Nesta idade 

gestacional há 3 possibilidades de rastreio: rastreio baseado exclusivamente em dados 

ecográficos (translucência da nuca (TN) e, se possível, osso nasal (ON)) e idade materna; 

rastreio baseado nos valores dos marcadores bioquímicos e idade materna; ou rastreio 

usando todos os elementos possíveis originando um exame mais rigoroso. Os marcadores 

bioquímicos padrão que devem ser considerados no rastreio do 1º trimestre são a fração 

livre da ß-hCG e a PAPP-A6,7,8,12. 

O objetivo do rastreio de anomalias cromossómicas no 1º trimestre é identificar os 

fetos com alto risco, oferecendo a possibilidade de serem realizados testes de diagnóstico 

invasivo, principalmente nesse grupo, para proporcionar uma resposta mais definitiva. 

Por vezes, após a realização do rastreio do 1º trimestre um grande número de gestantes 

classifica-se no grupo de risco intermediário, no qual há a dúvida em realizar ou não o 

diagnóstico invasivo12. 

Para uma taxa de 5% de falsos positivos, a taxa de deteção considerando apenas a 

idade materna é de aproximadamente 30% (Tabela 3)13,22,24. O rastreio no 1º trimestre 

combinando a idade materna e marcadores bioquímicos maternos (fração livre da β-hCG 

e a PAPP-A), identifica cerca de 60-70% das gestações com fetos portadores de trissomia, 

com uma taxa de falsos positivos de 5% (Tabela 3)13,22.  

Como os níveis dos marcadores bioquímicos maternos variam em função da idade 

gestacional, para que estes sejam valorizados, deve ser feita uma ecografia para datação 

correta da gravidez, sem a qual a sensibilidade do rastreio diminui para cerca de 10%1,13. 

Se a determinação da idade gestacional for baseada na data da última menstruação, como 

os níveis de PAPP-A aumentam rapidamente durante a fase final do 1º trimestre de atraso, 
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a utilização da última data do período menstrual pode resultar numa inapropriada taxa de 

rastreio positiva e não é recomendado20.  

Durante a década de 1990, a medição da TN foi introduzida como parâmetro 

ecográfico do RPN, tendo sido estabelecida uma forte associação entre uma TN elevada 

e a SD20. A TN é o marcador ecográfico por excelência, tendo uma grande influência no 

cálculo do risco39. A sua medição deve ser efetuada entre as 11 e as 13 semanas + 6 dias 

de gestação7. A TN refere-se à acumulação fisiológica de líquido na região posterior do 

pescoço fetal antes das 14 semanas de gestação, altura em que normalmente desaparece. 

A acumulação anormal e excessiva de líquido na região da nuca do feto, traduzida num 

aumento da TN entre as 10 e as 14 semanas, associa-se a um risco aumentado de 

aneuploidia fetal, particularmente trissomia 21. Quando maior for o valor da TN pior o 

prognóstico fetal. Os valores patológicos da TN podem oscilar entre 1,8 – 2 MoM39. A 

medida da TN apresenta uma sensibilidade para a trissomia 21 de 80%, quando associada 

à idade materna, e com uma taxa de falsos positivos de 5% (Tabela 3)11,13. Associando 

idade materna, espessura da TN e concentrações séricas de marcadores bioquímicos 

maternos (fração livre da ß-hCG e da PAPP-A), cerca de 5% da população irá realizar um 

exame de diagnóstico invasivo e entre 85% a 90% dos fetos portadores de trissomia 21 

serão identificados (Tabela 3)12,13,24.  

Um estudo conduzido por Brizot ML e colaboradores avaliou a PAPP-A e a TN em 

fetos com aneuploidias e fetos normais, e constatou-se que no grupo dos fetos com 

cromossomopatias os níveis de PAPP-A eram mais baixos e que não se verificava 

associação significativa entre a PAPP-A e a TN. Outros estudos se seguiram, no sentido 

de avaliar a hCG, a fração livre da β-hCG séricas e a TN em fetos com cromossomopatias 

e controlos normais, confirmando-se que a hCG total ou a fração livre da β-hCG são mais 

elevadas nos fetos com cromossomopatias, e que não existe associação entre estas 

hormonas e a TN1. 

Com base nos resultados dos estudos acima mencionados pode concluir-se que não 

existe correlação significativa entre os marcadores ecográficos e as concentrações séricas 

maternas da fração livre da β-hCG e da PAPP-A, tanto nos fetos portadores da trissomia 

do 21 como nos fetos cromossomicamente normais. No entanto, quando usados em 

conjunto, os marcadores ecográficos e bioquímicos representam métodos de rastreio mais 

eficazes do que quando utilizados individualmente (Rastreio Combinado)1,12.   
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Se à combinação da idade materna, marcadores bioquímicos maternos e espessura da 

TN for adicionada a avaliação ecográfica fetal para definir a presença ou ausência do ON, 

os índices de deteção podem ultrapassar os 95% com uma taxa de falsos positivos de 5% 

(Tabela 3). Alternativamente, os índices de deteção podem ser de 90%, com a redução da 

taxa de falso-positivo para 2,5%. Alguns artigos referem uma redução ainda maior da 

taxa de falsos positivos (para 1%), conduzindo por sua vez a uma redução no número de 

procedimentos de diagnóstico invasivo11,12,13. O ON pode não ser visualizado devido a 

uma hipoplasia ou atraso na calcificação, o ocorre em 2 a 3% dos fetos 

cromossomicamente normais e em 60 a 70% dos fetos com trissomia do 21, sendo a 

hipoplasia ou ossificação retardada do ON características desta patologia 11,12.  

Tabela 3: Comparação entre a taxa de deteção (TD) para uma taxa de falsos positivos de 5%, de diferentes 
métodos de rastreio de trissomia 2113. 

 

As conclusões de diversos estudos demonstraram que a TN aumentada no 1º trimestre 

de gestação estava associada à presença de anomalias cromossómicas e malformações 

cardíacas. No seguimento desses estudos, foram realizadas avaliações precoces do 

coração de fetos com TN aumentada, tendo sido constatada uma associação estreita entre 

a regurgitação da tricúspide (mesmo na ausência de outros achados cardíacos anormais) 

e o aumento na prevalência de cromossomopatias. Os estudos que desenvolveram este 

tópico revelaram que a ecografia realizada entre as 11 e as 13 semanas + 6 dias de 

gestação diagnosticou a regurgitação da tricúspide em 2 a 3% dos fetos 

cromossomicamente normais e em 60 a 70% dos fetos com trissomia do 21. Verificou-se 

também que a prevalência da regurgitação da tricúspide cresce com o aumento da 

espessura da TN e na presença de outros defeitos cardíacos, mas diminui com o avanço 

da gravidez12. 
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A presença da regurgitação da tricúspide e as variações nas concentrações séricas 

maternas da fração livre da β-hCG e da PAPP-A não estão correlacionadas de forma 

significativa23,24. No entanto, o rastreio associando a idade materna, a avaliação da TN, 

os níveis séricos maternos da fração livre da β-hCG e da PAPP-A e presença/ausência da 

regurgitação da tricúspide deteta 90% dos fetos portadores da trissomia do 21, com uma 

simultânea redução da taxa de falsos positivos de 5% para 2,5%24. 

A avaliação do fluxo sanguíneo no ducto venoso também permite estabelecer uma 

correlação com a presença de defeitos cromossómicos nos fetos12. 

Conforme foi referido anteriormente, os níveis dos marcadores bioquímicos, mas 

também dos marcadores ecográficos, devem ser enquadrados com a idade gestacional, 

sendo que os níveis da PAPP-A no sangue materno e a espessura da TN aumentam, mas 

a fração livre da β-hCG diminui à medida que a idade gestacional avança. Em gestações 

de fetos portadores de trissomia 21, as concentrações dos marcadores bioquímicos 

maternos utilizados no rastreio encontram-se alterados relativamente às gestações 

normais. No doseamento dos marcadores bioquímicos maternos que é efetuado entre a 

11ª semana e a 13ª semana + 6 dias de gestação, a concentração sérica da fração livre da 

β-hCG encontra-se mais alta (cerca de 2,0 MoM), podendo atingir o dobro da 

concentração relativamente a fetos cromossomicamente normais (Figura 9)12,15. Por outro 

lado, a concentração sérica da PAPP-A encontra-se diminuída (cerca de 0,5 MoM) e pode 

ser metade dos níveis numa gravidez não afetada (Figura 9). A diferença entre a 

concentração da fração livre da β-hCG em fetos normais e com trissomia 21 aumenta com 

o decorrer da gestação e a diferença na PAPP-A diminui. Quanto mais alto o nível da 

fração livre da β-hCG e mais baixo o nível de PAPP-A, maior o risco de trissomia 2112. 
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Figura 9: Relação do risco fetal de SD e o avanço da idade materna. Marcadores bioquímicos maternos (β-
hCG e PAPP-A) do 1º trimestre. As concentrações em MoM da β-hCG (á esquerda) aumentam com o 
aumento do risco de trissomia 21. As concentrações em MoM da PAPP-A (à direita) diminuem com o 
aumento do risco13. 
 

Na identificação de trissomias a avaliação da fração livre da β-hCG é importante nos 

dois primeiros trimestres da gravidez. Reconhecida a vantagem do doseamento da fração 

livre da β-hCG no rastreio de trissomia 21 no 2º trimestre, conseguiu demonstrar-se o seu 

aumento no 1º trimestre em gestantes cujos fetos são portadores de trissomia 21. A fração 

livre da β-hCG pode ser utilizada no rastreio do 1º trimestre, ao contrário da hCG total, 

que não tem qualquer aplicação no 1º trimestre1. Numa gestação de um feto portador de 

trissomia 21 a fração livre da β-hCG pode identificar até 95% dos fetos com a trissomia, 

com taxa de falsos positivos fixa em 5%. Nesta situação, os seus níveis da fração livre da 

β-hCG estão elevados no 1º trimestre e permanecem elevados no 2º trimestre. Na urina 

de gestantes de um feto portador de trissomia, a fração livre da β-hCG também está 

elevada em relação às gestações de fetos normais. Em situações de trissomia 18, os níveis 

da fração livre da β-hCG estão baixos no 1º trimestre e diminuem de maneira mais 

acentuada no 2º trimestre. Na trissomia 13, os seus níveis estão diminuídos nos dois 

trimestres iniciais, na mesma proproção27. Na trissomia 18 e trissomia 13, as 

concentrações séricas da PAPP-A estão diminuídas, tais como as da fração livre da 

β-hCG12,13.  

Em casos de anomalias dos cromossomas sexuais, a fração livre da β-hCG está normal 

e o nível da PAPP-A encontra-se diminuído (cerca de 0,5 MoM)12,13. Na triploidia de 

origem paterna, o nível sérico materno da fração livre da β-hCG está muito aumentado 

(10 MoM), enquanto que o nível da PAPP-A está moderadamente diminuído. A triploidia 



MONOGRAFIA – MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA 

149 

 INÊS DAMASCENO PISCALHO 
 2014 

de origem materna está associada a níveis da fração livre da β-hCG e da PAPP-A muito 

diminuídos (menos que 0,1 MoM). O rastreio por meio da combinação da TN, PAPP-A 

e fração livre da β-hCG pode identificar cerca de 90% de todas essas anomalias 

cromossómicas, com uma taxa de falsos positivos de 1%, somada à taxa de falsos 

positivos de 5% para o rastreio da trissomia 2112,13. 

Quando há antecedentes de aneuploidia, a fração livre da ß-hCG está 10% aumentada 

e a PAPP-A está 15% aumentada na gravidez seguinte1. 

A eficiência do rastreio pela determinação da fração livre da β-hCG melhora entre a 

11ª e a 13ª semana de gestação, apresentando um valor máximo por volta da 13ª semana. 

A eficiência do rastreio pela medição da PAPP-A ou TN diminui neste intervalo, sendo 

considerada ótima por volta da 10ª ou 11ª semana de gestação respetivamente. Por 

conseguinte, o rastreio efetuado na 11ª semana resulta numa melhor taxa de deteção19,21. 

Com base nestes dados assume-se que a colheita da amostra para o rastreio do 1º trimestre 

pode ser efetuada antes da 11ª semana de gestação, altura em que a capacidade 

discriminatória da PAPP-A apresenta o seu máximo20. Os níveis séricos maternos de 

PAPP-A aumentam numa percentagem constante por semana entre a 11ª e a 13ª semana 

de gestação (40-50%). Os níveis da fração livre da β-hCG e inibina A diminuem cerca de 

20-40% entre a 11ª e a 13ª semana20. 

Estudos recentes sugerem que a avaliação da concentração sérica de inibina A no 

rastreio do 1º trimestre contribui para um aumento da sensibilidade do teste composto por 

TN, PAPP-A e hCG32. 

O rastreio do 1º trimestre identifica como positivos 5 em cada 100 rastreios efetuados, 

para uma taxa de 5% de falsos positivos. Destes resultados positivos, 1% são verdadeiros 

positivos, sendo os restantes falsos positivos, o que quer dizer que, em cada 100 rastreios 

concretizados, 5 gestantes deverão realizar um exame de DPN (como por exemplo a 

amniocentese) e só 1% destas gestantes terá um feto afetado (um verdadeiro resultado 

positivo). Na prática, em cada 41 amniocenteses deteta-se 1 portador de SD18,. 

Atualmente, em Portugal, entre a 10ª e a 11ª semana de gestação, são determinados 

os níveis de dois marcadores bioquímicos no sangue materno, a fração livre da β-hCG e 

a PAPP-A e entre a 12ª e a13ª semana, por ecografia, é medida a TN8. Conforme foi 

anteriormente referido, o rastreio combinado do 1º trimestre conduz a uma elevada taxa 

de deteção (> 90%) com redução dos falsos positivos de 5 para 2,5%12,13. Uma elevada 
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taxa de deteção só é possível incluindo pelo menos a TN. Sem a TN é preferível optar 

pelo rastreio no 2º trimestre. Porém, o rastreio do 1º trimestre não possibilita a avaliação 

dos DTN, avaliação essa que é efetuada mais tarde na 15ª semana18,41. 

O RPN efetuado no 1º trimestre apresenta como vantagem o facto da informação 

relativa ao risco de uma anomalia cromossómica ser facultada mais cedo na gravidez, o 

permite à gestante ou ao casal a tomada de conhecimento da sua condição mais cedo e, 

no caso de existir algum problema, e assim desejem, a interrupção da gravidez poderá ser 

uma opção17. No entanto, o rastreio do 1º trimestre também apresenta desvantagens. 

Muitas gestações de fetos portadores de malformações acabam por culminar com aborto 

espontâneo, o que pode ser menos penoso para a grávida do que a interrupção da gravidez. 

As grávidas com um resultado positivo no exame de rastreio efetuado após as 11 semanas, 

terão de aguardar até às 16 semanas para realização da amniocentese ou a partir das 11 

semanas, serem submetidas a biópsia das vilosidades coriónicas17. 

Alguns fatores podem condicionar os resultados dos testes de rastreio. O peso 

influencia os níveis séricos dos marcadores bioquímicos maternos, que tendem a estar 

diminuídos em grávidas mais pesadas e a aumentar em grávidas mais leves34. A relação 

entre a determinação dos valores de PAPP-A e o peso materno é mais relevante do que 

para qualquer um dos outros marcadores20. A influência racial/étnica na avaliação dos 

marcadores maternos pode ser observada pelo aumento nos níveis de PAPP-A de cerca 

de 25% ou mais em americanos de origem africana e menos alterações dos níveis de 

PAPP-A, hCG e fração livre da β-hCG para americanos de origem asiática ou hispânica. 

Estas alterações devem ser tidas em consideração nas interpretações do SD20. No caso de 

gestantes fumadoras, os níveis de β-hCG livre e PAPP-A estão reduzidos em cerca de 

10% e 15-20% respetivamente. O efeito não é dependente do número de cigarros que 

fumam20.  
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8. RASTREIO COMBINADO PRECOCE 

O rastreio do 1º trimestre é considerado por muitos especialistas como o melhor meio 

de RPN de SD, com taxas de deteção elevadas (90 a 97%) e taxas de falsos positivos 

baixas (cerca de 5%). O Rastreio Combinado Precoce é uma variante do rastreio 

combinado do 1º trimestre em que a avaliação dos marcadores bioquímicos maternos é 

realizada o mais cedo possível20.  

O Rastreio Combinado Precoce, atualmente, é um dos métodos mais frequentemente 

utilizados. Este método de rastreio é realizado em duas fases. Na primeira fase é feita uma 

colheita de sangue para análise dos marcadores bioquímicos maternos. A colheita pode 

ser efetuada para tubo seco ou em cartão de filtro. A colheita dever ser realizada entre a 

9ª e a 12ª semana (de preferência da 9ª à 10ª), procedendo-se ao doseamento da fração 

livre da ß-hCG e PAPP-A. O poder discriminatório da PAPP-A, entre valores normais e 

anormais, é consideravelmente maior nesta fase da gestação, elevando a taxa de deteção. 

O resultado é conservado até receção dos resultados ecográficos. Na segunda fase, 

realiza-se uma ecografia para avaliação da TN. A ecográfica deve ser efetuada entre a 11ª 

e a 12ª semana, que corresponde ao intervalo de tempo em que a TN apresenta maior 

poder discriminatório entre valores normais e anormais25. Procedendo a avaliação antes 

de estarem completas as 11 semanas de gestação, a fração livre da β-hCG pode ser útil, 

mas a hCG não20. Posteriormente, com a associação dos resultados das duas fases de 

exames, calcula-se um risco que deve ser informado ao especialista, que o irá transmitir 

à gestante e proceder ao seguimento adequado25. 

Os dados ecográficos são obtidos entre a 11ª semana e a 13ª semana + 6 dias de 

gestação e são incluídos no cálculo de risco às 11-13 semanas juntamente com os 

resultados dos marcadores bioquímicos. Esta combinação permite retirar a melhor 

eficiência de cada um dos marcadores, com uma taxa de deteção de 93% a 97%, provendo 

o resultado logo após a execução da ecografia, em ambiente médico, com possibilidade 

de ponderação das opções de conduta nos casos de risco elevado e reduzindo a ansiedade 

da gestante25,35.  

Como os marcadores, bioquímicos ou ecográficos, variam ao longo da gravidez, quer 

em termos de concentração como de eficiência, este protocolo precoce permite retirar o 

maior benefício, no melhor momento, de cada um dos marcadores utilizados25.  
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Com base nos resultados de um estudo elaborado por Wright e os seus colaboradores, 

a taxa de deteção de SD aumenta para 92% efetuando a avaliação da PAPP-A à 9ª semana 

e a fração da β-hCG livre à 12ª semana, no momento da ecografica36.  
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9. RASTREIO 2º TRIMESTRE 

O RPN no 2º trimestre é efetuado entre a 14ª e a 22ª semana de gestação (idealmente 

às 15 semanas)19,32. Os marcadores bioquímicos maternos utilizados no rastreio do 

2º trimestre são a fração livre da ß-hCG, AFP, uE3 e inibina A. A realização de uma 

ecografia para a datação correta da idade gestacional é fundamental para se valorizarem 

as determinações séricas dos marcadores bioquímicos maternos6,7,8. No 2º trimestre os 

níveis de AFP e uE3 aumentam, a hCG diminui e a inibina A diminui antes da 17ª semana 

de gestação e aumenta depois da 17ª semana33. 

Desde os anos 80 que se sabe que quando o feto tem SD os níveis no soro materno de 

AFP são habitualmente mais baixos (cerca de ¾) do que os esperados na gestação dos 

fetos cromossomicamente normais, e os de hCG são mais altos (cerca do dobro) 

relativamente a uma gestação de um feto normal6,33. A adição do marcador bioquímico 

materno uE3 melhorou a capacidade de deteção do rastreio do 2º trimestre 

(Rastreio Triplo). O uE3 encontra-se diminuído no soro das grávidas com fetos afetados 

(cerca de ¾). O rastreio triplo pode ser aperfeiçoado com o acréscimo de um quarto 

marcador, a inibina A, dando origem ao rastreio quádruplo do 2º trimestre que deteta 

cerca de 80% dos casos (contra 60% do teste triplo) e com taxas de falsos positivos mais 

baixas19,33. A inibina A encontra-se aumentada (cerca do dobro) quando ocorre a 

aneuploidia6,33. 

A fração livre da β-hCG está presente no sangue materno no 2º trimestre numa 

concentração muito inferior à da hCG total (1:200). Os resultados de vários estudos 

apontam para que o seu desempenho no rastreio de trissomia 21 seja considerado superior 

ao da hCG1. 

O rastreio no 2º trimestre de gravidez, por meio da idade materna e várias 

combinações de marcadores bioquímicos maternos (fração livre da β-hCG, AFP, uE3 e 

inibina A), pode identificar 50% a 75% dos fetos com trissomia 21, com uma taxa de 

falsos positivos de 5%13. 

A sensibilidade para investigar os DTN é mais elevada quando por rotina se faz a 

determinação de AFP no soro materno no 2º trimestre7,9. A AFP aumenta 

progressivamente no sangue materno a partir da 7ª semana de gestação por isso, os valores 

obtidos devem ser relacionados com o tempo de gestação. A época ideal para a realização 

do doseamento da AFP no soro materno situa-se entre a 16ª semana e 18ª semana de 
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gestação. Antes de efetuar a sua medição não pode ter havido manipulação uterina por 

punção ou qualquer procedimento invasivo. Várias situações podem causar um aumento 

no valor da AFP no soro materno, tais como idade gestacional sub-estimada, gestação 

múltipla, pré-eclampsia, infeções maternas. Outra associação relevante diz respeito a 

baixos valores de AFP no soro materno registados na SD15. 

Numa situação em que a grávida apresente níveis aumentados de AFP (valores iguais 

ou superiores a 2,5 MoM) considera-se como resultado de rastreio positivo, devendo ser 

realizada uma ecografia fetal detalhada dirigida à coluna vertebral para determinar a 

existência de malformações15,33. Em cerca de 2% destes casos, a ecografia não mostra a 

causa desse aumento. Nessa situação, geralmente faz-se uma amniocentese para avaliar 

os níveis de AFP no líquido amniótico. Este exame permite identificar DTN com maior 

precisão do que a determinação dos níveis de AFP no sangue materno30. No entanto, se 

passar sangue do feto para o líquido amniótico durante a amniocentese, podem ser 

determinados valores falsamente elevados. A deteção da enzima acetilcolinesterase no 

líquido amniótico apoia o diagnóstico de uma anomalia. Em quase todos os casos de 

anencefalia e entre 90% a 95% dos casos de espinha bífida, os níveis de AFP são elevados 

e é possível detetar acetilcolinesterase no líquido amniótico. Cerca de 5% a 10 % dos 

casos de espinha bífida não conseguem ser detetados por amniocentese, porque a pele 

cobre a abertura da espinal medula e, consequentemente, a AFP não pode passar para o 

líquido amniótico30. 

A avaliação da AFP não deteta 10% a 15% dos fetos com defeitos da espinal medula. 

Os resultados mais rigorosos podem ser obtidos quando a amostra de sangue é colhida 

entre a 16ª semana e a 18ª semana da gravidez. Se o teste for feito antes da 14ª semana 

ou depois da 21ª semana, os resultados não são credíveis e, em certos casos, o teste 

repete-se 7 dias depois da primeira amostra de sangue30. 

Os marcadores bioquímicos maternos do 2º trimestre também podem ser aplicados à 

deteção da trissomia 18. Contudo, menos de 2% destes rastreios indicam aumento do risco 

para cromossomopatia e somente 4 a 6% das grávidas com rastreio positivo terão um feto 

afetado. A associação de níveis baixos de AFP com trissomia 18 no 2º trimestre da 

gravidez foi mencionada pela primeira vez em 1984 por Merkatz e foi confirmada por 

estudos posteriores. Verificou-se também uma associação desta cromossomopatia com 

baixos níveis séricos da fração livre β-hCG e do estriol. No entanto, estudos mais recentes 
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revelam uma taxa de falsos positivos nestas situações. De acordo com a experiência de 

alguns investigadores, apenas 1 em 14 a 1 em 160 das grávidas com rastreio positivo 

serão portadoras de um feto com trissomia 1816. 

Alguns fatores podem ter influência nas determinações dos parâmetros bioquímicos 

maternos do 2º trimestre. Os níveis séricos dos marcadores tendem a estar diminuídos em 

grávidas mais pesadas e a aumentar em grávidas mais leves33. Os níveis de AFP tendem 

a estar 20% mais altos e os da fração livre β-hCG cerca de 10% mais altos em mulheres 

afro-caribenhas do que em mulheres caucasianas33. Os níveis da fração livre β-hCG 

tendem a ser 10% mais altos e os de uE3 10% mais baixos em mulheres que ficaram 

gravidez com recurso à fertilização in vitro comparativamente a uma gravidez natural33. 

Os níveis de AFP e de uE3 tendem a ser baixos (cerca de 8% e 6% respetivamente) em 

mulheres insulino-dependentes33. Os níveis de inibina A tendem a ser 60% mais altos em 

mulheres fumadoras33. Nos casos em que por algum motivo ocorra um sangramento 

vaginal antes da colheita da amostra para o rastreio do 2º trimestre, os valores de AFP 

podem aparecer aumentados. Nestas circunstâncias, a colheita deverá ser efetuada uma 

semana após o sangramento ter terminado33.  
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10. RASTREIO INTEGRADO E SEQUENCIAL 

Com o aumento das opções disponíveis para a realização do rastreio de anomalias 

cromossómicas, começaram a surgir várias combinações entre as diferentes metodologias 

que podem ser utilizadas. 

Os métodos de rastreio integrado e sequencial incluem a realização de exames no 

1º trimestre (marcadores bioquímicos maternos e/ou dados ecográficos) e no 2º trimestre 

(AFP, fração livre da ß-hCG, μE3 e inibina A)7. A combinação dos resultados do rastreio 

do 1º trimestre e do 2º trimestre aumenta a sensibilidade e especificidade do rastreio e 

reduz o número de mulheres que serão sujeitas aos testes invasivos26.  

O rastreio integrado é considerado por muitos especialistas como um método de 

rastreio sensível e rigoroso para SD e trissomia 18. O rastreio integrado tem uma taxa 

deteção equivalente ao rastreio do 1º trimestre com a medição da TN, com a vantagem de 

poder rastrear conjuntamente SD e DTN. O rastreio é efetuado em duas fases e as 

avaliações obtidas no 1º e no 2º trimestre são integradas de modo a estimar um único 

risco1.  

 O rastreio integrado simples (ou rastreio bioquímico integrado) baseia-se apenas no 

doseamento de marcadores bioquímicos no soro materno e o rastreio integrado completo 

inclui a dados ecográficos, para além dos dados bioquímicos. A realização de rastreio 

integrado (simples ou completo) prevê que os resultados não sejam divulgados até que se 

saibam os resultados das análises do 2º trimestre. No entanto, este processo poderá 

originar ansiedade para o casal. A combinação dos resultados dos exames do 1º trimestre 

e do 2º trimestre assegura uma maior taxa de deteção para o rastreio integrado, com uma 

menor percentagem de falsos positivos, evitando a realização desnecessária de testes 

invasivos, como a amniocentese, que comporta um risco de 1% de aborto iatrogénico7.  

No rastreio integrado, os níveis de PAPP-A são determinados no soro materno através 

de uma amostra obtida no 1º trimestre, mas os resultados não são facultados de imediato. 

O rastreio integrado não inclui avaliação da fração livre da ß-hCG ou hCG no 1º trimestre, 

porque são marcadores mais eficientes no 2º trimestre do que no 1º trimestre. No 2º 

trimestre procede-se à colheita de uma nova amostra e são avaliados marcadores 

bioquímicos maternos adicionais, tais como a AFP, uE3, fração livre da ß-hCG e 

inibina A. A avaliação da PAPP-A no 1º trimestre e dos quatro marcadores no 2º trimestre, 
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são combinados com a idade materna sendo determinado o risco específico no 2º 

trimestre20.  

A aplicação do rastreio integrado permite a diminuição da taxa de falsos positivos 

para 1%, mantendo uma taxa de deteção elevada (85%), correspondendo a uma redução 

de 80% no grupo de mulheres consideradas de risco e que teriam indicação para realizar 

um teste de diagnóstico invasivo1. A taxa de deteção com este rastreio é de cerca de 89%, 

se a amostra do 1º trimestre for obtida à 10ª semana de gestação, com uma taxa de falsos 

positivos de 5%20.   

O rastreio integrado simples é proposto às gestantes que se apresentam para a 

realização do RPN no 1º trimestre, mas que por algum motivo não podem obter a medição 

da TN1,20. 

O rastreio integrado completo, que associa a medição da TN, a idade gestacional, os 

marcadores séricos maternos e a idade materna, apresenta uma taxa de deteção de 92% 

(se a amostra do 1º trimestre for obtida à 12ª semana de gestação), com uma taxa de falsos 

positivos de 5%20. 

O rastreio sequencial (independente, passo-a-passo e contingente) foi desenvolvido 

mais recentemente, melhorando alguns aspetos do rastreio integrado7.  

No rastreio sequencial independente todas as grávidas têm acesso aos resultados após 

a realização dos exames do 1º trimestre. As grávidas consideradas de alto risco podem 

optar de imediato pela realização de um exame invasivo de DPN. As mulheres sem risco 

muito alto fazem os testes do 2º trimestre. No entanto, o risco do 2º trimestre é calculado 

sem ter em conta os resultados do 1º trimestre, ou seja, os riscos nos dois semestres são 

calculados de forma independente7, 12,19. Este método de rastreio tem uma taxa de deteção 

de 98%, à custa do aumento da taxa de falsos positivos para 17%1. 

No rastreio sequencial contingente as grávidas efetuam exames de rastreio no 

1º trimestre e em função dos resultados são divididas em três grupos de acordo com o 

risco: as de baixo risco (1:1001 ou menos) não são sujeitas a mais exames; às de alto risco 

(risco de 1:100 ou maior) é proposto o DPN; as de médio risco (1:101-1000) fazem os 

testes do 2º trimestre e os resultados são integrados com os resultados do 1º trimestre1,7, 

12,19. 
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O ensaio FASTER (First- And Second-Trimester Evaluation of Risk) foi desenhado 

com o objetivo de avaliar numa mesma população os rastreios do 1º trimestre, do 

2º trimestre e os rastreios realizados simultaneamente nos dois trimestres. Neste estudo 

foram incluídas 38167 grávidas, que efetuaram a avaliação da TN, doseamento no 

1º trimestre de PAPP-A e fração livre da β-hCG, e doseamento no 2º trimestre de AFP, 

uE3, hCG e inibina-A. Para uma taxa de falsos positivos de 5%, a taxa de deteção do 

rastreio combinado do 1º trimestre é de 87%, 85% e 82%, conforme é efetuado às 11, 12 

ou 13 semanas. A taxa de deteção do rastreio quádruplo é de 81%. A taxa de deteção no 

rastreio bioquímico integrado é de 88%, 86% e 85% e no rastreio integrado é de 96%, 

95% e 94%, conforme a primeira colheita é efetuado às 11, 12 ou 13 semanas1. 

O rastreio sequencial por etapas (stepwise) é idêntico ao independente, mas o cálculo 

do risco do 2º trimestre considera os resultados dos exames do 1º trimestre1,7,12,19.  
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11. RASTREIO PRÉ-NATAL EM GESTAÇÕES GEMELARES 

O rastreio de SD em gestações de gémeos é menos eficiente do que no caso de uma 

gestação de feto único. Na gestação de gémeos, os marcadores séricos são específicos da 

gravidez, mas no caso da medição da TN, ela é específica do feto6,20.  

Os marcadores bioquímicos maternos tendem a estar aumentados em gestações de 

gémeos34. O rastreio de uma gravidez de gémeos apresenta alguma dificuldade, porque 

há a possibilidade de um feto apresentar alguma malformação e o outro não34.  

Em gestações de gémeos, o valor médio para marcadores séricos maternos como a 

AFP, hCG, fração livre da β-hCG e inibina A é cerca de duas vezes o valor médio nas 

gestações únicas. Se no modelo matemático utilizado para o cálculo do valor do risco, se 

tiver em consideração esta questão, estima-se que o rastreio com recurso aos marcadores 

bioquímicos maternos identifica cerca de 45% dos fetos portadores de cromossomopatias, 

com uma taxa de falsos positivos de 5%13. 

Alguns estudos prospetivos demonstraram que o rastreio bioquímico é efetivo em 

gestações de gémeos. Contudo, perante um resultado de alto risco, os especialistas 

confrontam-se com alguns dilemas. Um dos problemas a considerar é o facto de não 

existir uma característica para sugerir qual feto que estará acometido. Outra questão diz 

respeito a taxa de falsos positivos que deverá ser aceite, uma vez que os testes invasivos 

em gestações múltiplas são tecnicamente mais difíceis. Caso a gestação seja discrepante 

para uma determinada anomalia cromossómica e o passo seguinte for a interrupção 

seletiva da gestação, essa intervenção comportará um risco aumentado para a gestação se 

realizado no segundo trimestre ao invés de no primeiro13. 

Em gestações de gémeos normais, quando comparadas com as gestações únicas, o 

valor médio do nível sérico da fração livre da β-hCG e da PAPP-A, ajustado para o peso 

materno, é de cerca de 2,0 MoM. Nas gestações gemelares afetadas de fetos portadores 

de trissomia 21, o nível médio da fração livre da β-hCG é significativamente maior e da 

PAPP-A menor do que em gestações gemelares normais13. 

Para uma taxa de falsos positivos de 10% (comparado com 5% em gestações únicas), 

o rastreio combinando a medição da TN e de marcadores bioquímicos maternos pode 

identificar cerca de 85% a 90% das gestações afetadas pela trissomia13.  
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Foram descritos valores aumentados de hCG ou de fração livre da β-hCG, 

especialmente no 1º trimestre de gestação, devido ao aborto de um dos fetos. Pode 

influenciar também os níveis de AFP no soro materno, mas não no líquido amniótico, 

pois estes são específicos de cada saco amniótico, sendo que o gémeo que sofre óbito 

intra-uterino e o que sobrevive estão normalmente em sacos amnióticos diferentes39.  
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12. CÁLCULO DO RISCO  

Qualquer mulher corre o risco de ter um filho com um cromossomopatia. O risco 

individual de cada mulher ter um feto portador de uma anomalia cromossómica pode ser 

calculado, para tal, é fundamental ter em conta o seu risco basal ou risco a priori. Este 

risco é proveniente da história clínica da gestante e frequentemente gera riscos gerais. O 

risco basal é influenciado essencialmente pela idade materna, pela idade gestacional e 

pela história prévia de anomalias cromossómicas. Posteriormente, o risco basal 

determinado deve ser multiplicado por uma série de fatores de correção, que são 

condicionados pelo resultado dos diferentes exames de rastreio realizados durante a 

gravidez. A cada rastreio realizado, o risco basal é multiplicado pelo fator de correção 

desse exame e um novo risco é encontrado, passando a ser o risco basal para o próximo 

exame12,41. 

Mulheres que tiveram uma gestação de um feto portador de uma trissomia apresentam 

um risco de recorrência 0,75% maior do que o risco calculado considerando somente a 

idade materna e gestacional. Portanto, para no caso de uma mulher de 35 anos com 

história prévia de um filho portador de trissomia 21, o risco de recorrência é de 1/97 

(1,03%, risco basal considerando a idade materna = 0,28% + risco de recorrência de 

0,75%), o risco de recorrência de trissomia 18 numa segunda gestação de uma mulher 

com 35 anos é de 1/130 (0,77%, risco basal considerando a idade materna = 0,02% + 

risco de recorrência de 0,75%) e o risco de recorrência de trissomia 13 numa segunda 

gestação de uma mulher com 35 anos é de 1/133 (0,76%, risco basal considerando a idade 

materna = 0,01% + risco de recorrência de 0,75%)13,41.  

Com base nos resultados dos testes de rastreio não é possível identificar todos os casos 

de fetos afetados, pois existem sempre falsos negativos. Da mesma forma, nem todos os 

testes com resultado positivo (risco elevado) podem garantir que os fetos são portadores 

da malformação e neste caso são falsos positivos18.  

Um rastreio negativo significa que o valor do risco encontrado é inferior a um 

determinado nível estabelecido (chamado cut-off) e que, estatisticamente, não são 

sugeridos testes de diagnóstico invasivo18. Traduz a especificidade clínica do rastreio20. 

Um resultado negativo no rastreio não garante que o feto não é portador de uma 

determinada cromossomopatia ou malformação, apenas informa que a probabilidade de a 

ter é inferior ao cut-off estabelecido. Os verdadeiros negativos são as crianças que nascem 
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sem o SD ou outra doença genética e constituem 95% dos fetos sem doença. Os falsos 

negativos correspondem aos casos que não são detetados, mas que têm a doença, e 

constituem 40% dos casos de SD ou 10% dos casos se a idade materna for superior a 35 

anos18.  

A sensibilidade clínica (ou taxa de deteção) é a proporção de gestações de fetos 

portadores de SD que apresentam um resultado positivo no teste de rastreio (risco igual 

ou superior ao nível de cut-off)20. Significa que existe um risco aumentado para a doença 

e, sendo por isso disponibilizados testes de diagnóstico que confirmam, ou não, a sua 

presença18. 

Após a realização dos testes de rastreio, o cálculo do risco de afeção fetal é feito tendo 

em conta a idade materna, a idade gestacional, os níveis de marcadores bioquímicos 

maternos e outros fatores que possam afetar os resultados do teste (como por exemplo o 

peso da grávida, raça, gemelaridade, cromossomopatia em gravidez anterior, medicação, 

tabagismo, diabetes mellitus insulino-dependente, FIV). Devido às variações de 

concentração dos marcadores séricos ao longo da gravidez, o cálculo do risco só pode ser 

interpretado com rigor conhecendo a idade gestacional. Desta forma, o RPN deverá 

incluir sempre realização de uma ecografia no 1º trimestre para uma datação correta da 

idade gestacional, em vez do cálculo ser baseado na data da última menstruação7. 

O risco é calculado separadamente para cada uma das condições (SD, trissomia 18, 

DTN), normalmente com recurso a um software que pode ser adquirido comercialmente, 

desenvolvido pelo próprio laboratório ou concedido por uma entidade reguladora, como 

a Fetal Medicine Foundation (Londres)20. No software introduzem-se dados como a idade 

materna, o tempo de gestação, os dados da ecografia e os resultados da avaliação dos 

parâmetros bioquímicos maternos17. 

O risco de SD pode ser expresso como risco de 1º trimestre, de 2º trimestre ou de 

termo20. 

Os limites acima dos quais o rastreio é considerado positivo, são normalmente 

estabelecidos por cada laboratório. Por exemplo, se o limite estabelecido para o rastreio 

SD for de 1:250, um valor de 1:100 significa um resultado positivo e 1:650 significa um 

resultado negativo. O termo rastreio positivo pode ser explicado como um risco 

aumentado da grávida ter um filho portador de SD/trissomia 18/DTN. O limite é 

calculado tendo por base o risco de aborto iatrogénico com a amniocentese, ou seja, se o 
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valor for 1:100, o risco de ocorrência de SD é superior ao risco de aborto iatrogénico, mas 

passa-se o contrário para o hipotético resultado de 1:650. Nos casos de RPN positivo para 

SD está indicada a realização de um teste diagnóstico. A biopsia das vilosidades 

coriónicas é o teste recomendado no 1º trimestre, a amniocentese no 2º. Em Portugal o 

teste de diagnóstico invasivo mais utilizado é a amniocentese. Quando o RPN é positivo 

para DTN ou para trissomia 18, a realização de uma ecografia morfológica detalhada às 

20 semanas poderá ajudar na decisão de proceder ou não a um teste de diagnóstico 

invasivo7. 

O risco de aneuploidia fetal é revelado por volta das 16 semanas e se for igual ou 

superior a 1/250 considera-se o resultado positivo17. Como o risco de ter um filho portador 

de trissomia 21 é de cerca de 1 em 250 nascimentos em mulheres com 35 anos de idade, 

os 35 anos foram definidos como o a idade de referência para ser efetuado o rastreio.  

A grávida deve ser informada de que o RPN não é diagnóstico, ou seja, nem um 

resultado negativo dá garantias absolutas de não existir uma anomalia, nem um resultado 

positivo corresponde a uma verdadeira malformação ou anomalia cromossómica. O 

rastreio não é obrigatório, nem um resultado positivo torna obrigatória a realização de um 

exame de diagnóstico invasivo. Contudo, um teste de RPN positivo acaba por originar, 

na maioria dos casos, a realização de um teste diagnóstico18.  

Perante um resultado positivo, a grávida é encaminhada para a consulta de DPN, onde 

é feita a avaliação desse resultado, o significado dos riscos genéticos fetais, são 

apresentadas opções em termos de exame de DPN (biópsia das vilosidades coriónicas a 

partir das 11 semanas de gestação ou a amniocentese após as 16 semanas), bem como os 

riscos inerentes a cada procedimento invasivo. Nos verdadeiros positivos confirma-se SD 

ou outra cromossomopatia, e constituem 60% dos casos de trissomia 21 ou 90% se a idade 

materna for superior a 35 anos. Estes casais são posteriormente encaminhados para uma 

Consulta de Aconselhamento Genético, onde terão de tomar uma decisão, se interrompem 

ou não a gravidez. Nos falsos positivos não se confirma SD ou qualquer outra anomalia 

cromossómica e constituem 5% dos fetos sem doença ou 25% se a idade materna for 

superior a 35 anos18. 

Se uma grávida tiver sido sujeita a um RPN numa gravidez anterior, os resultados 

desse teste de rastreio podem ser utilizados para ajustar os níveis dos marcadores na 

gravidez atual. É uma informação útil, uma vez que os resultados dos marcadores tendem 
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a ser coerentes entre gestações, por exemplo, se o valor da fração livre da β-hCG for alto 

numa gravidez, tem tendência a ser alto na gravidez subsequente. Desta forma, uma 

mulher com um resultado falso positivo numa gravidez, terá tendência a ter um resultado 

falso positivo na próxima gravidez. A utilização dos dados de RPN de gestações 

anteriores poder ser útil para evitar a recorrência de falsos positivos33,34. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RASTREIO PRÉ-NATAL 

Independentemente do tipo de teste utilizado no RPN (só bioquímico, só ecográfico 

ou associando as 2 técnicas), a datação precisa da idade gestacional com recurso ao exame 

ecográfico precoce e a idade materna são parâmetros indispensáveis ao cálculo do risco 

de ocorrência de aneuploidia6. 

Conforme foi referido anteriormente, com o avanço da idade materna, o risco de uma 

gestação de um feto portador de uma cromossomopatia aumenta. Contudo, os fetos 

portadores de anomalias cromossómicas apresentam um risco mais elevado de óbito 

intra-uterino espontâneo do que os fetos cromossomicamente normais12,13.  

Num artigo elaborado por Sílvia Henriques foram apresentados os resultados de uma 

revisão sistemática que teve como objetivo procurar a resposta a duas questões 

consideradas fundamentais para a prática clínica no âmbito do RPN. Neste artigo a autora 

indaga se é correto sugerir a realização do RPN a todas as mulheres com gestações 

espontâneas unifetais e, nesse caso, qual a metodologia que deverá ser aconselhada em 

termos de eficácia e segurança7. Com base nos resultados desta revisão, conclui-se que o 

RPN deve ser proporcionado a todas as gestantes que comecem a sua vigilância pré-natal 

antes da 20ª semana de gestação, independentemente da sua idade, com consentimento 

informado por parte da gestante. A idade materna não deve ser por si só um fator 

determinante de quem deve ser submetido ao RPN ou ao DPN. A realização de exames 

de DPN não deve ser proposta sem a presença dos resultados do RPN7. De acordo com 

as recomendações de consenso de 2007 da Society of Obstetricians and Gynaecologists 

of Canada, os exames de diagnóstico invasivo apenas se podem realizar sem a presença 

de resultados de exames de rastreio, no caso de mulheres com idade igual ou superior a 

40 anos na data do parto7. As recomendações em Portugal mencionam que o RPN deve 

ser aplicado a grávidas com menos de 35 anos e sem antecedentes de DTN ou 

cromossomopatias, referindo ainda as orientações do American College of Obstetritians 

and Gynecologists que aconselham que o RPN seja proposto às grávidas com idade 

superior a 35 anos que não estejam dispostas a realizar a amniocentese7.  

Em termos de eficácia dos métodos de rastreio, que se traduz numa maior taxa de 

deteção e menor taxa de falsos positivos, os rastreios ordenam-se da seguinte forma 

(ordem decrescente): rastreio integrado completo > sequenciais (passo a passo ~ 

contingente) > 1º trimestre combinado ~ integrado simples > quádruplo 2º trimestre > 
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restantes métodos do 1º e 2º trimestres. Caso a grávida inicie a sua rotina pré-natal antes 

da 14ª semana completa de gestação, o rastreio integrado completo é considerado o 

método mais eficaz e com uma menor taxa de falsos positivos. Caso o exame ecográfico 

para medição da TN não possa ser realizado, o melhor método é o rastreio integrado 

simples7. 

Em alguns casos, a grávida apresenta-se no 1º trimestre para a iniciar a sua vigilância 

pré-natal, mas não quer esperar tanto tempo pelos resultados do 2º trimestre (como 

acontece com o rastreio integrado). Podem ser apresentadas duas alternativas, os rastreios 

sequenciais passo-a-passo ou contingente, que garantem uma eficácia semelhante ao 

rastreio integrado e o rastreio do 1º trimestre combinado para as mulheres que querem 

tomar decisões o mais precocemente possível durante a gravidez. Neste caso é 

recomendável a avaliação dos níveis da AFP no 2º trimestre para a deteção dos DTN. 

Para as grávidas que iniciam a vigilância pré-natal depois de completa a 14ª semana de 

gestação, o rastreio quádruplo do 2º trimestre é o mais adequado. O rastreio sequencial 

independente é desaconselhado7. 

No contexto Português atual são vários os métodos de RPN realizados (Rastreio 

Combinado no 1º trimestre, Rastreio Quádruplo no 2º trimestre e Rastreio Integrado), que 

variam de centro para centro. Os rastreios sequenciais não são realizados pelo facto de 

praticamente não haver disponibilidade de DPN no 1º trimestre, sendo a biopsia das 

vilosidades coriónicas o exame de DPN recomendado no 1º trimestre7.  

A associação dos exames de RPN, expressos em MoM, o aumento do número de 

exames específicos e o conhecimento de suas correlações aumentaram a confiabilidade 

do Exames de Risco Fetal8,18. 
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14. DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 

O acesso aos exames de DPN deve ser baseado numa avaliação do risco incluindo a 

idade da gestante na altura do parto, marcadores ecográficos e/ou bioquímicos9.    

A introdução do DPN em Portugal causou indecisões junto dos profissionais de saúde, 

quanto à sua correta aplicação. A aplicação dos protocolos de DPN a grávidas 

consideradas de alto risco pelos padrões habituais (idade materna-história familiar) possui 

diversas limitações, não deteta aproximadamente 70% de recém-nascidos com trissomia 

21 que nascem de mulheres com menos de 35 anos, e os 95% com DTN e que constituem 

o 1º caso na família8. 

Em Portugal, os testes de DPN existentes (amniocentese, biópsia das vilosidades 

coriónicas, cordocentese) têm sido sugeridos às mulheres com idade igual ou superior a 

35 anos na data do parto. Outro critério frequentemente utilizado para sugerir a realização 

de exames de DPN é o risco aumentado de aneuploidia fetal, baseado na existência de 

aneuploidias cromossómicas em gestações anteriores, defeitos estruturais major do feto 

detetados por ecografia na gestação atual e alterações cromossómicas numéricas ou 

estruturais dos progenitores. A norma da Direcção-Geral da Saúde (Vigilância pré-natal 

e revisão do puerpério) aconselha que para as grávidas com 35 anos ou mais devem ser 

solicitada amniocentese, a realizar às 16 semanas, como teste de diagnóstico invasivo. A 

justificação para o critério da idade materna é o facto de, aos 35 anos, a ocorrência de 

gestações com trissomias aumentar expressivamente e o risco de SD igualar o risco de 

perda fetal associada aos métodos invasivos de DPN7. 

A amniocentese é o método de DPN mais utilizado em Portugal. Sendo uma técnica 

invasiva, comporta um risco de 1% de aborto iatrogénico e é uma técnica com custos 

consideráveis. Os critérios acima referidos para concretização dos exames de DPN têm 

sido alvo de debate. A utilização da idade materna como critério único para recorrer ao 

DPN é insuficiente pois não contempla os 50% de gravidezes com SD que ocorrem antes 

dos 35 anos. O critério “risco aumentado de aneuploidia fetal” também é alvo de 

controvérsia uma vez que, de entre as gravidezes com SD, 97% ocorrem em famílias sem 

história prévia desta síndrome, e mais de 95% de todos os casos de DTN ocorrem em 

mulheres grávidas sem fatores de risco conhecidos, como por exemplo um DTN num 

familiar próximo ou numa gravidez anterior7. 
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As anomalias cromossómicas podem ser diagnosticadas durante a gestação, com o 

recurso a exames invasivos (biópsia das vilosidades coriónicas, amniocentese ou 

cordocentese), embora a realização destes exames tenha uma percentagem de risco de 

aborto associada, que varia entre 1% e 7%, sendo mais baixo na amniocentese e biopsia 

das vilosidades e mais elevado com a cordocentese. A idade da grávida funciona como o 

rastreio mais generalizado de anomalias cromossómicas na gravidez, sendo definido um 

grupo de risco para estas alterações, e proposta a realização do exame invasivo de 

diagnóstico. Os riscos associados ao teste invasivo, a baixa incidência de anomalias 

cromossómicas em mulheres com menos de 35 anos (grupo etário onde se verifica o maior 

número de partos) e o elevado custo das técnicas de DPN, tornam a oferta de DPN a todas 

a mulheres grávidas medicamente e logisticamente não aconselhável9. O diagnóstico 

invasivo fica reservado apenas para as grávidas com elevado risco de que o feto seja 

portador de cromossomopatia, podendo ser realizada a biópsia das vilosidades coriónicas 

as 11ª semana ou a amniocentese à 16ª semana12. 

É importante salientar que em cada cem pacientes que realizam um diagnóstico 

invasivo uma paciente irá abortar. Por este motivo, foi proposta uma nova abordagem. 

Caso a grávida seja classificada como grupo de risco intermédio no exame de rastreio, 

deve ser realizado um exame adicional, utilizando-se outros marcadores ecográficos 

como o osso nasal, o ângulo FMF, a regurgitação da tricúspide e o fluxo no ducto venoso. 

Com essa avaliação alargada, os índices de deteção podem ultrapassar os 95%12. 

Os fetos com trissomia 18 geralmente é uma síndrome caracterizada por inúmeras 

malformações, pelo que o diagnóstico ecográfico costuma ser bastante eficaz. Segundo 

os estudos mais recentes, a ecografia morfológica atual terá uma sensibilidade para detetar 

esta cromossomopatia que varia entre 83 e 100% (com uma taxa de falsos positivos 

inferior a 15%)16. 
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15. QUESTÕES ÉTICAS DO RASTREIO PRÉ-NATAL 

Durante a realização dos exames de RPN as gestantes, os casais, os profissionais de 

saúde e as autoridades públicas podem deparar-se com algumas questões éticas, com as 

quais por vezes não é fácil lidar. Como não se encontra disponível nenhuma opção 

terapêutica para as cromossomopatias, a única medida preventiva exequível é a 

interrupção da gravidez. Tal possibilidade coloca os casais diante de uma decisão difícil 

e a escolha deve ser tomada o mais rapidamente possível. Desta modo, antes de se efetuar 

qualquer exame de rastreio, deve facultar-se toda a informação disponível relativamente 

os objetivos do exame, os seus benefícios, limitações e consequências, para que os casais 

possam tomar decisões conscientes e autónomas7.  

Outra questão ética que se coloca é o facto de ao ser proporcionado o acesso aos 

exames de RPN a todas as mulheres pode levar a uma aplicação sistemática, violando 

assim o princípio da autonomia. Esta política levaria a que a realização dos exames RPN 

deixa-se de ser uma escolha autónoma, consciente e informada dos casais, para passar a 

ser uma prática eugénica7. 

O resultado do exame de DPN não provê qualquer esclarecimento sobre a gravidade 

no caso de SD (grau de atraso mental, malformações orgânicas associadas), o que pode 

originar interrogações relativamente à seleção dos nascituros7. 

O facto de se identificarem os fetos com patologias congénitas e de ser colocada a 

hipótese de efetuar um aborto, pode incutir o preconceito contra os indivíduos portadores 

de deficiência, levando à perceção errada de que estes indivíduos representam um fardo 

para a sociedade e para os seus familiares7.  
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16. AVANÇOS NO RASTREIO PRÉ-NATAL - CELL-FREE FETAL DNA 

TESTING 

A análise de fragmentos de DNA livre fetal é uma metodologia não invasiva, realizada 

a partir de uma amostra de sangue materno, para o rastreio de aneuploidias. Esta 

particularidade da análise direta confere ao teste a sua maior exatidão e credibilidade 

como teste de rastreio. Pode ser realizado em grávidas a partir da 10ª semana de gestação 

com taxas de deteção superiores a 99% para trissomia 21, 18 e 13 e para aneuploidias 

sexuais40.  

O DNA livre fetal circulante, que corresponde a aproximadamente 3 a 13% do DNA 

livre materno total, tem origem fundamentalmente na placenta, sendo eliminado do 

sangue materno umas horas após o parto. Recentemente, a análise do DNA livre fetal 

tornou-se numa opção clínica disponível para mulheres com risco aumentado de 

aneuploidia fetal40. 

O American College of Obstetricians and Gynecologists recomenda que as mulheres, 

independentemente da idade materna, tenham a possibilidade de efetuar o despistar 

aneuploidias, quer pelos exames de rastreio como por métodos de diagnóstico invasivo40.  

A análise de fragmentos de DNA livre fetal é uma opção que pode ser usada como 

triagem primária de mulheres com risco aumentado de aneuploidia. Isto inclui mulheres 

com 35 anos ou mais velhas, fetos com resultados ecográficos que indicam um risco 

aumentado de aneuploidia, em mulheres com história prévia de um filho portador de uma 

trissomia, situações de alterações cromossómicas numéricas ou estruturais dos 

progenitores, no caso de resultados positivos nos exames de rastreio para aneuploidias. A 

grávida deve ser informada das limitações desta metodologia, tomando conhecimento de 

que apenas fornece informações relativas a trissomia 21 e trissomia 18 e, em alguns 

laboratórios, a trissomia 13. Este teste não substitui a precisão obtida com testes de 

diagnóstico invasivo, tais como a biópsia das vilosidades coriónicas ou amniocentese e 

atualmente não oferece outra informação genética. Outras limitações incluem a falta de 

dados sobre os resultados para populações de baixo risco e, portanto, a análise de DNA 

livre fetal não é recomendada para mulheres classificadas como baixo risco40.  

Com a implementação deste teste reduz-se, de modo muito significativo, a taxa de 

falsos positivos (< 0,1%) e de teste invasivos. Atualmente cerca de 50 em cada 1000 

grávidas fazem amniocentese ou biópsia das vilosidades, como resultado dos testes de 
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rastreio e passarão para menos de 1 em cada 1000 grávidas. Esta metodologia permite 

também fazer a identificação do sexo fetal, com uma taxa de deteção> 99%. A taxa de 

deteção para aneuploidias relacionadas com os cromossomas sexuais varia de acordo com 

a condição e o desempenho, sendo que ainda não foi avaliado em mosaicismo ou 

aneuploidias parciais e espera-se que seja menos robusto nestas situações40. 

Em Portugal o teste que se encontra disponível com esta metodologia é o Harmony™ 

Prenatal Test, podendo ser efetuado também em gestações gemelares (resultantes de 

ovócitos próprios ou não próprios). Contudo, nas gravidezes gemelares não é possível 

obter informação acerca dos cromossomas sexuais. Outras limitações para gestações 

gemelares incluem o facto de o resultado para trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13 

ser um único resultado para ambos os fetos, ou seja, quer seja de baixo risco ou de alto 

risco é para ambos os fetos e, não pode ser executado em gestações múltiplas com mais 

de dois fetos40. 

Todos os resultados que apontam um alto risco para aneuploidia devem seguir para 

aconselhamento genético e devem ser sugeridos testes invasivos adicionais (biópsia das 

vilosidades coriónicas ou amniocentese)40. 
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CONCLUSÃO 

As recomendações em Portugal referem que as grávidas com menos de 35 anos na 

data do parto e sem antecedentes de DTN ou cromossomopatias devem realizar testes de 

RPN. Relativamente às grávidas com idade igual ou superior a 35 anos na data do parto, 

o mais aconselhado é realização de um teste de diagnóstico invasivo, sendo a 

amniocentese o mais utilizado. 

Atualmente estão disponíveis diferentes metodologias de RPN e todas apresentam um 

aspeto comum, a necessidade de a datação precisa da idade gestacional com recurso a um 

exame ecográfico precoce. 

A escolha do método de RPN deve ter em consideração diversos fatores, tais como a 

taxa de deteção, percentagem de falsos positivos, idade gestacional com que se inicia a 

vigilância pré-natal, idade gestacional em que se pretende o cálculo do risco e a 

possibilidade de seguimento na presença de um resultado positivo no teste de rastreio. 

O rastreio do 1º trimestre é considerado por muitos especialistas como o melhor 

método, dando a possibilidade de ponderar as opções de conduta numa fase inicial da 

gestação. Assim, se se pretender uma intervenção no 1º trimestre, a escolha recai sobre o 

rastreio combinado do 1º trimestre, associando marcadores bioquímicos maternos e 

ecográficos. O rastreio combinado precoce é uma variante do rastreio combinado do 

1º trimestre em que a avaliação dos marcadores bioquímicos maternos é realizada o mais 

cedo possível e o resultado é fornecido logo após a execução da ecografia.  

Numa situação em que não seja possível avaliar os marcadores ecográficos do 

1º trimestre, é preferível optar pelo rastreio no 2º trimestre, ou se possível, o rastreio 

integrado simples. Da mesma forma que, quando há a possibilidade de efetuar uma 

ecografia com qualidade no 1º trimestre, só faz sentido optar pelo rastreio combinado do 

1º trimestre se houver a possibilidade das grávidas com um resultado positivo realizarem 

uma biópsia das vilosidades coriónicas. Se as grávidas apenas tiverem acesso à 

amniocentese, os inconvenientes de avaliar precocemente o risco de cromossomopatias 

são provavelmente superiores aos benefícios, uma vez que serão identificadas situações 

de risco elevado sem possibilidade de confirmar ou excluir a existência de anomalia fetal. 

Nessas circunstâncias o rastreio integrado será provavelmente a escolha mais sensata, 

dada a possibilidade de intervenção diagnóstica imediatamente após o conhecimento do 

risco. 
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Se a opção recair sobre o rastreio do 1º trimestre é recomendável a avaliação dos 

níveis da AFP no 2º trimestre para a deteção dos DTN. 

O rastreio sequencial representa uma alternativa viável para beneficiar das elevadas 

taxas de deteção do rastreio integrado sem prescindir de uma intervenção precoce nos 

casos de risco elevado. Contudo, não é um método utilizado com frequência pelo facto 

de praticamente não haver disponibilidade de DPN no 1º trimestre.  
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