
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE FARMÁCIA  

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

 

 

Joana Nery Ramos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mestrado em Análises Clínicas 

 

Lisboa, 2014 



UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE FARMÁCIA  

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

Joana Nery Ramos 
 

 

 

 

Relatório Final de Estágio realizado no Laboratório de Análises Clínicas Dr. 

Joaquim Chaves, sob orientação do Professor Dr. Carlos Cardoso, e na 

Genomed – Diagnósticos de Medicina Molecular, sob orientação da Dra. Teresa 

Porta Nova 

 

V Mestrado em Análises Clínicas 

 

Lisboa, 2014 



 

i 

 

AGRADECIMENTOS 

A realização da presente dissertação contou com incentivos importantes, sem os quais 

dificilmente se teria tornado realidade, e aos quais ficarei para sempre grata. 

A todos os colaboradores dos laboratórios onde realizei estágio, especialmente à Dra. 

Teresa Porta Nova e ao Dr. Rui Pimentel, pelo profissionalismo e simpatia com que me 

acolherem e transmitiram conhecimento. 

À Professora Doutora Maria João Silva e ao Professor Dr. Carlos Cardoso, pela 

orientação, apoio, disponibilidade, criticas, colaboração e, principalmente, pelos anos em que 

foram meus professores e que, com extrema dedicação, me transmitiram o seu saber e o gosto 

pelas Análises Clínicas. 

Aos meus amigos, pela compreensão das ausências e pelo apoio nos momentos menos 

bons. 

Ao meu namorado, pela compreensão e carinho, por estar sempre ao meu lado e cuidar 

de mim todos os dias. 

Dirijo um agradecimento especial aos meus pais, por serem modelos de coragem e 

resiliência, pelo seu apoio sempre incondicional, amizade e muita paciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

RESUMO 

O presente relatório de estágio é decomposto em duas partes e pretende discutir as 

atividades realizadas durante o estágio curricular do Mestrado em Análises Clínicas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. A primeira parte aborda resumidamente 

questões relacionadas com a atividade de estágio, nas áreas de Química e Hematologia 

Clínicas, realizado no Laboratório de Análises Clínicas Dr. Joaquim Chaves. A segunda parte 

é relativa aos temas abordados durante o estágio na área de Genética, realizado na Genomed - 

Diagnósticos de Medicina Molecular. Entre outros aspetos, são discutidas as técnicas e 

equipamentos utilizados, a importância clínica da determinação de alguns analitos e questões 

relacionadas com o controlo de qualidade. 

 

Palavras-chave: química clínica, hematologia, genética, controlo de qualidade. 

 

 

ABSTRACT 

The present internship report comprises two parts and aims to discuss the activities 

performed during the curricular traineeship in Masters of Clinical Analysis of the Faculty of 

Pharmacy of the Lisbon University. The first part of the report concerns the issues related to 

the internship activity, of Clinical Chemistry and Hematology, held at Dr. Joaquim Chaves 

Clinical Laboratory. The second part concerns the topics covered during the internship in 

Genetics, held at Institute Genomed – Molecular Medicine Diagnostics. Among other topics, 

we discuss the techniques and equipment used, the clinical significance of the determination 

of some analytes and issues related to quality control. 

 

Keywords: clinical chemistry, hematology, genetics, quality control. 
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1.ª PARTE 

1. Introdução 

A primeira parte da atividade de estágio profissionalizante do Mestrado em Análises 

Clínicas decorreu no Laboratório de Análises Clínicas Dr. Joaquim Chaves, sediado na 

Avenida General Norton de Matos, nº 71 R/C em Miraflores. A atividade decorreu de 1 de 

Junho a 17 de Novembro de 2011, tendo sido orientada pelo Professor Dr. Carlos Cardoso. 

Entre Janeiro e Abril de 2014 foi realizado um estágio de reforço nas áreas de Química e 

Hematologia Clínica. 

O Laboratório Dr. Joaquim Chaves (LJC) apresenta capacidade de resposta 

multidisciplinar, disponibilizando mais 4200 parâmetros analíticos, contribuindo para um 

diagnóstico fundamentado, rigoroso e de elevada qualidade. O LJC efetua análises nas áreas 

da Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Química Analítica, Radioimunoensaio, 

Microbiologia, Biologia Molecular e Genética. (1) 

 Esta atividade de estágio teve como objetivo a familiarização com a rotina de trabalho 

de um laboratório de análises clínicas, tendo o estudo incidido sobre os testes auxiliares de 

diagnóstico utilizados na rotina clínica e naqueles que, não sendo considerados rotina, são 

efetuados com bastante frequência, na sua aprendizagem, observação da sua execução prática, 

análise e interpretação dos resultados por eles fornecidos.  

No presente relatório de estágio discutem-se principalmente os parâmetros de rotina e 

outros considerados relevantes, determinados no Core Laboratorial, através de métodos 

automáticos ou semiautomáticos, nomeadamente aqueles que se inserem nas áreas de 

Hematologia e Química Clínica. A atividade de estágio decorreu também nas áreas de 

Imunologia, Química Analítica, Radioimunoensaio, Microbiologia e Biologia Molecular, que 

não serão discutidas neste relatório. 
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2. Organização geral do laboratório 

O LJC possui um corpo técnico qualificado para executar testes laboratoriais nas 

valências descritas anteriormente, sendo constituído pelo Diretor Técnico, especialista em 

Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos, por médicos e farmacêuticos especialistas, 

responsáveis pelas diversas secções, por técnicos de diagnóstico e terapêutica e por pessoal 

auxiliar e administrativo. 

O LJC possui acordos celebrados com as principais seguradoras e subsistemas de 

saúde, permitindo aos seus utentes ter acesso aos serviços do laboratório. Além disso, estão 

disponíveis vários locais de colheita e unidades laboratoriais, que cobrem uma área 

importante do território nacional.  

No LJC todas as fases do processo de análise estão devidamente definidas e 

compartimentadas em diferentes secções. Na receção é efetuado o atendimento e abertura dos 

processos individuais dos utentes e a orientação destes até às salas de colheita. A colheita das 

amostras biológicas é efetuada recorrendo a material apropriado à natureza do produto e à 

determinação analítica a efetuar. Após a colheita das amostras biológicas, estas seguem para a 

secção de triagem, onde se dá a execução e controlo da fase pré-analítica (FPA). São 

efetuados os procedimentos de receção, verificação, processamento e manipulação primária 

das amostras biológicas. As falhas de colheita são registadas e comunicadas aos postos de 

colheita, laboratórios ou hospitais onde a colheita foi efetuada. De seguida as amostras são 

encaminhadas para as áreas analíticas de acordo com os testes requisitados. Após a execução 

da análise, os resultados são encaminhados para o especialista, que executa a sua avaliação e 

validação biopatológica e assina o boletim analítico, que depois é emitido para o doente.  
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3. Fase pré-analítica 

A FPA constitui a maior fonte de erros e/ou variáveis que podem afetar os resultados 

dos testes analíticos. Os fatores pré-analíticos incluem as variáveis relacionadas com o doente, 

como dieta, idade e sexo, as técnicas de colheita e identificação das amostras, os conservantes 

e anticoagulantes utilizados, e o transporte, processamento e armazenamento das amostras. As 

fontes de potenciais erros ou falhas nesta fase incluem a requisição inadequada de testes, 

identificação incorreta das amostras, tempo e/ou hora de colheita inadequada, jejum incorreto, 

razão anticoagulante/sangue inadequada, homogeneização inadequada da amostra, ordem de 

colheita incorreta e presença de hemólise, icterícia ou lipemia nas amostras. Na preparação do 

utente para a colheita, devem ser tomadas precauções no sentido de minimizar os fatores 

fisiológicos relacionados com atividades que podem interferir nas determinações 

laboratoriais. (2,3) 

 A maioria das colheitas por punção venosa é efetuada utilizando uma agulha adaptada 

a um tubo de vácuo. A colheita também pode ser efetuada com agulha e seringa, sendo o 

sangue transferido posteriormente para tubos apropriados. A colheita com seringa pode ser 

útil quando a colheita é efetuada nas veias da mão ou em crianças, por exemplo. (2,4) 

 Os tubos para colheita de sangue possuem tampas de várias cores, que distinguem a 

presença ou ausência de um anticoagulante ou aditivo específico. Existem tubos de vários 

tamanhos para as populações adulta e pediátrica. O volume de sangue colhido é determinado 

pelo vácuo interno dos tubos de colheita selados. A utilização de anticoagulantes permite a 

análise de amostras de sangue total ou de constituintes do plasma obtidos por centrifugação e 

separação. O plasma contém fibrinogénio, que está ausente no soro. (2) 

Os sais potássicos de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), codificados pela tampa 

roxa, são o anticoagulante de escolha nas contagens de células sanguíneas e avaliação da sua 

morfologia. Nos testes de coagulação são utilizados os tubos com tampa azul clara que 

contêm citrato de sódio a 3,2% (0,105 M), que preserva os fatores de coagulação instáveis. Os 

tubos com tampa preta também contêm citrato de sódio e são geralmente utilizados para 

determinar a velocidade de sedimentação (VS), assim como os tubos de tampa roxa. Os tubos 

de tampa preta diferem dos de tampa azul clara na proporção de sangue para anticoagulante, 

sendo esta de 4:1 nos primeiros e 9:1 nos últimos. Os tubos com tampa verde contêm sais de 

heparina (heparina de lítio e heparina de sódio), que previne a formação de fibrina. A heparina 

apresenta-se vantajosa em relação ao EDTA como anticoagulante, na medida em que não 

afeta os níveis de ferro e cálcio; no entanto pode interferir com vários imunoensaios e não 
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deve ser utilizada em testes de hematologia e coagulação. Os tubos de tampa vermelha não 

contêm aditivos e, por isso, o sangue colhido coagula. Estes tubos são utilizados na maioria 

dos ensaios químicos e imunológicos, podendo ser utilizados juntamente com um gel que 

permite separar o soro do sangue total. Durante o processo de centrifugação o sangue é 

forçado através do gel tixotrópico, localizado na base do tubo, que altera temporariamente a 

sua viscosidade e se aloja entre a camada de células na base e a camada superior de soro. (2,5) 

Durante o armazenamento, a concentração dos constituintes sanguíneos numa amostra 

pode mudar como resultado de vários processos. Embora em grau variável, estas alterações 

ocorrem tanto à temperatura ambiente, como durante a refrigeração ou congelamento das 

amostras. Assim, as condições de armazenamento variam de acordo com o analito. (2) 

A colheita e conservação de urina devem seguir um procedimento cuidadoso de modo 

a assegurar a validade dos resultados. 

Existem vários tipos de colheita utilizados para obter amostras de urina. As amostras 

aleatórias podem ser colhidas em qualquer altura mas geralmente é preferida a primeira urina 

da manhã, pois é mais concentrada e apresenta um pH mais baixo. A colheita da urina de 24 

horas é a mais difícil de obter e requer a cooperação do utente. O problema mais frequente na 

obtenção de amostras de 24 horas é a colheita incompleta mas a colheita excessiva também 

pode ocorrer. Assim, devem ser dadas instruções precisas, se possível escritas, ao utente, de 

modo a promover as melhores condições de colheita de urina. (2) 

A conservação das amostras de urina é essencial para manter a sua integridade. As 

amostras de urina não conservada estão sujeitas à decomposição microbiológica e a alterações 

químicas. Para prevenir o crescimento de micróbios, as amostras devem ser refrigeradas 

imediatamente após a colheita e, quando necessário, deve ser adicionado um conservante 

químico. (2) 

É particularmente importante utilizar amostras frescas e concentradas de urina, de 

modo a identificar cilindros e células, uma vez que estes se decompõem à temperatura 

ambiente ou em urinas pouco concentradas e desaparecem rapidamente em urinas hipotónicas 

e alcalinas. A bilirrubina e o urobilinogénio diminuem, especialmente após exposição à luz. A 

glucose e cetonas podem ser consumidas, enquanto a contaminação bacteriana e a perda de 

dióxido de carbono conduzem ao aumento do pH, formação de precipitados com aumento da 

turbidez e alterações da cor. Idealmente as amostras de urina devem ser entregues no 

laboratório e analisadas cerca de 1 hora após a colheita. (2) 
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4. Métodos gerais e equipamentos 

O Core Laboratorial encontra-se implementado numa sala muito ampla que se divide 

em duas secções: Química e Hematologia. Os equipamentos utilizados encontram-se 

organizados de acordo com a respetiva área analítica, tal como é apresentado na Tabela 1. Os 

métodos gerais que fundamentam o funcionamento destes equipamentos são descritos neste 

capítulo.  

 

Tabela 1. Equipamentos utilizados durante o estágio, organizados de acordo com a respetiva 

área analítica 

Área analítica 
Modelo do equipamento Fabricante/Distribuidor 

Química 

Cobas® e411 Roche 

ADVIA® 2400 

Siemens 
ADVIA® CENTAUR XP 

CLINITEK Atlas® 

IMMULITE® 2000 

UF-1000i™ Sysmex 

CAPILLARYS® 2 
Sebia 

Hematologia 

CAPILLARYS® 2 Flex Piercing 

ADVIA® 2120 
Siemens 

BCS® XP 

ADAMS
TM

 A1c HA-8160 
Arkray 

ADAMS
TM

 A1c HA-8180V 

Ves-Matic
TM

 Cube 200 Sysmex 

 

 

 O Core Laboratorial possui um sistema de automatização, o ADVIA® LabCell®, que 

permite a centralização numa única plataforma de vários destes equipamentos. Este sistema 

consiste numa cadeia de transporte das amostras até aos equipamentos acoplados ou até ao 

sistema de arquivo. 
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4.1. Espectrofotometria 

A espectrofotometria consiste na medida da intensidade da luz em comprimentos de 

onda (CDO) determinados. Quando um feixe de luz incidente de determinada intensidade 

atravessa uma célula quadrangular que contém uma solução de um composto que absorve luz 

de um determinado CDO, a intensidade do feixe de luz transmitido é inferior à intensidade da 

luz incidente, sendo esta capacidade da substância de absorver a radiação definida como 

absorvância. A lei de Beer estabelece que a concentração de uma substância é diretamente 

proporcional à quantidade de luz absorvida. (5) 

O ADVIA® 2400 consiste num analisador bioquímico clínico automatizado, com 

capacidade para processar testes em soro humano, plasma ou urina; tem a capacidade de 

produzir testes fotométricos e testes de eletrólitos, cujos fundamentos serão abordados no 

capítulo 4.6. (6) 

 

4.2. Refletometria e refratometria 

Um refletómetro mede a quantidade de luz refletida por uma amostra líquida dispersa 

num suporte sólido fibroso ou granuloso. A energia radiante refletida tende a espalhar-se em 

diversas direções. A reflexão da luz difusa ocorre no suporte sólido e depende das suas 

propriedades e características. As substâncias coloridas absorvem os CDO correspondentes à 

sua cor e refletem todos os outros em diferentes ângulos. Assim, a quantidade de substância 

presente na amostra pode ser medida como uma função indireta da luz refletida. A relação 

entre a percentagem de reflectância e a concentração do analito é não linear e o algoritmo 

utilizado para o seu cálculo depende das características de reflexão do suporte sólido, da 

natureza da fonte de iluminação e da geometria do instrumento. (2,5)  

A refratometria é baseada na refração da luz. Quando a luz passa de um meio para 

outro, o feixe de luz altera a sua direção na fronteira entre os dois meios, se a velocidade de 

propagação no segundo meio for diferente da observada no primeiro. A capacidade de uma 

substância para desviar a luz, ou seja, a refratividade de uma substância líquida depende do 

CDO da luz incidente, da temperatura, da natureza do meio líquido e da concentração do 

soluto dissolvido nesse meio. Se os primeiros três fatores permanecerem constantes, a 

refratividade de uma solução é uma medida indireta da concentração total de solutos. (2) 
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O dispositivo automático de análise química à urina CLINITEK Atlas® consiste num 

espectrofotómetro de reflectância totalmente automático. Este dispositivo utiliza rolos de 

tiras–teste que contêm áreas de reagente para análise de glucose, bilirrubina, cetona, sangue, 

pH, proteínas, urobilinogénio e leucócitos. Cada tira-teste inclui ainda uma área de tampão 

que permite determinar a cor da amostra. (7) 

A densidade é determinada através da utilização de um método de índice de refração 

em fibra ótica. Uma vez que o índice de refração é proporcional à densidade, a luz medida na 

extremidade do circuito de fibra ótica está linearmente relacionada com a densidade da 

amostra. A clareza da amostra é igualmente determinada nesta mesma área, medindo a 

transmissão e dispersão da luz que passa através da amostra. (7) 

 

4.3. Citometria de fluxo 

A citometria de fluxo é o processo através do qual se medem as características físicas 

e/ou químicas das células ou outras partículas biológicas em suspensão num meio fluído. 

Essas medições são efetuadas enquanto as células ou partículas passam uma a uma através de 

uma fonte de luz laser, produzindo um padrão de luz característico que é medida por detetores 

múltiplos para a luz dispersa frontal e lateral, e para a luz fluorescente, no caso de as células 

e/ou partículas serem marcadas com um fluorocromo. (2,5) 

A combinação da análise fluorimétrica induzida por laser com a dispersão de luz pelas 

partículas permite a diferenciação de populações de moléculas, células ou partículas, de 

acordo com o seu tamanho e forma. Se as células estiverem marcadas com fluorocromos, o 

sinal fluorescente é proporcional à quantidade de fluorocromo ligado. Estes marcadores 

fluorescentes são geralmente conjugados com anticorpos que se dirigem especificamente a 

antigénios nas células ou partículas. Os detetores convertem a luz em impulsos elétricos que 

podem ser acumulados e contados. (2,4,5) 

O princípio da citometria de fluxo é utilizado em diferentes analisadores 

hematológicos e de urinas.  

O analisador UF-1000i™ é um sistema automático para análise de urinas que utiliza a 

citometria de fluxo fluorescente. Cada partícula analisada gera um sinal específico de acordo 

com a sua composição interna e volume. O sistema enumera eritrócitos, leucócitos, células 

epiteliais, cilindros e bactérias, e emite avisos na presença de cilindros patológicos, cristais, 

células renais, esperma, leveduras e muco. (2,8)  
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O sistema hematológico ADVIA® 2120 é um equipamento totalmente automatizado 

que utiliza amostras de sangue total para determinar vários parâmetros relacionados com os 

eritrócitos, leucócitos e plaquetas. (4,9) 

No ADVIA® 2120 a amostra é recolhida para uma válvula de segmentação que gira 

dividindo a amostra em alíquotas para os diferentes tipos de teste. A amostra mistura-se com 

os reagentes em câmaras de reação, onde ocorrem as diferentes reações citoquímicas. Quando 

as reações nas câmaras de reação ficam concluídas, as misturas de amostra e reagente são 

enviadas para análise nas células de fluxo, com exceção da câmara de reação da hemoglobina 

(Hb) que serve de cuvete ótica. (4,9) 

Na câmara da hemoglobina os eritrócitos são lisados para libertar a hemoglobina, 

sendo o ferro-heme oxidado do estado ferroso para o estado férrico que coordena um ião 

hidróxido e uma molécula de água com um ligando axial para formar 

monoaquomonohidroxiferri-porfirina. A leitura ótica é obtida colorimetricamente. (9) 

Além da câmara da hemoglobina existem mais quatro canais: 

 Canal de eritrócitos e plaquetas - Os eritrócitos e plaquetas são isovolumetricamente 

esferificados, o que elimina a forma enquanto fator de variabilidade. A medição da luz 

dispersa fornece uma correspondência com o volume dos eritrócitos e plaquetas, com 

a concentração de hemoglobina nos eritrócitos e com um coeficiente de refração nas 

plaquetas. (9) 

 Canal de reticulócitos – A diferenciação dos eritrócitos é conseguida através da 

utilização de um reagente que permite a esferificação isovolumétrica dos eritrócitos e 

plaquetas e a coloração das células de acordo com o seu conteúdo em ácido 

ribonucleico (RNA). As sequências características da dispersão da luz são 

proporcionais ao tamanho da célula e à concentração de hemoglobina, e a absorção de 

luz é proporcional ao conteúdo de RNA. (9) 

 Canal de peroxidase – Após lise dos eritrócitos, os leucócitos são fixados por ação do 

formaldeído. O ambiente hipertónico provoca o encolhimento e crenação ligeira dos 

leucócitos, o que aumenta o índice de refração das células e a sua deteção. De seguida 

os leucócitos são corados através do 4-cloro-1-naftol, produzindo um produto negro 

que absorve luz, em zonas de atividade da peroxidase endógena existente nas 

granulações dos leucócitos. A absorção da luz é proporcional à intensidade da reação 

da peroxidase, e a quantidade de luz dispersa, é proporcional ao tamanho das células. 

Os neutrófilos, eosinófilos e monócitos são corados com base nos seus níveis de 
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atividade da peroxidase. Uma vez que os linfócitos, basófilos e células grandes não 

coradas não contêm peroxidase, permanecem não coradas. (4,9) 

 Canal de basófilos – Numa primeira etapa os eritrócitos e plaquetas são lisados. De 

seguida todos os leucócitos exceto os basófilos são separados do seu citoplasma 

através da utilização do reagente de lise e do aumento da temperatura na câmara de 

reação. Os leucócitos separados podem ser classificados como células mononucleares 

ou polimorfonucleares com base na forma e complexidade dos seus núcleos celulares. 

Os basófilos intactos distinguem-se facilmente dos núcleos celulares mais pequenos. A 

dispersão frontal da luz é proporcional ao tamanho celular e a dispersão lateral 

corresponde a uma combinação da forma do núcleo com a densidade celular. (4,9) 

 

Este tipo de sistema automático é programado para fornecer contagens sanguíneas 

exatas e reprodutíveis em amostras normais ou que apresentam apenas anormalidades 

numéricas, bem como para alertar o operador do aparelho se a amostra apresentar 

características incomuns que possam dar origem a determinações inexatas ou que exijam a 

observação do esfregaço sanguíneo. Os resultados apresentarão “alarmes” quando a amostra 

contiver células blásticas, granulócitos imaturos, eritroblastos ou linfócitos atípicos; quando 

existirem plaquetas gigantes ou agregadas ou, por qualquer motivo, não for possível separar a 

população de eritrócitos da de plaquetas; e quando existir alguma anormalidade que possa 

adulterar os resultados. (4) 

O ADVIA® 2120 pode ser acoplado a um módulo opcional, o ADVIA® Autoslide 

Slide Maker Stainer, que permite preparar de forma automatizada um esfregaço sanguíneo 

para análise microscópica. Este módulo realiza a coloração do esfregaço com base no método 

de May-Grünwald-Giemsa, no método de Wright modificado ou no método Wright Giemsa. 

(9) 

 

4.4.  Imunoquimioluminescência  

A quimioluminescência consiste na emissão de luz quando um eletrão transita de um 

estado de energia mais elevado para um estado de energia mais baixo. A excitação eletrónica 

é causada por uma reação química e envolve a oxidação de um composto orgânico, como por 

exemplo luminol, éster de acridina ou luciferina, por um oxidante, como o peróxido de 

hidrogénio, hipoclorito ou oxigénio. A luz é emitida pelo produto excitado formado durante a 
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reação de oxidação. Estas reações ocorrem na presença de catalisadores, como enzimas, iões 

ou complexos metálicos e hemina. A luz emitida é, geralmente, detetada por um tubo 

fotomultiplicador. (2,5) 

Esta tecnologia é ultrassensível e entre as suas aplicações encontra-se a sua associação 

aos sistemas automáticos de imunoensaios. A elevada sensibilidade desta técnica deve-se à 

razão elevada do sinal emitido em relação ao ruído de fundo, pois, uma vez que não é 

necessária uma fonte de luz excitante, o sinal é medido contra um fundo completamente 

escuro. (2,5) 

A electroquimioluminescência difere da quimioluminescência na medida em que as 

espécies reativas que produzem a reação quimioluminescente são geradas 

electroquimicamente a partir de percursores estáveis na superfície de um elétrodo. (5) 

Os imunoensaios baseiam-se na reação entre um antigénio e um anticorpo específico 

para esse antigénio. Os sistemas analíticos automatizados que realizam imunoensaios 

baseiam-se nas seguintes abordagens: 

 Método competitivo: permite medir a quantidade de antigénio presente numa amostra. 

Um antigénio marcado e um antigénio não marcado competem pela ligação a um 

anticorpo. A probabilidade de o anticorpo se ligar ao antigénio marcado é 

inversamente proporcional à concentração do antigénio não marcado. 

 Método não competitivo: o antigénio da amostra é capturado por um anticorpo 

específico não marcado aderido a uma fase sólida. De seguida, as restantes proteínas 

são lavadas e é adicionado um anticorpo marcado que se liga ao antigénio através de 

um epítopo distinto. Depois de uma lavagem adicional, para remover o excesso de 

anticorpo marcado que não se ligou, é medida a quantidade de anticorpo marcado que 

se ligou ao antigénio, sendo a sua concentração ou atividade diretamente proporcional 

à concentração do antigénio. (5) 

Estas abordagens são utilizadas na avaliação qualitativa e quantitativa de uma grande 

variedade de analitos e os seus detalhes técnicos variam entre fabricantes.  

O ADVIA® CENTAUR XP consiste num analisador automatizado de imunoensaios 

associado à tecnologia quimioluminescente e utiliza uma variedade de formatos de ensaio 

para detetar antigénios, bem como anticorpos. As reações quimioluminescentes diretas 

medem diretamente a energia da luz sem utilizar procedimentos adicionais ou moléculas 

amplificadoras. Como marcador quimioluminescente é utilizado o éster de acridina, que é 

oxidado pelo peróxido de hidrogénio, maximizando a emissão de luz pela alteração do 
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ambiente de ácido para básico. Como fase sólida são utilizadas partículas paramagnéticas 

revestidas por anticorpos ou antigénios, que se ligam ao antigénio ou anticorpo alvo. (10) 

O sistema IMMULITE® 2000 é um instrumento que executa imunoensaios 

quimioluminescentes de forma automatizada. Este sistema utiliza, como fase sólida, esferas 

de poliestireno revestidas com anticorpos ou antigénios específicos de cada ensaio. O analito 

é marcado com fosfatase alcalina (ALP), cuja ligação é quantificada utilizando o substrato de 

dioxetano quimioluminescente. A emissão de luz é detetada pelo tubo fotomultiplicador e os 

resultados são calculados para cada amostra. A quantidade de ALP ligada é diretamente 

proporcional (para um ensaio do tipo sanduíche) ou inversamente proporcional (para um 

ensaio competitivo) à concentração do analito na amostra do doente. (11)  

O analisador automático Cobas® e411 executa imunoensaios utilizando a tecnologia 

eletroquimioluminescente. A reação que conduz à emissão de luz envolve duas substâncias 

electroquimicamente ativas: a tripropilamina e o complexo ruténio(II)-tris(bipiridil) 

[Ru(bpy)3]
2+

. Na superfície de um elétrodo de prata e sob ação de um campo elétrico a 

tripropilamina é oxidada resultando num radical tripropilamina e o complexo de ruténio é 

oxidado à forma [Ru(bpy)3]
3+

. O radical tripropilamina e o [Ru(bpy)3]
3+ 

reagem um com o 

outro, o que provoca a redução deste último a [Ru(bpy)3]
2+

 ao mesmo tempo que forma um 

estado excitado através da transferência de energia. Este estado excitado é instável e decai 

para o seu estado original, emitindo um fotão a 620 nm, que é medido por um tubo 

fotomultiplicador. (12) 

 

4.5. Turbidimetria e colorimetria 

A turbidimetria mede a redução de luz transmitida devido à formação de partículas. 

Este método baseia-se na dispersão frontal da radiação pelas partículas em suspensão e é 

utilizada para determinar a concentração de partículas grandes, como os complexos antigénio-

anticorpo, que, devido ao seu tamanho não podem ser medidas por espectroscopia de 

absorção. A quantidade de luz absorvida por uma suspensão de partículas depende da 

concentração da amostra e do tamanho das partículas. A turbidez é medida utilizando um 

fotómetro ou espectrofotómetro de luz visível. (2) 

A turbidimetria pode ser associada aos imunoensaios, cujos fundamentos foram 

abordados no capítulo 4.4., visto que a ocorrência da formação de imunocomplexos se 
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relaciona com a quantidade de luz dispersa, permitindo quantificar os antigénios presentes na 

amostra. (2) 

A colorimetria consiste na medição da intensidade da cor de uma solução, que se 

relaciona com a concentração dos constituintes dessa solução. A colorimetria associada a 

reações enzimáticas utiliza um substrato cromogénio que desenvolve cor devido à reação 

catalítica. Para medir a densidade ótica do cromogénio resultante é utilizado um 

espectrofotómetro. (2,13) 

O BCS® XP é um sistema de coagulação para processamento automático de análises 

coagulométricas, cromogénicas e de imunoquímica, que funciona por 

fotometria/turbidimetria. Os ensaios de coagulação são bioensaios funcionais e baseiam-se na 

comparação com uma amostra de controlo ou padrão que apresenta um nível de atividade 

conhecido. O tempo de coagulação que é medido é o tempo que demora a formar um coágulo 

de fibrina ou o tempo que demora a atingir outro ponto limite. A formação de fibrina reduz a 

quantidade de luz transmitida devido ao aumento da turvação. No caso de análises 

cromogénicas, um pigmento é libertado durante a reação, o que também reduz a quantidade 

de luz que atravessa a amostra. Em ensaios imunoquímicos a alteração na absorvância da luz 

causada pela reação antigénio-anticorpo é detetada como alteração da luz transmitida. A 

intensidade da luz que atravessa a amostra é registada durante todo o processo de medição, 

sendo obtida uma curva cinética, que é convertida num valor com significado utilizando um 

método matemático apropriado. (13,14,15) 

 

4.6. Eletroquímica 

Na medição de eletrólitos é utilizado um sistema que utiliza sensores 

potenciométricos. A potenciometria consiste na medição da diferença de potencial elétrico 

entre dois elétrodos numa célula eletroquímica. (5) 

Os potenciais de membrana são causados pela permeabilidade de certos tipos de 

membrana a determinados aniões e catiões. Essas membranas são utilizadas na construção de 

elétrodos seletivos de iões que interagem seletivamente com uma única espécie iónica. O 

potencial produzido na interface entre a membrana e a solução que contém a amostra é 

proporcional ao logaritmo da atividade iónica ou da concentração do ião em questão. As 

medições realizadas com elétrodos seletivos de iões são simples, geralmente rápidas, não 

destrutivas e aplicáveis a uma grande variedade de concentrações. (5) 



 

13 

 

O ADVIA® 2400, já anteriormente mencionado, possui um módulo para 

quantificação de eletrólitos nas amostras de soro ou urina através da medição da tensão por 

elétrodos seletivos de iões (ISE). Na análise de eletrólitos é utilizado um tampão como 

reagente, cuja tensão é medida, seguida pela medição da tensão da amostra. A diferença entre 

estas duas tensões determina a concentração do eletrólito na amostra. (6) 

 

4.7.  Eletroforese  

A eletroforese é uma técnica analítica muito versátil capaz de separar e analisar uma 

variedade de analitos ionizados. No decurso de uma eletroforese dá-se a migração de 

partículas ou solutos carregados em meio líquido devido à influência da aplicação de um 

campo elétrico. (2,5) 

A eletroforese capilar de zona (ECZ) é conduzida num tubo capilar de sílica, de 

pequeno diâmetro, tipicamente revestido por uma fina camada polimérica. Este tubo capilar 

funciona como câmara de eletroforese e está ligado a um detetor na sua extremidade e, através 

de um sistema de reservatórios de tampão, a uma fonte de corrente de alta tensão. A amostra é 

introduzida no capilar e quando uma corrente de alta voltagem é aplicada nas extremidades 

desse capilar, as moléculas da amostra são separadas pelo fluxo eletrosmótico, um fluxo de 

massa resultante do excesso de iões positivos na superfície interna do capilar que se movem 

em direção ao cátodo. Os iões positivos da amostra são os primeiros a emergir na saída do 

capilar, pois o fluxo eletrosmótico e o movimento dos iões apresentam a mesma direção. Os 

iões negativos da amostra também se movem ao longo do capilar mas fazem-no a uma 

velocidade menor. Os iões são detetados e medidos por um detetor à medida que migram em 

direção à saída do capilar. Entre os sistemas de deteção aplicáveis à separação por ECZ 

encontram-se, por exemplo, os fotómetros de UV/visível. (2,5) 

A principal vantagem da ECZ em relação à eletroforese em gel reside na dissipação de 

calor mais eficiente, permitindo a aplicação de gamas de tensão elétrica maiores, o que 

melhora a eficiência e reduz o tempo da separação. Além disto, o volume das amostras 

aplicadas varia entre os picolitros e os nanolitros. As aplicações da ECZ incluem, entre outras, 

a separação de proteínas séricas e de variantes da hemoglobina. (2,5) 

O CAPILLARYS® 2 é um sistema automatizado de EZC, que proporciona uma 

automatização completa das etapas da análise. As proteínas separadas por este método são 

detetadas diretamente num CDO preciso, o que melhora a precisão e a linearidade do método 
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e elimina a necessidade da coloração que ocorre na eletroforese de zona em gel. O 

CAPPILARYS® 2 Flex Piercing funciona de modo semelhante mas permite a utilização de 

tubos com tampa perfurante, o que permite a análise de amostras de sangue total. (16) 

 

4.8. Cromatografia 

A cromatografia consiste na separação dos componentes de uma mistura como 

resultado da sua distribuição diferencial entre uma fase estacionária e uma fase móvel. A fase 

móvel transporta a amostra através de um suporte que contém a fase estacionária. Os solutos 

com maior afinidade para a fase estacionária permanecem nela e, por isso, migram mais 

lentamente que aqueles com menor afinidade que, por sua vez, permanecem na fase móvel e 

migram mais depressa. A fase móvel deixa a coluna cromatográfica e passa por um detetor 

que produz um sinal eletrónico e que é registado em função do tempo, distância ou volume. O 

cromatograma resultante é utilizado para auxiliar na identificação e quantificação de 

compostos. (2,5) 

O tempo de retenção é característico do composto e está relacionado com a sua 

afinidade para as fases móvel e estacionária, podendo ser utilizado para determinar a 

identidade do composto. A concentração de um composto desconhecido pode ser derivada 

pela integração das áreas dos picos ou utilizando um método de controlo interno. (2) 

Os sistemas automáticos ADAMS™ A1C HA-8160 e HA-8180V utilizam a 

tecnologia de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com troca iónica, que depende 

da permuta dos grupos carregados na resina de troca iónica com os grupos carregados nas 

moléculas de hemoglobina, permitindo a separação de moléculas de hemoglobina com 

diferentes cargas. As moléculas carregadas são eluídas por um gradiente de solventes e as 

diferentes frações são detetadas à medida que passam através de um detetor de luz UV/visível 

e registadas num sistema de integração informático. A análise da área sob a curva dos picos 

de absorção obtidos fornece a percentagem relativa a cada fração detetada. O tempo de 

eluição, ou de retenção, de qualquer hemoglobina presente é comparado com o de 

hemoglobinas conhecidas, permitindo a quantificação tanto das hemoglobinas normais A, F e 

A2, como de muitas das variantes. (2,13,17) 
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4.9. Método de Westergren modificado 

O método utilizado para determinar a VS baseia-se no método de Westergren 

convencional, que mede a VS dos eritrócitos num tubo de vidro aberto numa das 

extremidades, com 30cm de comprimento, montado verticalmente num suporte apropriado, 

durante 1 hora. (13) 

As alterações ao método de Westergren produzem resultados comparáveis aos do 

método convencional. Os eritrócitos sedimentam mais rapidamente se rolarem pela parede de 

um tubo inclinado. Este fenómeno, incorporado em aparelhos automáticos, permite a leitura 

da VS após cerca de 20 minutos. A incorporação de uma etapa de centrifugação a baixa 

velocidade permite também reduzir o tempo da análise. (2,13) 

O VES-MATIC™ Cube 200 é um instrumento de bancada concebido para determinar 

a VS. O aparelho efetua a análise das amostras diretamente nos tubos provenientes do 

contador hematológico, eliminando a necessidade de uma colheita dupla ou do transbordo de 

material biológico. O exame é executado de forma completamente automática, sendo os 

resultados obtidos em 20 minutos comparáveis com os obtidos pelo método de Westergren 

em 1 hora. (2,18,19) 
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5. Ensaios analíticos em Química Clínica 

5.1. Proteínas 

5.1.1. Eletroforese de proteínas séricas 

A maioria das proteínas plasmáticas com interesse em química clínica são proteínas 

globulares solúveis, com exceção do fibrinogénio. O facto de o efeito do pH conferir, 

aumentar ou alterar as cargas de superfície numa proteína pode criar, numa mistura de 

diferentes proteínas, várias espécies com razão massa/carga diferente que migram a 

velocidades diferentes quando sujeitas a um campo elétrico. A eletroforese de proteínas 

séricas (EPS) é um método de separação física de proteínas baseado neste comportamento. A 

EPS é realizada, neste laboratório, recorrendo ao instrumento CAPPILARYS® 2. (20) 

Os sistemas de ECZ para proteínas séricas empregam colunas com propriedades 

similares às da agarose, sendo o padrão de separação das proteínas comparável. As proteínas 

separadas por eletroforese são classificadas pela sua posição final em cinco regiões gerais: 

albumina, α1-globulinas (α1-antitripsina, α1-glicoproteina ácida e α1-fetoproteina), α2-

globulinas (haptoglobina, α2-macroglobulina e ceruloplasmina), β-globulinas (transferrina, 

C3, C4, β2-microglobulina e lipoproteínas) e γ-globulinas [imunoglobulinas e proteína C 

reativa (pcr)]. (2,3,20) 

Na rotina, o soro é a amostra de eleição, de modo a evitar a banda adicional do 

fibrinogénio na região onde geralmente migram as imunoglobulinas monoclonais, obtida com 

o plasma. No entanto, o plasma pode ser utilizado quando se pretende semi-quantificar a 

quantidade de fibrinogénio presente como evidência de um processo de inflamação aguda ou 

de fibrinólise in vivo. (20) 

A EPS apresenta o seu maior valor semiológico no estudo da composição proteica das 

amostras biológicas. As alterações que ocorrem nas proteínas a nível quantitativo e qualitativo 

têm repercussões no aspeto e mobilidade electroforética das diferentes bandas por elas 

constituídas, podendo resultar em padrões que podem ser altamente específicos de algumas 

doenças. A EPS é utilizada como exame complementar no diagnóstico da doença hepática 

(DH), hiper e hipogamaglobulinémias, estados inflamatórios, neoplasias, doença renal (DR), 

distúrbios gastrointestinais e na pesquisa e monitorização de doenças plasmocitárias. (3,20)   

 



 

17 

 

5.1.2. Proteínas totais  

A maioria das proteínas plasmáticas, com exceção das imunoglobulinas e das 

hormonas proteicas, é sintetizada no fígado. O glomérulo age como um ultrafiltro das 

proteínas plasmáticas. Normalmente, as proteínas de elevado peso molecular aparecem no 

filtrado glomerular apenas em quantidades vestigiais. Quantidades relativamente pequenas de 

albumina passam para o filtrado como resultado da sua elevada concentração plasmática e do 

seu peso molecular relativamente baixo. As proteínas de baixo peso molecular são filtradas 

mais rapidamente mas em menor quantidade devido à sua baixa concentração plasmática. 

Além disso, a excreção de proteínas individuais na urina depende da extensão da sua 

reabsorção nos túbulos proximais renais, que é inversamente proporcional ao peso molecular. 

Apenas uma pequena quantidade de proteína é normalmente excretada, sendo a maioria 

albumina e o restante constituído principalmente pela glicoproteína de Tamm-Horsfall. (20) 

O ADVIA® 2400 utiliza o método do biureto para quantificar as proteínas totais no 

soro. As ligações peptídicas das proteínas reagem com os iões cobre em solução alcalina 

formando um produto corado, cuja absorvância é medida espectrofotometricamente a 540 nm. 

A intensidade da cor produzida é proporcional ao número de ligações peptídicas que reagiram 

e, por isso, à quantidade de proteínas presentes no sistema reacional. (2,20,21) 

Para determinar a proteinúria o ADVIA® 2400 utiliza um método que se baseia na 

determinação do desvio de absorção que ocorre quando o complexo vermelho de pirogalhol e 

molibdato se liga a grupos de proteínas com aminoácidos básicos e protões em pH ácido. O 

aumento de absorvância a 596/694 nm é proporcional à concentração de proteínas totais na 

amostra. (21) 

 Os ensaios de quantificação das proteínas na urina são realizados, preferencialmente, 

em amostras de 24 horas. Uma abordagem alternativa consiste em determinar a razão 

proteinúria/creatininúria numa amostra da primeira urina da manhã. (20) 

A determinação da proteinemia tem interesse no rastreio, diagnóstico, monitorização 

da evolução clínica e tratamento de patologias que acometem o fígado, rins ou medula óssea 

(MO), bem como outros distúrbios metabólicos ou nutricionais. A quantificação de proteínas 

na urina apresenta o seu principal valor semiológico ao nível da avaliação da proteinúria, que 

constitui a primeira indicação de DR. (2,3,20) 
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5.1.3. Albumina 

A albumina é a proteína plasmática mais abundante e importante, constituindo mais de 

metade do total das proteínas plasmáticas. A sua concentração reflete a velocidade de síntese, 

a degradação e o volume de distribuição. A síntese da albumina é regulada por diversas 

influências, incluindo o estado nutricional, pressão oncótica do soro, citosinas e hormonas. 

Devido à sua concentração plasmática, a albumina é também o principal constituinte das 

proteínas urinárias. (2,3,20)   

Para determinar a concentração de albumina sérica o ADVIA® 2400 utiliza um ensaio 

de ligação de corante, o verde de bromocresol, ao qual a albumina se liga com elevada 

afinidade, formando um complexo albumina-verde de bromocresol, que é medido como uma 

reação de ponto final a 596/694 nm. (2,21) 

O ADVIA® 2400 utiliza um ensaio de turbidimetria intensificada por polietilenoglicol 

para quantificar a albumina na urina. A albumina reage com um antissoro específico, 

formando um precipitado que é medido por turbidimetria a 340 nm. (21) 

A determinação de albumina sérica apresenta valor semiológico na avaliação e 

monitorização do estado nutricional e das funções hepática, renal e metabólica. A 

determinação da albuminúria apresenta valor semiológico no diagnóstico e monitorização do 

tratamento da disfunção renal, com especial destaque no rastreio em doentes diabéticos e 

hipertensos, uma vez que constitui um preditor do desenvolvimento de DR clínica nestes 

doentes. (2,3,20) 

 

5.1.4. Proteína C Reativa 

A pcr consiste em 5 subunidades polipeptídicas não glicosiladas idênticas, ligadas não 

covalentemente, formando um polímero cíclico em forma de disco. A sua produção dá-se nos 

hepatócitos e é induzida principalmente pela interleucina 6. A pcr é uma das proteínas de fase 

aguda mais sensíveis, cuja concentração sérica aumenta rapidamente como parte da resposta 

inflamatória inespecífica do corpo à infeção ou lesão. (3,20) 

Para quantificar a pcr sérica o ADVIA® 2400 utiliza um ensaio imunoturbidimétrico 

intensificado por látex. Quando a amostra contendo pcr é misturada com o reagente de látex, 

cujas partículas se encontram revestidas com anticorpo anti-pcr, ocorre aglutinação que 

resulta no aumento da turbidez, que é medida a 571nm. (21) 
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A quantificação da pcr sérica apresenta valor semiológico a nível do rastreio e 

avaliação de doenças infeciosas e da atividade dos processos inflamatórios; na deteção da 

rejeição de enxertos e de infeções intercorrentes nos doentes com lúpus eritematoso sistémico, 

leucemia ou após cirurgia; na monitorização da sépsis e meningite bacteriana, em particular 

nos recém-nascidos; e a nível da avaliação do prognóstico e na estratificação do risco de 

doença arterial coronária e das suas complicações. (2,20)    

 

5.1.5. Imunoglobulinas 

As imunoglobulinas, sintetizadas pelas células plasmocitárias, são constituídas por 

uma ou mais unidades básicas compostas por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, que 

possuem uma região constante e uma região variável envolvida no reconhecimento e ligação 

ao antigénio. As variações na região constante da cadeia pesada têm como resultado as 

diferentes classes de imunoglobulinas: imunoglobulina (Ig) M, IgG, IgA, IgD e IgE, sendo as 

três primeiras as principais imunoglobulinas séricas. (20) 

 A IgM é a imunoglobulina mais primitiva e menos especializada e é a única 

imunoglobulina sintetizada pela maioria dos recém-nascidos. Em adultos é a terceira 

imunoglobulina sérica mais abundante, representando 5-10% do total das imunoglobulinas 

circulantes. (20) 

A IgG é a imunoglobulina maioritariamente produzida pelos plasmócitos, constituindo 

70-75% do total das imunoglobulinas, das quais 65% são extravasculares, encontrando-se o 

restante no plasma. A IgG apresenta quatro subclasses, sendo IgG1 a principal IgG a 

atravessar a placenta e a proteger os recém-nascidos nos primeiros 3 meses de vida. (20)  

Aproximadamente 10-15% das imunoglobulinas séricas são IgA. As IgA constituem a 

classe de anticorpos maioritária nas secreções. (2,20) 

Para determinar quantitativamente a atividade sérica das IgA, IgG e IgM o ADVIA® 

2400 utiliza um ensaio de imunoturbidimetria intensificada por polietilenoglicol. O 

precipitado formado é medido a 340/694 nm. (21) 

A quantificação das imunoglobulinas séricas apresenta interesse no auxílio ao 

diagnóstico e monitorização da evolução e do tratamento de várias condições que afetam os 

níveis de uma ou mais dessas classes, como o metabolismo anormal de proteínas, 

imunodeficiências hereditárias e adquiridas, patologias infeciosas e patologias malignas das 

células plasmocitárias e linfocíticas. (2,3,20) 
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5.2. Enzimas 

5.2.1. Creatina cinase 

A creatina cinase (CK) é um dímero composto por duas subunidades catalíticas M, B 

ou por MB. As três isoenzimas resultantes são a CK-1 (BB), CK-2 (MB) e CK-3 (MM) e são 

encontradas no citosol ou associadas a estruturas miofibrilares. Está ainda descrita uma quarta 

isoenzima que se localiza entre as membranas mitocondriais (CK-Mt), representando cerca de 

15% da atividade total da CK no músculo cardíaco. (20) 

Apesar de a CK-MM ser a isoenzima predominante nos músculos cardíaco e 

esquelético, a CK-MB é mais específica para o miocárdio, onde representa 10-20% da 

atividade da CK total, contrastando com o contributo de 2-5% para a atividade da CK total no 

músculo esquelético. (20) 

Para determinar a atividade sérica da CK total o ADVIA® 2400 utiliza um método em 

que a CK catalisa a conversão de fosfato de creatina a creatina, com fosforilação 

concomitante de adenosina difosfato (ADP) a adenosina trifosfato (ATP). O ATP produzido é 

medido através da conjunção de 2 reações catalisadas pela hexocinase (HK) e glucose-6-

fosfato desidrogenase (G6PD), que convertem fosfato de dinucleótido de nicotinamida e 

adenina oxidado (NADP
+
) em fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina reduzido 

(NADPH), cuja concentração é medida pelo aumento da absorvância a 340/410nm. Para 

determinar a atividade da CK-MB são utilizados anticorpos anti-CK-M, que inibem a 

atividade catalítica das subunidades CK-M na amostra, sem afetar as subunidades CK-B, cuja 

atividade corresponde a metade da atividade da CK-MB, podendo ser determinada da mesma 

forma que a CK total. (2,20,21) 

O ADVIA® Centaur XP permite quantificar os níveis séricos de CK-MB através de 

um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. (20,21) 

A atividade sérica da CK tem o seu principal valor semiológico como marcador de 

lesão ou doença do miocárdio e na deteção e monitorização de vários distúrbios do músculo 

estriado. A quantificação seriada da atividade ou da concentração de CK-MB no soro é 

utilizada como auxiliar no diagnóstico de lesões do miocárdio. (2,3,20,22) 
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5.2.2. Lactato desidrogenase 

A lactato desidrogenase (LDH) é uma enzima citoplasmática encontrada em todas as 

células e tecidos do organismo. A LDH é um tetrâmero de duas subunidades ativas, H e M, e 

as combinações destas subunidades produzem 5 isoenzimas que variam desde LDH-1 

(HHHH) a LDH-5 (MMMM); as formas intermédias contêm diferentes combinações das 

subunidades H e M. (2) 

A LDH é uma enzima não específica. No entanto, os diferentes tecidos apresentam 

diferente composição isoenzimática. No músculo cardíaco, rins e eritrócitos predominam as 

isoenzimas LDH-1 e LDH-2, enquanto no fígado e músculo esquelético predominam a LDH-

4 e LDH-5. (2,3,20) 

A determinação da atividade sérica da LDH é efetuada no ADVIA® 2400. A LDH na 

amostra catalisa a conversão de piruvato em L-lactato, originando a oxidação do dinucleótido 

de nicotinamida e adenina reduzido (NADH) em dinucleótido de nicotinamida e adenina 

oxidado (NAD
+
). A taxa de oxidação, que é diretamente proporcional à atividade da LDH, é 

monitorizada através da medição da diminuição da absorvância a 340/410nm. (2,21) 

A separação electroforética é o método utilizado para demostrar as isoenzimas da 

LDH. (20) 

A determinação da atividade sérica da LDH tem interesse como indicador geral da 

existência e gravidade de lesões teciduais agudas ou crónicas, nomeadamente no despiste e 

monitorização da evolução clínica e da resposta ao tratamento de inúmeras patologias que 

acometem o coração, fígado, músculos, rins, pulmões e sangue. A LDH pode ainda ser 

utilizada como marcador tumoral no cancro testicular e outros tumores da linha germinativa. 

A determinação da atividade das isoenzimas da LDH permite aumentar a especificidade de 

órgão uma vez que a sua concentração é diferente em cada um deles. (2,3,20,22) 

 

5.2.3. Aminotransferases  

As aminotransferases são uma família de enzimas que se encontram amplamente 

distribuídas nas células do corpo. A aspartato aminotransferase (AST) é encontrada 

principalmente no coração, fígado, músculo esquelético e rins, enquanto a alanina 

aminotransferase (ALT) é encontrada principalmente no fígado e rins e, em quantidades 
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menores, no coração e músculo esquelético. A ALT é exclusivamente citoplasmática, 

enquanto a AST existe nas formas mitocondrial e citoplasmática. (20) 

A quantificação da atividade sérica da AST e da ALT é efetuada pelo ADVIA® 2400. 

O oxaloacetato formado na reação catalisada pela AST, a partir de L-aspartato e α-

cetoglutarato, é reduzido a malato na presença da malato desidrogenase. O piruvato formado 

na reação catalisada pela ALT, a partir de L-alanina e α-cetoglutarato, é reduzido a lactato na 

presença da LDH. Os oxoácidos formados são medidos indiretamente através da redução 

enzimática aos hidroxiácidos correspondentes, que é acompanhada pela alteração da 

concentração de NADH. A alteração da absorvância do NADH é proporcional à atividade da 

AST ou da ALT. (20,21) 

Os resultados das determinações das atividades da ALT e da AST são principalmente 

utilizados no despiste e monitorização das lesões hepáticas, no auxílio ao diagnóstico e na 

monitorização da terapêutica em indivíduos com DH. A ALT apresenta maior especificidade 

e sensibilidade para as lesões hepatocelulares que a AST. (2,20,22) 

 

5.2.4. Fosfatase alcalina 

A ALP representa uma família de enzimas glicoproteicas codificadas por diferentes 

genes, encontrando-se predominantemente ligada às membranas celulares de vários órgãos. 

As isoformas plasmáticas mais abundantes são codificadas pelo mesmo gene, produzindo a 

isoenzima não específica de tecido encontrada nos rins, fígado e ossos, que é sujeita a 

diferentes modificações pós-transcricionais nos diferentes tecidos que resultam em diferenças 

nas suas cadeias laterais hidrocarbonadas. As isoenzimas de origem placentária e intestinal 

são codificadas por genes diferentes. (2,20) 

A determinação da atividade sérica da ALP, executada no ADVIA® 2400, baseia-se 

na hidrólise pela ALP do 4-nitrofenilfosfato. A medição colorimétrica da velocidade de 

formação do produto da reação, o 4-nitrofenol, a 410/478nm é proporcional à atividade da 

ALP. A determinação do conteúdo em isoenzimas da ALP é efetuada por ECZ. (20,21) 

A determinação da atividade sérica da ALP apresenta o seu maior interesse no 

despiste, diagnóstico e monitorização da evolução clínica e da resposta ao tratamento de 

patologias hepatobiliares e patologias ósseas associadas ao aumento da atividade 

osteoblástica. A determinação da atividade das isoenzimas da ALP tem interesse quando é 

necessário clarificar a fonte do aumento da ALP sérica. (20) 
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5.2.5. γ-Glutamiltransferase  

A γ-glutamiltransferase (γGT) é uma enzima microssómica presente nas membranas 

celulares de diversos órgãos e tecidos, como rins, canais biliares, pâncreas, fígado, baço, 

intestino, coração, cérebro e vesículas seminais. Contudo, a atividade sérica da γGT é, 

predominantemente, de origem hepatobiliar. (20,23) 

A determinação da atividade sérica da γGT no ADVIA® 2400 utiliza um substrato 

sintético, o L-γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida, e um recetor de resíduo de γ-glutamil, a 

glicilglicina. A reação destes compostos é catalisada pela γGT libertando 5-amino-2-nitro-

benzoato cuja taxa de formação é medida fotometricamente a 410/478nm. (20,21) 

A γGT é o indicador enzimático mais sensível de doença hepatobiliar. A determinação 

da sua atividade sérica apresenta interesse como marcador isolado na avaliação e 

monitorização do abuso de ingestão alcoólica; na deteção e monitorização da lesão hepática 

desencadeada por fármacos hepatotóxicos; e no diagnóstico diferencial entre origem hepática 

ou extra-hepática, quando o valor da ALP se encontra elevado e o diagnóstico não é óbvio. 

(3,20,23) 

 

5.2.6. Amilase  

A amilase é uma metaloenzima cálcica da classe das hidrolases. A amilase é uma 

molécula suficientemente pequena para atravessar os glomérulos, sendo a única enzima 

plasmática normalmente encontrada na urina. A amilase está presente em vários órgãos e 

tecidos. A enzima normalmente presente no soro e na urina tem origem, predominantemente, 

no pâncreas e nas glândulas salivares. (20) 

Para determinar a atividade da amilase no soro, no ADVIA® 2400, é utilizado p-

nitrofenil-maltoheptaósido bloqueado por etileno como substrato e a enzima indicadora α-

glucosidase, que liberta o p-nitrofenol. O p-nitrofenol resultante é medido a 410/694nm. (21) 

A determinação da atividade sérica da amilase apresenta o seu principal valor 

semiológico ao nível do diagnóstico e monitorização da pancreatite e outras doenças 

pancreáticas e no estudo de qualquer evento inflamatório intra-abdominal. A especificidade 

desta determinação pode ser melhorada através da medição direta das isoenzimas da amilase. 

(3,20,21) 
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5.2.7. Lipase  

A lipase é uma glicoproteína de cadeia única que hidrolisa os ésteres de glicerol dos 

ácidos gordos de cadeia longa. A maior parte da atividade sérica da lipase tem origem 

pancreática, mas alguma também é secretada pela mucosa gástrica e intestinal. A lipase é 

filtrada pelos glomérulos e totalmente reabsorvida nos túbulos proximais renais, não sendo 

normalmente detetada na urina. (2,20) 

O sistema de ensaio executado pelo ADVIA® 2400 utiliza um substrato cromogénico 

da lipase, o 1,2-o-diluril-rac-glicero-3-ácido glutárico-(6’-metilresorufina-éster), que é 

hidrolisado, formando-se um intermediário instável que se decompõe espontaneamente em 

ácido glutárico e metilresorufina. A taxa de formação da metilresorufina é determinada por 

espectrofotometria e é proporcional à atividade da lipase na amostra. (20,21) 

A determinação da atividade sérica da lipase tem o seu maior valor semiológico no 

estudo de distúrbios pancreáticos, principalmente no diagnóstico da pancreatite aguda. 

(3,20,22) 

 

5.3. Marcadores tumorais 

5.3.1. Enolase neuroespecífica 

A enolase é uma enzima glicolítica também conhecida como fosfopiruvato hidratase. 

A enolase existe sob várias formas isoenzimáticas específicas de tecido. A enolase 

neuroespecífica (NSE) representa a isoenzima dominante encontrada nos tecidos neuronal e 

neuroendócrino, bem como nos tumores com origem nestes. Os seus níveis noutros tecidos, 

exceto eritrócitos, são negligenciáveis. (20,24,25) 

A quantificação sérica da NSE é determinada no Cobas® e411 através de um 

imunoensaio do tipo sanduiche que utiliza a tecnologia eletroquimioluminescente. (24) 

A quantificação sérica da NSE apresenta utilidade como marcador de monitorização 

da terapêutica e evolução dos tumores secretores de NSE e como auxiliar de diagnóstico do 

carcinoma pulmonar das pequenas células, neuroblastoma, feocromocitoma, carcinoide, 

carcinoma medular da tiroide, melanoma e tumores do pâncreas endócrino. (20,24,25) 
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5.3.2. Antigénio específico da próstata  

O antigénio específico da próstata (PSA) é uma glicoproteína de cadeia única 

normalmente encontrada no citoplasma das células epiteliais, revestindo os ácinos e os canais 

da glândula prostática. Uma pequena quantidade de PSA é normalmente secretada no soro. O 

aumento do tamanho da glândula e o dano tecidual causados pela hipertrofia prostática 

benigna, prostatite ou cancro da próstata podem elevar os níveis de PSA circulantes. A 

maioria do PSA encontra-se complexado com α1-antiquimiotripsina ou com α2-

macroglobulina, permanecendo uma pequena fração livre que diminui nos doentes com 

carcinoma. O PSA complexado com α2- macroglobulina não é detetado nos imunoensaios. 

(20,21,25,26) 

A quantificação do PSA total (tPSA) no soro é determinada no ADVIA® Centaur XP 

utilizando um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. (21) 

A determinação quantitativa do PSA complexado (cPSA) com α1-antiquimiotripsina 

no soro é efetuada no ADVIA® Centaur XP. O PSA livre (lPSA) presente na amostra é 

impedido de reagir com os anticorpos de tPSA através da incubação da amostra com um 

anticorpo monoclonal de rato específico do lPSA que o bloqueia de modo a que não seja 

reativo no ensaio. O cPSA é então quantificado através de um imunoensaio do tipo sanduiche 

associado à quimioluminescência direta. (21) 

O lPSA pode ser calculado pela subtração do cPSA ao tPSA. 

A quantificação sérica do tPSA e do cPSA em conjunto com exame retal digital 

apresentam valor semiológico como auxiliares na deteção do cancro da próstata, na 

monitorização de doentes com carcinoma da próstata após tratamento e como indicador 

precoce de recorrência. A determinação da relação lPSA/tPSA permite descriminar aumentos 

de PSA devidos a hiperplasia benigna da próstata e carcinoma da próstata; é utilizada para 

apoio à decisão de biópsia quando o valor do tPSA de situa entre 4 e 10 ng/mL e com 

palpação negativa. (2,20,25) 

 

5.3.3. α-Fetoproteína 

A α-fetoproteína é uma glicoproteína de cadeia única sintetizada pelo saco vitelino, 

fígado e trato gastrointestinal durante o desenvolvimento embrionário, representando uma das 

principais proteínas na circulação fetal. Durante o desenvolvimento fetal tardio, a 
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concentração de α-fetoproteína no soro fetal começa a diminuir até aos 18 meses após o 

nascimento, quando atinge as concentrações vestigiais encontradas nos adultos normais. No 

soro materno os níveis de α-fetoproteína atingem um pico por volta das 30 semanas de 

gestação, declinam lentamente até ao fim da gestação e caem rapidamente após o parto. A 

concentração de α-fetoproteína também pode ser elevada em determinadas condições 

benignas e malignas não relacionadas com a gravidez. (20,21,25) 

A quantificação da α-fetoproteína no soro e líquido amniótico é efetuada no ADVIA® 

Centaur XP utilizando um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência 

direta. (21) 

A quantificação da α-fetoproteína no soro de mulheres grávidas e no fluido amniótico 

apresenta o seu principal valor semiológico no rastreio pré-natal de defeitos abertos do tubo 

neural e de outras anomalias fetais. A determinação dos níveis de α-fetoproteína no fluido 

amniótico é ainda utilizada na monitorização de doentes com níveis séricos de α-fetoproteína 

elevados ou em conjunto com outros testes citogenéticos. A determinação da concentração de 

α-fetoproteína sérica também apresenta utilidade como marcador tumoral, principalmente na 

monitorização do tratamento de tumores testiculares e ováricos e do carcinoma hepatocelular. 

(20,21,25) 

 

5.3.4. Antigénio carcionoembrionário 

O antigénio carcinoembrionário (CEA) é uma glicoproteína normalmente encontrada 

no epitélio endodérmico embrionário. Podem ser encontrados níveis elevados de CEA no soro 

de doentes com cancro colorretal primário e com outras patologias malignas. (20,21,25) 

A quantificação do CEA no soro é efetuada no ADVIA® Centaur XP utilizando um 

imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. (21) 

A determinação da concentração sérica de CEA apresenta valor semiológico na 

monitorização do tratamento e da evolução da doença, na predição de recorrências, como 

indicador da dimensão do tumor e na determinação do prognóstico, do estágio da doença e da 

ocorrência de metástases em doentes com cancro do cólon, pâncreas, mama, pulmão, ovário, 

fígado, medular da tiroide ou outro em que se observe alteração das concentrações do CEA. 

Os níveis de CEA não são úteis na despistagem de cancros não detetados na população em 

geral. (20-22,25) 
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5.3.5. Fragmento da citoqueratina 19 (CYFRA 21-1) 

As citoqueratinas são um grupo de aproximadamente 20 proteínas estruturais 

diferentes que formam subunidades de filamentos intermediários epiteliais. Devido aos seus 

padrões de distribuição específicos são adequadas para serem utilizadas como marcadores de 

diferenciação em patologias tumorais. O CYFRA 21-1 é um antigénio formado por um 

fragmento da citoqueratina 19 encontrado no soro. (20,24,27) 

A quantificação sérica do CYFRA 21-1 é determinada no Cobas® e411 através de um 

imunoensaio do tipo sanduiche associado à eletroquimioluminescência. (24) 

A principal aplicação da quantificação do CYFRA 21-1 é a monitorização da evolução 

e do tratamento do carcinoma pulmonar das células não pequenas. O CYFRA 21-1 é também 

adequado para a monitorização da evolução do cancro da bexiga mioinvasivo. (20,24) 

 

5.3.6. Antigénio hidrocarbonado 15-3 

O antigénio hidrocarbonado (CA) 15-3 é uma glicoproteína altamente polimórfica 

pertencente à família das mucinas e é produto do gene MUC-1. O cancro da mama 

metastático está geralmente associado a antigénios relacionados com o cancro, tais como o 

CA 15-3. (20,21) 

A quantificação do CA 15-3 no soro é efetuada no ADVIA® Centaur XP utilizando 

um imunoensaio do tipo sanduiche associado à quimioluminescência direta. (21) 

O principal valor semiológico da quantificação sérica de CA 15-3 reside na 

monitorização da evolução da doença e da terapia em doentes com cancro da mama 

metastático e na deteção de recorrências em doentes com cancro da mama previamente 

tratado. (20,22,25) 

 

5.3.7. Antigénio hidrocarbonado 125 

O CA 125 é um antigénio glicoproteico de elevado peso molecular normalmente 

expresso em tecidos derivados do epitélio celómico, como tumores do ovário e outros tecidos 

patológicos e normais. (20,25) 

A quantificação do CA 125 no soro é efetuada no ADVIA® Centaur XP utilizando um 

imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. (21) 
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O CA 125 apresenta-se como um marcador tumoral útil para avaliar a terapia e 

monitorizar o estado da doença em doentes sujeitas a tratamento do cancro do ovário e na 

predição de recorrência. O CA 125 encontra-se também elevado em tumores do endométrio, 

pâncreas, pulmão, mama, cólon e outros gastrointestinais, não podendo ser utilizado para 

diferenciar o cancro do ovário de outras patologias malignas. (20,22,25) 

 

5.3.8. Antigénio hidrocarbonado 19-9 

O CA 19-9 é um antigénio modificado do grupo sanguíneo de Lewis. A expressão 

deste antigénio requer 1,4-fucosiltransferase, que é um produto do gene Lewis. O CA 19-9 é 

sintetizado pelas células dos ductos pancreático e biliar e pelo epitélio salivar, gástrico, do 

colón e do endométrio. No soro o CA 19-9 apresenta-se como uma mucina, um complexo 

glicoproteico de elevado peso molecular. (20,25) 

A quantificação do CA 19-9 no soro é efetuada no ADVIA® Centaur XP utilizando 

um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. (21) 

A quantificação do CA 19-9 no soro apresenta a sua principal utilidade na 

monitorização da evolução e do tratamento de doentes com carcinoma pancreático e na 

diferenciação entre doenças pancreáticas malignas e benignas. O CA 19-9 também é detetado, 

com menos frequência, no cancro das vias biliares, hepatocelular, gástrico, cólon, esófago e 

mama. (20-22,25) 

 

5.3.9. Antigénio hidrocarbonado 72-4 

O CA 72-4 é uma glicoproteína associada a tumores da mucosa que circula no soro. O 

CA 72-4 tem elevada especificidade para o cancro mas não é específico de órgão. Os 

anticorpos monoclonais utilizados para detetar o CA 72-4 reagem com tecidos do carcinoma 

da mama, do cólon, pulmonar de não pequenas células, ovárico epitelial, do endométrio, do 

pâncreas e do estômago, bem como outros carcinomas e também tecido fetal do cólon, do 

estômago e do esófago. (24,27) 

A quantificação sérica do CA 72-4 é determinada no Cobas® e411 através de um 

imunoensaio do tipo sanduiche associado à tecnologia eletroquimioluminescente. (24) 
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A quantificação do CA 72-4 no soro apresenta o seu principal valor semiológico a 

nível da monitorização da terapêutica e da evolução clínica de carcinomas do trato 

gastrointestinal e do ovário. (20,24,27) 

 

5.3.10. Tiroglobulina 

A tiroglobulina é uma iodoglicoproteína de elevado peso molecular, que é 

normalmente sintetizada nas células foliculares da tiroide sob influência da tirotropina e 

representa o precursor da tiroxina e de outras iodotironinas. (20,21,25) 

A quantificação sérica tiroglobulina é determinada no IMMULITE® 2000 através de 

um imunoensaio quimioluminescente em fase sólida. (21) 

A principal utilização da quantificação sérica da tiroglobulina é como marcador 

tumoral para avaliação da eficácia do tratamento e monitorização de recidivas em doentes 

com diagnóstico de cancro diferencial da tiroide. Os níveis séricos de tiroglobulina também 

auxiliam na determinação da causa de hipertiroidismo e do hipotiroidismo congénito, na 

monitorização da terapêutica de condições como a doença de Graves e na diferenciação entre 

tiroidite subaguda e tirotoxicose. (20-22,25) 

 

5.4.  Função renal 

 

Todos os ensaios analíticos descritos neste capítulo são executados pelo sistema 

analítico ADVIA® 2400. 

 

5.4.1. Creatinina  

A creatinina é o anidrido cíclico da creatina que é produzido como produto final da 

decomposição da fosfocreatina. A quantidade de creatinina produzida diariamente é 

relativamente constante e está relacionada com a massa muscular. A creatinina está presente 

em todos os fluidos e secreções corporais e é livremente filtrada pelos glomérulos. Apesar da 

reabsorção pelos túbulos renais não ser significativa, dá-se uma pequena mas significativa 

secreção tubular. Uma vez que a creatinina apresenta produção endógena e é libertada para os 
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fluidos celulares a uma taxa constante, a sua clearance é utilizada como indicador da taxa de 

filtração glomerular (TFG). (20) 

Para determinar a concentração de creatinina no soro e na urina, é utilizada uma 

modificação do método de Jaffe, baseado na reação do ácido pícrico com a creatinina em 

meio alcalino, produzindo um complexo de cor avermelhada. A velocidade de formação deste 

complexo é medida a 505/571nm e é proporcional à concentração de creatinina. (20,21) 

A determinação da creatinina sérica é utilizada para calcular uma estimativa da TFG 

em indivíduos com DR crónica e naqueles com fatores de risco para a mesma. Além disso, os 

níveis séricos de creatina constituem um indicador de redução da massa muscular. O nível 

sérico de creatinina não constitui por si só um índice adequado da TFG, sendo a clearance de 

creatinina (ClCr) um indicador mais sensível da disfunção renal. A concentração urinária de 

creatinina, numa amostra de 24 horas, em conjunto com a concentração de creatinina 

plasmática, é utilizada para calcular a ClCr, através da fórmula apresentada a baixo. (3,20,28) 

 

              
                                                      

                              
  

 

A colheita correta da urina de 24 horas é a maior limitação no cálculo da ClCr como 

medida da TFG. Assim, existem fórmulas matemáticas que permitem estimar a TFG, sem 

recorrer à colheita de urina, obviando o inconveniente da colheita e a incerteza da sua 

completude. (2,20) 

A fórmula MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), apresentada a seguir, 

rastreável ao método de referência IDMS (Isotope Dilution Mass Spectrometry) permite 

estimar a TFG em adultos. (2,20) 

 

                            

                                                       

                                                               

 

As estimativas da TFG baseadas na creatinina sérica podem não ser exatas devido a 

extremos de idade e tamanho corporal, desnutrição grave ou obesidade, doenças músculo-
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esqueléticas, paraplegia ou tetraplegia, dieta vegetariana, rápida alteração da função renal ou 

gravidez, sendo, nestes casos, preferido o cálculo da ClCr. (2,3) 

A estimativa da TFG tem interesse na avaliação da função renal, no diagnóstico e 

monitorização da evolução clínica e do tratamento de DR agudas e crónicas, no ajuste da dose 

de fármacos com excreção renal e na monitorização dos recetores de transplante renal. 

(3,20,25,28) 

 

5.4.2. Ureia 

A ureia é o principal produto metabólico nitrogenado do catabolismo das proteínas, 

constituindo mais de 75% do azoto não proteico eventualmente excretado. Mais de 90% da 

ureia é excretada pelos rins. (20) 

A ureia na amostra é hidrolisada pela urease produzindo amónia, que reage com 2-

oxoglutarato na presença da glutamato desidrogenase e de NADH. A oxidação de NADH a 

NAD
+
 provoca uma diminuição da absorvância a 340nm. (20,21) 

A determinação da ureia sérica é útil no diagnóstico da insuficiência renal, na 

avaliação da função glomerular, na monitorização da DR crónica e na avaliação de doentes 

que necessitam de suporte nutricional; juntamente com a creatininemia, auxilia no diagnóstico 

diferencial da hiperuremia pré-renal, renal e pós-renal. (3,20) 

A determinação da concentração de ureia na urina é utilizada na determinação do 

equilíbrio proteico e da quantidade de proteína nutricional necessária para doentes em estado 

grave. (2) 

 

5.4.3. Ácido úrico  

O ácido úrico é o principal produto do catabolismo das purinas. Aproximadamente 

75% do ácido úrico é excretado na urina. (20) 

O ácido úrico na amostra é convertido pela uricase em alantoína e peróxido de 

hidrogénio. A peroxidase catalisa a reação do peróxido de hidrogénio com a 4-aminofenazona 

e a N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3-metilanilina, formando um complexo colorido. A 

absorvância do complexo é lida a 545/694nm e é diretamente proporcional à atividade do 

ácido úrico. (20,21) 
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A determinação da uricemia apresenta o seu principal valor semiológico no rastreio, 

estudo e monitorização da resposta ao tratamento da gota, seja como resultado de uma 

hiperuricemia primária ou causada por outras condições ou tratamentos que dão origem a 

hiperuricemias secundárias. Está ainda indicada na monitorização da quimioterapia e no 

diagnóstico e monitorização da hipertensão induzida pela gravidez. (3,20) 

A determinação da uricosúria é utilizada principalmente no diagnóstico de cálculos 

renais e na monitorização de indivíduos com gota, uma vez que muitos desses doentes 

desenvolvem cálculos renais de ácido úrico. (3,22) 

 

5.5. Exame sumário da urina 

Os rins desempenham um papel fundamental na excreção dos produtos do 

metabolismo celular e na regulação do equilíbrio hídrico, acidobásico e eletrolítico. A urina é 

produzida por filtração do plasma nos glomérulos renais, seguida por secreção tubular e/ou 

reabsorção de água e outros compostos. As anormalidades detetadas na urina podem refletir 

doenças do trato urinário ou processos patológicos extrarrenais. (25) 

Este exame é um teste de triagem frequentemente realizado para despistar distúrbios 

metabólicos e renais, assim como para confirmar ou excluir o seu diagnóstico e auxiliar na 

caracterização, avaliação e monitorização de diversas patologias e da resposta aos 

tratamentos. (2,3,22,29) 

O exame sumário da urina inclui a sua análise física, química e microscópica. (30) 

O exame físico-químico é efetuado utilizando tiras reativas que são analisadas no 

CLINITEK Atlas® (capítulo 4.2) e inclui a avaliação da cor, limpidez, densidade, pH, 

presença de proteínas, sangue, glucose, corpos cetónicos, bilirrubina, urobilinogénio, 

leucócitos e nitritos. (2,22) 

Uma urina de cor anormal pode ser resultado de um processo patológico, de alguns 

medicamentos ou alimentos. A intensidade da cor fornece uma indicação grosseira acerca da 

sua concentração. (2,3,22) 

 A limpidez/turvação da amostra é proporcional à quantidade de luz dispersa. A urina 

turva é frequentemente resultado da precipitação de cristais de fosfato na urina alcalina, mas a 

piúria, bacteriúria e eritrocitúria também podem ser a causa da turvação. (2,3,30) 
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 A densidade correlaciona-se com a osmolalidade urinária e fornece uma indicação 

importante sobre o estado de hidratação do doente, para além de refletir a capacidade de 

concentração da urina pelos rins. (30) 

 O pH urinário geralmente reflete o pH sérico, exceto em doentes com acidose tubular 

renal. A determinação do pH urinário é útil no diagnóstico e monitorização de infeções do 

trato urinário (ITU) e da formação de cálculos. A zona reativa da tira-teste encontra-se 

impregnada com uma mistura de indicadores que produzem um gradiente de cores que cobre 

todo o intervalo do pH urinário. (20,21,25,30) 

 A porção reativa da tira-teste para deteção de proteínas contém um tampão com pH 

constante e azul de tetrabromofenol que desenvolve cor na presença de proteínas. Este método 

é mais sensível à albumina que às globulinas, proteína de Bence Jones, mucoproteínas e 

hemoglobina. A deteção de proteinúria é um teste de rastreio importante em qualquer doente 

suspeito de desenvolver DR, não sendo, no entanto, adequado à deteção de DR crónica em 

doentes diabéticos, nos quais é mais adequada a quantificação da albumina urinária. (2,20,30) 

O sangue não é normalmente detetado na urina. A tira-teste para deteção de sangue na 

urina deteta a atividade da peroxidase dos eritrócitos. No entanto, a hemoglobina e a 

mioglobina também catalisam esta reação. Assim, um teste com resultado positivo pode 

indicar hematúria, mioglobinúria ou hemoglobinúria. A observação microscópica de 

eritrócitos intactos na análise do sedimento urinário permite distinguir a hematúria das outras 

condições. A hematúria pode resultar de traumatismo ou irritação e pode estar presente numa 

variedade de DR; a hemoglobinúria deve-se principalmente a hemólise intravascular 

significativa e a mioglobinúria constitui um indicador da destruição muscular. (2,3,20,30) 

A glucose é normalmente filtrada pelos glomérulos mas é praticamente toda 

reabsorvida no túbulo proximal. A glicosúria ocorre quando a carga de glucose filtrada excede 

a capacidade de reabsorção tubular renal, o que acontece frequentemente, mas não só, na 

diabetes mellitus (DM). Para deteção da glucose, a zona reativa da tira encontra-se 

impregnada com glucose oxidase, peroxidase, iodeto de potássio e um corante azul, que 

reagem resultando num produto que varia entre verde e castanho-escuro. (20,25,30) 

As cetonas, produto do metabolismo lipídico, não são normalmente encontradas na 

urina. As cetonas podem formar-se como resultado do consumo insuficiente de hidratos de 

carbono ou de anomalias do metabolismo dos hidratos de carbono e lípidos. A cetonúria é 

comumente associada à DM não controlada, mas também pode ocorrer na gravidez e devido a 

dietas livres de hidratos de carbono, jejum, diarreia e vómitos severos. A tira-teste deteta o 
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ácido acético e a acetona na amostra através de uma reação com nitroprussiato de sódio. 

(2,21,22,30,31) 

A bilirrubina não é normalmente detetada na urina. Uma vez que apenas a bilirrubina 

conjugada é excretada na urina, a sua presença indica hiperbilirrubinemia conjugada, e a sua 

deteção na urina é um indicador de DH e obstrução do trato biliar. A tira-teste deteta a 

bilirrubina através da reação com um sal diazóico. (3,20,25,30) 

A urina contém normalmente pequenas quantidades de urobilinogénio, produto do 

metabolismo intestinal da bilirrubina conjugada. O aumento do urobilinogénio na urina está 

principalmente relacionado com o aumento da degradação do heme devido à hemólise e com 

lesões hepatocelulares, enquanto a sua diminuição pode indicar obstrução hepática ou biliar. 

O urobilinogénio é detetado na tira-teste através da sua reação com ρ-dietilaminobenzaldeído. 

(2,21,30) 

A esterase leucocitária na urina é um indicador da presença de leucócitos e, por isso, é 

também um marcador de infeção. A causa mais comum de leucocitúria é a infeção bacteriana 

do trato urinário. Para detetar a esterase leucocitária, a tira-teste contém ésteres que são 

hidrolisados, produzindo ácidos e álcoois. Estes últimos reagem com um sal diazóico 

resultando num produto púrpura cuja intensidade é proporcional à quantidade de enzima 

presente na amostra. (2,3,20,22,31) 

Os nitritos não são normalmente detetados na urina, estando a sua deteção associada à 

presença de bactérias capazes de reduzir os nitratos na urina a nitritos, o que é indicativo de 

infeção urinária. Este processo de conversão demora cerca de 4 horas, quando essas bactérias 

estão presentes em número significativo. A tira-teste deteta os nitritos através da reação com 

ácido arsanílico e tetrahidro-benzoquinolina-3-ol. Este teste, associado a leucocitúria 

significativa, apresenta valor semiológico no rastreio de doentes com ITU. (2,20,22,31) 

A última parte do exame sumário da urina consiste na análise do sedimento urinário 

que identifica e contabiliza os tipos de células, cilindros, cristais e outros, tais como bactérias. 

(2,22) 

A contagem dos elementos figurados na urina é efetuada por citometria de fluxo, no 

UF-1000i™ (capítulo 4.3).  

Os leucócitos e eritrócitos existem normalmente em pequeno número na urina. A 

presença de eritrócitos dismórficos é sugestiva de doença glomerular. Normalmente são 

encontradas na urina algumas células epiteliais de transição e epiteliais escamosas. As células 

tubulares renais são indicativas de patologia renal significativa. (2,22,30) 
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Os cilindros encontrados na urina são formados por proteínas coaguladas secretadas 

pelas células renais e permitem especificar a localização da doença no trato urinário. (22,30) 

As substâncias dissolvidas na urina podem formar cristais que são considerados 

“normais” se forem constituídos por solutos normalmente encontrados na urina, como por 

exemplo, os cristais de ácido úrico, de oxalato de cálcio ou de carbonato de cálcio, sendo 

clinicamente significativos se forem grandes ou se existirem em grande quantidade. Os 

cristais de cistina, tirosina e leucina são sempre considerados patológicos e indicam um 

processo metabólico anormal. O principal valor semiológico da deteção de cristalúria está 

relacionado com a identificação de doentes em risco de formação de cálculos (2,22,30) 

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

elementos figurados clinicamente significativos: as células epiteliais e hematopoiéticas, 

cilindros e cristais. Não é necessário efetuar o exame microscópico do sedimento urinário se o 

exame físico-químico for negativo ou houver evidencia de contaminação da amostra. A 

análise microscópica do sedimento urinário é efetuada quando existem discrepâncias ou 

incongruências entre os resultados das tiras-teste e os do citómetro de fluxo, nomeadamente a 

presença ou ausência de hematúria ou leucocitúria clinicamente significativa, assim como de 

cilindrúria. O exame microscópico é realizado quando o seu resultado puder acrescentar 

algum valor clínico em termos de decisão diagnóstica, nomeadamente em crianças, grávidas, 

doentes diabéticos, com problemas geniturinários, DR estabelecida, transplantados, sujeitos a 

cirurgia urológica recente, entre outras situações. (2,22,32,33) 

 

5.6.  Estudo do metabolismo dos hidratos de carbono 

5.6.1. Insulina 

A insulina é uma hormona proteica produzida pelas células β dos ilhéus de Langerhans 

no pâncreas. É constituída por duas cadeias de aminoácidos, A (21 aminoácidos) e B (30 

aminoácidos) ligadas por duas pontes dissulfeto. É uma hormona anabólica que regula o 

metabolismo dos hidratos de carbono e estimula a lipogénese. (2,20) 

A quantificação da insulina no soro é efetuada no ADVIA® Centaur XP utilizando um 

imunoensaio do tipo sanduiche associado à quimioluminescência direta. (21) 

Uma vez que a secreção de insulina é regulada pelos níveis de glicémia, a sua 

quantificação deve ser sempre efetuada com a de glucose concomitante. O principal interesse 

da determinação da insulina é a avaliação de doentes com hipoglicémia em jejum. O 
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doseamento da insulina é também útil na investigação da resistência à insulina, no auxílio ao 

diagnóstico e monitorização do tratamento de insulinomas e na avaliação e monitorização de 

doentes com síndrome dos ovários poliquísticos. (2,3,20,22) 

 

5.6.2. Péptido-C 

A pró-insulina é clivada em insulina e péptido-C, que não apresenta atividade 

biológica mas parece ser necessário para assegurar a correta estrutura da insulina. Apesar da 

insulina e do péptido-C serem secretados para a circulação portal em quantidades 

equimolares, a concentração do péptido-C em jejum é 5-10 vezes maior que a concentração de 

insulina devido à maior semivida do péptido-C. O péptido-C é removido da circulação pelos 

rins, sendo excretada na urina uma fração não alterada. (20) 

A quantificação do péptido-C no soro e na urina é efetuada no ADVIA® Centaur XP 

utilizando um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência direta. (21) 

O péptido-C é um importante marcador da secreção insulínica e permite a 

descriminação entre fontes endógenas e exógenas de insulina na avaliação da hipoglicemia. A 

determinação do péptido-C apresenta valor semiológico na avaliação da hipoglicemia em 

jejum, no diagnóstico de insulinomas, na avaliação da capacidade e da taxa de secreção da 

insulina, na classificação da DM e na monitorização de doentes após cirurgia pancreática. 

(20,34) 

 

5.6.3. Glucose 

Os hidratos de carbono são os principais constituintes dos sistemas fisiológicos. Os 

hidratos de carbono complexos são digeridos em açúcares simples, principalmente glucose, 

que é usada sobretudo como fonte de energia ou armazenada como glicogénio. A glucose 

constitui o principal açúcar na circulação sanguínea, sendo a sua concentração regulada por 

várias hormonas, das quais a insulina é a mais significativa. (2) 

O ADVIA® 2400 utiliza o método da HK para determinar quantitativamente a glucose 

no soro. A glucose é fosforilada pelo ATP na presença da HK, formando glucose-6-fosfato 

(G6P). A G6P é oxidada na presença da G6PD, originando a redução de NAD
+
 a NADH. A 
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quantidade de NADH produzido é diretamente proporcional à quantidade de glucose na 

amostra e é medida pelo aumento da absorvância a 340 nm. (5,21,28) 

A determinação da glicémia em jejum e durante as provas destinadas ao estudo do 

metabolismo dos hidratos de carbono, nomeadamente a Prova de Tolerância Oral à Glucose 

(PTOG), apresenta valor semiológico ao nível do rastreio, diagnóstico e monitorização da 

evolução clínica e da resposta ao tratamento de alterações dos níveis de glicémia em jejum, da 

tolerância diminuída aos hidratos de carbono e das várias formas de DM; do ajuste da 

terapêutica em doentes diabéticos e ao nível do diagnóstico e estudo das hipoglicémias. (3,20) 

 

5.6.4. Hemoglobina glicada 

A hemoglobina glicada (HbA1c) é formada pela condensação de glucose com o 

resíduo de valina N-terminal da cada cadeia β a HbA formando uma base de Schiff instável 

(pré-HbA1c), que pode dissociar-se ou sofrer um rearranjo de Amadori para formar uma 

cetoamina estável, a HbA1c. A formação de HbA1c é irreversível e sua concentração no 

sangue depende do tempo de vida dos eritrócitos (120 dias em média) e da concentração 

sanguínea de glucose. Uma vez que é proporcional à concentração de glucose no sangue, a 

determinação da HbA1c fornece um índice dos níveis médios de glucose sanguínea das 6-8 

semanas precedentes, sendo o teste de eleição para avaliação do controlo glicémico. (2,20) 

A HbA1c é determinada por HPLC utilizando o sistema ADAMS
TM

 A1c HA-8180V. 

Esta determinação pode ser afetada por vários fatores e qualquer condição associada a uma 

idade média mais baixa dos eritrócitos, vai resultar num nível de HbA1c mais baixo, devido à 

exposição reduzida dos eritrócitos à glucose plasmática. (2,20) 

A determinação dos níveis de HbA1c é utilizada no diagnóstico da DM e da pré-

diabetes e na monitorização da adesão à terapêutica e do controlo a longo prazo do nível 

glicémico em doentes diabéticos. A HbA1c fornece um índice de controlo diabético e, uma 

vez que existe uma relação direta entre o controlo inadequado e o desenvolvimento de 

complicações, é utilizada na previsão do desenvolvimento e progressão de complicações 

microvasculares diabéticas. (2,3,20,35,36) 
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5.6.5. Frutosamina 

A frutosamina é um termo genérico que se aplica a qualquer proteína glicada. A reação 

não enzimática da glucose com os grupos amina das proteínas resulta na formação das 

cetoaminas denominadas frutosaminas. Uma vez que a albumina é a proteína sérica mais 

abundante, a albumina glicada representa uma elevada proporção da frutosamina. Como as 

proteínas séricas apresentam uma semivida inferior à dos eritrócitos, sendo a semivida da 

albumina em circulação de cerca de 20 dias, a concentração sérica de albumina glicada reflete 

o controlo glicémico referente a um período de 2 a 3 semanas. (20,25) 

A quantificação sérica da frutosamina é efetuada no ADVIA® 2400. Este ensaio 

utiliza proteinase K, para digerir as proteínas séricas glicadas em fragmentos menores, e uma 

frutosaminase que catalisa a degradação oxidativa das proteínas séricas glicadas formando 

aminoácidos, glucosona e peróxido de hidrogénio. O peróxido de hidrogénio libertado é 

medido através de uma reação colorimétrica. A absorvância a 600 nm é proporcional à 

concentração de proteínas séricas glicadas. (21) 

A quantificação dos níveis de frutosamina apresenta utilidade na avaliação do controlo 

glicémico a curto prazo em doentes diabéticos e naqueles casos em que a HbA1c não pode ser 

quantificada devido a interferências que invalidam a sua determinação. (2,3,20) 

 

5.7. Lípidos, lipoproteínas, apolipoproteínas e outros fatores de risco cardiovascular  

5.7.1. Colesterol total  

O colesterol é um esteroide sintetizado no fígado e outros tecidos a partir de acetil-

coenzima A. Cerca de 25% do colesterol tem origem na dieta. O colesterol está presente nas 

membranas celulares e é o percursor dos ácidos biliares e das hormonas esteróides. Ao nível 

do plasma encontra-se nas formas livre e esterificada, circulando integrado em lipoproteínas. 

(20) 

A determinação da concentração sérica do colesterol total (CT) é efetuada no 

ADVIA® 2400 por um método enzimático. Os ésteres do colesterol da amostra são 

hidrolisados pela colesterol esterase em colesterol e em ácidos gordos livres. O colesterol, na 

presença de oxigénio, é convertido pela colesterol oxidase em colest-4-en-3-ona, formando 

peróxido de hidrogénio. A partir da reação catalisada pela peroxidase, entre peróxido de 
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hidrogénio, 4-aminoantipirina e fenol, forma-se um complexo corado, a quinoneimina, cuja 

absorvância é lida como uma reação de ponto final a 505/694 nm. (20,21) 

A determinação da concentração sérica do CT, em conjunto com outros elementos do 

perfil lipídico, apresenta o seu maior valor semiológico na avaliação do risco cardiovascular 

global, e no diagnóstico, caracterização e monitorização da resposta ao tratamento das 

dislipidemias. (3,20,37) 

 

5.7.2. Triacilgliceróis 

Os triacilgliceróis (TAG) são os ésteres de glicerol mais abundantes da dieta e os que 

predominam no plasma, sendo fundamentalmente de origem exógena. Após absorção pelo 

íleo proximal, os TAG são integrados com moléculas de colesterol e de apolipoproteína (Apo) 

B-48 para formar quilomicras. (20)  

O ADVIA® 2400 utiliza um método enzimático para quantificar os TAG no soro. Os 

TAG na amostra são convertidos em glicerol e em ácidos gordos livres pela lipase. Em 

seguida, o glicerol é fosforilado pela glicerol quinase, formando glicerol-3-fosfato, seguindo-

se a sua conversão pela glicerol-3-fosfato-oxidase em dihidroxiacetona fosfato e peróxido de 

hidrogénio. A partir do peróxido de hidrogénio, 4-aminofenazona e 4-clorofenol, e sob a 

influência catalítica da peroxidase, forma-se um complexo corado, cuja absorvância é lida 

como uma reação de ponto final a 505/694 nm. (20,21) 

A determinação da concentração sérica dos TAG apresenta valor semiológico 

semelhante ao CT. (3,20,37) 

 

5.7.3. Lipoproteínas e apolipoproteínas 

As lipoproteínas são complexos macromoleculares micelares. São partículas esféricas 

constituídas por um núcleo de lípidos apolares (TAG e ésteres de colesterol), por lípidos mais 

polares (fosfolípidos e colesterol livre) orientados para a superfície e por apolipoproteínas 

localizadas à superfície. As lipoproteínas apresentam propriedades físicas e químicas 

diferentes, uma vez que contêm diferentes proporções de lípidos e proteínas. As lipoproteínas 

ricas em ésteres de colesterol são a lipoproteína de alta densidade (cHDL) e a lipoproteína de 

baixa densidade (cLDL), enquanto as mais ricas em TAG são as quilomicras e a lipoproteína 
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de muito baixa densidade (cVLDL). Cada classe de lipoproteínas apresenta uma variedade de 

apolipoproteínas em diferentes proporções com exceção da cLDL que contém apenas Apo B-

100. A Apo A-1 é a principal proteína da cHDL. As Apo C-I, C-II, C-III e E estão presentes 

em várias proporções em todas as lipoproteínas exceto na cLDL. (20) 

A lipoproteína(a) [Lp(a)] representa uma classe distinta de lipoproteína, que se 

relaciona estruturalmente com a cLDL, pois ambas possuem uma molécula de Apo B-100 por 

partícula e composição lipídica similar. No entanto, a Lp(a), ao contrário do cLDL, contém 

uma glicoproteína, a Apo(a), que se liga covalentemente à Apo B-100 através de pontes 

dissulfeto. (20) 

A determinação da concentração sérica das lipoproteínas e apolipoproteínas apresenta 

o seu maior valor semiológico na avaliação do risco cardiovascular global, e no diagnóstico, 

caracterização e monitorização da resposta ao tratamento das dislipidemias. (3,20,37) 

 

5.7.3.1. Lipoproteína de alta densidade 

O ensaio para quantificação da cHDL é efetuado na ADVIA® 2400. As lipoproteínas 

não cHDL reagem, na presença de colesterol esterase e colesterol oxidase, gerando peróxido 

de hidrogénio que, por sua vez, é removido pela catalase. Numa segunda etapa são 

adicionados à reação um inibidor da catalase e um surfactante que reage especificamente com 

a cHDL, libertando-a para a sequência de reações catalisadas pela colesterol esterase, 

colesterol oxidase e peroxidase já descrita, formando um produto corado cuja absorvância, 

que é diretamente proporcional à concentração de cHDL, pode ser lida a 596nm. (20,21) 

 

5.7.3.2. Lipoproteína de baixa densidade 

A cLDL pode ser calculada pela fórmula de Friedwald [cLDL = CT - (cHDL + 

TAG/5), em mg/dL, ou cLDL = CT – (cHDL + TAG/2,2), em mmol/L] se os TAG forem 

inferiores a 400 mg/dL ou 4,5 mmol/L. Para valores de TAG superiores aos referidos a 

fórmula não pode ser utilizada, pelo que tem de ser efetuada a determinação laboratorial da 

cLDL. (3,37) 
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Para quantificar de modo direto a cLDL no soro, o ADVIA® 2400 utiliza um método 

semelhante àquele utilizado para quantificar o cHDL no soro, mas utiliza um detergente 

específico para a cLDL. (20,21) 

 

5.7.3.3. Lipoproteína(a) 

O ADVIA® 2400 utiliza um método de imunoturbidimetria intensificada por 

micropartículas de látex revestidas com anticorpos específicos para determinar 

quantitativamente a Lp(a) no soro. A formação do imunocomplexo durante a reação provoca 

um aumento da turbidez que pode ser medida a 649nm. (21) 

A Lp(a) não é recomendada para avaliação do risco cardiovascular na população geral. 

Contudo, em doentes com elevado risco cardiovascular ou história familiar de doença 

aterosclerótica prematura pode ser considerada a sua determinação. (37) 

 

5.7.3.4. Apolipoproteínas 

O ADVIA® 2400 utiliza um método de imunoturbidimetria intensificada por 

polietilenoglicol para determinar quantitativamente as Apo A-I e B no soro. A reação da 

apolipoproteína na amostra com um antissoro específico para Apo A-I ou B forma um 

complexo insolúvel que pode ser medido por turbidimetria a 340/694nm. (21) 

 

5.7.4. Homocisteína 

A homocisteína é um aminoácido que contém tiol, produzido durante o metabolismo 

da metionina. O metabolismo da homocisteína é regulado por três vias enzimáticas, que 

convertem a homocisteína em cisteína ou a remetilam novamente a metionina. A 

homocisteína está presente no plasma sob três formas: livre, dímeros homocisteína-cisteína ou 

ligada a proteínas. (20,21) 

O ensaio de quantificação da homocisteína sérica é executado no ADVIA® Centaur 

XP através de um imunoensaio competitivo que recorre à tecnologia quimioluminescente 

direta. (21) 
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 A quantificação sérica de homocisteína apresenta valor semiológico no diagnóstico da 

homocistinúria, na identificação de indivíduos com ou em risco de desenvolver deficiência em 

cobalamina ou folato e como fator de risco na avaliação da doença cardiovascular. (21,22) 

 

5.8.  Eletrólitos  

A concentração de eletrólitos no soro/plasma e urina fornece informações muito 

importantes acerca do estado eletrolítico, hídrico e acidobásico do organismo. (20) 

As principais situações para prescrição do ionograma (sódio, potássio e cloro) são as 

seguintes: doentes graves, incluindo com perda de consciência e obnubilados; no contexto de 

doença cardíaca, renal ou hepática; doentes sob terapêutica com fluidos endovenosos ou 

alimentação parentérica, ou com fármacos que possam alterar as concentrações dos iões que 

constituem o ionograma; doentes com poliúria, oligúria, polidipsia, vómitos, diarreia, 

ostomias digestivas ou urinárias, tonturas, fadiga muscular, alterações do comportamento, ou 

quedas fáceis; à entrada de um serviço de urgência ou de uma unidade de cuidados intensivos; 

na admissão de um internamento; no pré-operatório; e doentes em diálise. O ionograma 

urinário, quando indicado, deve ser solicitado e interpretado juntamente com o ionograma 

sérico. (38) 

A determinação quantitativa da atividade do sódio, potássio e cloretos no soro e urina 

é efetuada no ADVIA® 2400 e baseia-se num procedimento potenciométrico indireto que 

utiliza um ISE. (21) 

 

5.8.1. Sódio 

O sódio é o principal catião no fluido extracelular. Uma vez que representa 

aproximadamente 90% dos catiões inorgânicos no plasma, o sódio é responsável por quase 

metade da força osmótica plasmática, desempenhando um papel central na manutenção da 

distribuição normal de água e da pressão osmótica no fluido extracelular. O cloreto de sódio 

proveniente da dieta é praticamente todo absorvido a nível gastrointestinal, sendo o excesso 

excretado pelos rins, que são os derradeiros reguladores das quantidades de sódio e água no 

organismo. A reabsorção de sódio é necessária para a reabsorção de água e de muitos solutos. 

(20) 
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5.8.2. Potássio 

O potássio é o principal catião intracelular. As elevadas concentrações intracelulares 

são mantidas pela bomba Na
+
,K

+
-ATP, que transporta continuamente potássio para dentro das 

células contra o gradiente de concentração. As necessidades do organismo em potássio são 

suprimidas pela dieta. O potássio absorvido a partir do trato gastrointestinal é rapidamente 

distribuído, sendo uma pequena parte captada pelas células e o restante excretado pelos rins. 

(20)  

 

5.8.3. Cloreto 

O cloreto é o principal anião extracelular, representando a maior fração da 

concentração total de aniões inorgânicos. Os cloretos e o sódio juntos representam a maioria 

dos constituintes osmoticamente ativos no plasma. Assim, os cloretos apresentam um 

envolvimento significativo na manutenção da distribuição da água, na pressão osmótica e no 

equilíbrio aniões-catiões no fluido extracelular. Os cloretos da dieta são quase completamente 

absorvidos a partir do trato gastrointestinal e excretados na urina e no suor. (20)  

 

5.8.4. Bicarbonato 

O bicarbonato constitui a segunda maior fração aniónica plasmática. A designação 

“dióxido de carbono total”, que inclui o bicarbonato e dióxido de carbono dissolvido, é 

utilizada para descrever a determinação que é realizada na maioria dos analisadores 

automáticos. A fração de dióxido de carbono dissolvido inclui ácido carbónico não dissociado 

e dióxido de carbono livre dissolvido. A concentração real do ião bicarbonato não é medida 

mas calculada a partir da equação de Henderson-Hasselbalch. (20) 

A determinação quantitativa da atividade do dióxido de carbono no soro é efetuada no 

ADVIA® 2400. A amostra é alcalinizada de modo a converter todo o dióxido de carbono e 

ácido carbónico em bicarbonato. A reação do bicarbonato com o fosfoenolpiruvato, catalisada 

pela fosfoenolpiruvato carboxilase, gera oxaloacetato. Na presença da malato desidrogenase, 

o análogo de NADH é oxidado pelo oxaloacetato, formando NAD
+
. A diminuição da 

absorvância do análogo de NADH a 410/478 nm é proporcional à quantidade de dióxido de 

carbono na amostra. (20,21) 
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O bicarbonato constitui um indicador da dispersão de eletrólitos e do défice de aniões. 

Juntamente com a determinação do pH, as determinações do bicarbonato são utilizadas no 

diagnóstico e tratamento de numerosos distúrbios potencialmente graves associados a um 

desequilíbrio acidobásico nos sistemas respiratório e metabólico. (3,20,21) 

 

5.9. Endocrinologia 

5.9.1. Estudo da função hipofisária 

5.9.1.1. Prolactina 

A prolactina é uma hormona polipeptídica secretada pela adenohipófise e é 

responsável pela iniciação e manutenção da lactação. A sua secreção é normalmente mantida 

em níveis baixos pela ação inibitória da dopamina, produzida pelo hipotálamo. Pelo contrário, 

a hormona libertadora de tireotropina (TRH) é um potente fator de libertação da prolactina. A 

secreção de prolactina faz-se de modo pulsátil e apresenta ritmo circadiano. Além disto, é 

influenciada por vários estímulos fisiológicos, patológicos e farmacológicos. (2,20) 

Além de atuar a nível do tecido mamário, a prolactina atua no hipotálamo, inibindo a 

libertação da hormona libertadora de gonadotrofina (GnRH), que resulta na diminuição da 

libertação das hormonas luteinizante (LH) e foliculoestimulante (FSH) pela hipófise. (2) 

A concentração de prolactina no soro é determinada no ADVIA® Centaur XP, que 

utiliza um imunoensaio do tipo sanduiche, recorrendo à tecnologia de quimioluminescência 

direta. (21) 

A concentração da prolactina tem interesse na avaliação de tumores hipofisários, 

amenorreia, galactorreia, infertilidade e hipogonadismo e na monitorização da terapia de 

tumores produtores de prolactina. (3,22) 

 

5.9.1.2. Hormona foliculoestimulante e hormona luteinizante 

A FSH e a LH são hormonas glicoproteicas compostas por duas subunidades, α e β. A 

subunidade α é semelhante nas duas hormonas, assim como na hormona gonadotrófica 

coriónica (HGC) e na hormona estimulante da tiroide (TSH). A subunidade β das diferentes 
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hormonas apresenta grandes diferenças na sequência de aminoácidos, o que lhes confere a 

especificidade hormonal e imunológica. (20) 

A FSH e a LH são segregadas pela adenohipófise em resposta à GnRH segregada pelo 

hipotálamo. A secreção de FSH e LH é regulada pelo equilíbrio de mecanismos de resposta 

positiva e negativa que envolvem o eixo hipotálamo-hipófise, os órgãos reprodutores, as 

hormonas hipofisárias e os esteróides sexuais, e desempenham um papel crítico na 

manutenção do normal funcionamento dos sistemas reprodutores masculino e feminino. 

(20,21) 

As concentrações de FSH e de LH no soro são determinadas no ADVIA® Centaur XP, 

que utiliza um imunoensaio do tipo sanduiche associado à tecnologia de quimioluminescência 

direta. (21) 

A determinação da concentração de FSH e LH apresenta interesse no diagnóstico e 

monitorização do tratamento da infertilidade e no diagnóstico de distúrbios associados à 

disfunção ovárica ou testicular, da hipófise ou do hipotálamo. Em mulheres apresentam 

também interesse na investigação das irregularidades menstruais e na predição ou 

confirmação da menopausa. (3,20,22) 

 

5.9.1.3. Hormona estimuladora da tiroide 

A TSH é uma hormona glicoproteica com uma subunidade β específica e uma 

subunidade α igual à das outras hormonas glicoproteicas. É sintetizada e segregada pela 

adenohipófise através da ação estimuladora da TRH ou em resposta a um mecanismo de 

retroalimentação negativa que envolve as hormonas tiroideias. A TSH é responsável pelo 

controlo da síntese, armazenamento e libertação das hormonas tiroideias. (2,20) 

A concentração de TSH no soro é determinada no ADVIA® Centaur XP, que utiliza 

um imunoensaio quimioluminescente de terceira geração. (21) 

A determinação da concentração sérica da TSH apresenta utilidade na avaliação da 

função tiroideia, na triagem e diagnóstico do hipertiroidismo, hipotiroidismo e eutiroidismo, e 

na avaliação e monitorização do tratamento do hipotiroidismo e do hipertiroidismo. (3,20,39) 
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5.9.1.4. Hormona adrenocorticotrófica 

A hormona adrenocorticotrófica (ACTH) é uma hormona polipeptídica secretada pela 

adenohipófise. Atua ao nível do córtex adrenal, estimulando o seu crescimento e a secreção de 

corticosteróides. A secreção de ACTH é, por sua vez, controlada pela hormona libertadora da 

corticotropina (CRH) e pela retroalimentação negativa do cortisol. (3,20) 

A determinação quantitativa da ACTH no plasma é efetuada no IMMULITE® 2000 

através de um imunoensaio do tipo sanduiche associado à quimioluminescência. (21) 

A ACTH apresenta valor semiológico no rastreio e diagnóstico diferencial das 

patologias ou disfunções do córtex suprarrenal e da hipófise e na avaliação da adequabilidade 

da terapêutica de substituição com cortisol. (2,3,20,22) 

 

5.9.1.5. Hormona do crescimento/Somatotropina 

A hormona do crescimento (GH) é um polipéptido de cadeia única sintetizado, 

armazenado e secretado pela adenohipófise, em resposta à secreção de hormona libertadora de 

GH (GHRH) pelo hipotálamo. A somatostatina, também produzida no hipotálamo, inibe a 

libertação de GH. A GH tem como principal função promover o crescimento de todos os 

tecidos do organismo, em particular o ósseo, através da estimulação da síntese hepática de 

somatomedina-C ou fator de crescimento semelhante à insulina  (IGF-1), que por sua vez 

exerce uma retroalimentação negativa, inibindo a libertação da GH. A GH é secretada de 

modo pulsátil. (2,20) 

A determinação quantitativa da GH no soro é efetuada no IMMULITE® 2000 através 

de um imunoensaio do tipo sanduiche associado à quimioluminescência. (21) 

A determinação da concentração de GH apresenta-se útil no diagnóstico e 

monitorização do hipo e hiperpituitarismo. A determinação da concentração basal ou aleatória 

da GH fornece pouca informação de valor diagnóstico, sendo vantajoso recorrer a testes de 

supressão ou de estimulação da GH. A exploração da atividade funcional da GH através da 

prova de supressão pela glucose (PTOG) e das provas de estimulação pela hipoglicémia 

insulínica, arginina, GHRH, L-dopa, clonidina, glucagon ou exercício físico, apresentam o seu 

maior valor semiológico na avaliação e monitorização da acromegalia, dos atrasos de 

crescimento nas crianças e dos adenomas hipofisários. (2,20) 
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5.9.2. Estudo da função tiroideia 

5.9.2.1.  Tiroxina total e livre 

A tiroxina (T4) é uma hormona sintetizada e segregada pela tiroide em resposta à TSH. 

Na circulação, 99,97% da T4 encontra-se reversivelmente ligada a proteínas de transporte, 

sobretudo à globulina de ligação à tiroxina (TBG) e, em menor grau, à albumina e pré-

albumina. A restante T4 livre (FT4), que constitui cerca de 0,03% da T4 total, é a forma 

biologicamente ativa. A T4 ligada às proteínas de transporte age como um reservatório, 

mantendo constante a concentração de FT4. (2,20) 

As concentrações da T4 total e da FT4 no soro são determinadas no ADVIA® Centaur 

XP, através de imunoensaios do tipo competitivo que recorrem à tecnologia 

quimioluminescente direta. (21) 

A T4 total mede a hormona ligada e livre refletindo a sua produção pela tiroide. A T4 

total apresenta o seu maior valor semiológico na avaliação inicial da função tiroideia, embora 

a FT4 apresente melhor correlação com estado clínico dos indivíduos. A FT4 apresenta valor 

semiológico na avaliação da função tiroideia, no diagnóstico diferencial do hipotiroidismo, do 

hipertiroidismo e do eutiroidismo, e na monitorização da terapêutica antitiroideia e de 

substituição. (20,39) 

 

5.9.2.2. Triiodotironina total e livre 

A triiodotironina (T3) é uma hormona sintetizada e segregada pela tiroide e formada 

pela desiodinização periférica da T4 em resposta à TSH. Na circulação, 99,7% da T3 encontra-

se reversivelmente ligada a proteínas de transporte, sobretudo à TBG. A restante T3 livre 

(FT3), que constitui cerca de 0,3% da T3 total, é a forma biologicamente ativa. (2,20) 

As concentrações da T3 total e da FT3 no soro são determinadas no ADVIA® Centaur 

XP, através de imunoensaios do tipo competitivo que recorrem à tecnologia 

quimioluminescente direta. (21) 

O doseamento da T3 total no soro apresenta utilidade na confirmação do diagnóstico 

de hipertiroidismo, especialmente em doentes com níveis de T4 ligeiramente elevados ou 

normais ou com manifestações clínicas ambíguas, na avaliação da função tiroideia em casos 

complexos e na monitorização da terapêutica de substituição e antitiroideia. O doseamento da 
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FT3 é útil quando ocorrem níveis alterados de T3 total devido a alterações dos níveis de TBG. 

(2,21,39) 

 

5.9.3. Estudo da função do córtex suprarrenal 

5.9.3.1. Cortisol 

O cortisol é a principal hormona glucocorticoide sintetizada e segregada pelo córtex 

suprarrenal sob controlo da ACTH. O cortisol desempenha um papel fundamental no 

metabolismo da glucose, manutenção do tónus muscular, regulação da resposta imunitária e 

resposta ao stress. Cerca de 10% do cortisol circula na forma livre, não ligado a proteínas 

plasmáticas, sendo esta a fração metabolicamente ativa. O aumento dos níveis de cortisol 

plasmático cursa com o aumento dos níveis de cortisol livre, que é filtrado pelo glomérulo. 

Em indivíduos saudáveis, os níveis de cortisol seguem um padrão diurno, tal como a ACTH. 

(2,20,25) 

A concentração de cortisol no soro e na urina é determinada no ADVIA® Centaur XP, 

através de imunoensaios do tipo competitivo que recorrem à tecnologia quimioluminescente 

direta. (21) 

Devido ao padrão diurno de secreção, a avaliação dos níveis de cortisol total no soro 

num único momento tem reduzido valor diagnóstico. Assim, o cortisol é frequentemente 

medido em combinação com testes de função dinâmica, principalmente de estimulação com 

ACTH e de supressão com dexametasona, permitindo avaliar a função glucocorticoide do 

córtex suprarrenal e determinar a etiologia da reserva ou excesso de glucocorticoides. A 

medição de cortisol livre na urina de 24 horas reflete o cortisol livre no soro que é filtrado 

pelos glomérulos e não está sujeita ao padrão diurno de secreção do cortisol, sendo por isso 

mais sensível e específico na deteção da síndrome de Cushing. (2,3,20,21) 

 

5.9.3.2. Sulfato de desidroepiandrosterona 

A desidroepiandrosterona (DHEA) é um androgénio de baixa potência, que serve 

como precursor direto ou indireto da maioria dos esteróides sexuais. A DHEA e o seu 

conjugado sulfatado, o sulfato de desidroepiandrosterona (DHEA-SO4), têm origem, quase 

exclusivamente, no córtex suprarrenal, apesar de nos homens alguma quantidade derivar dos 
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testículos. A sua produção é parcialmente controlada pela ACTH. A DHEA e o DHEA-SO4 

circulam ligadas à albumina, mas a ligação do DHEA-SO4 é mais forte, conferindo-lhe maior 

tempo de semivida e eliminando o efeito do ritmo circadiano associado à forma não sulfatada. 

(2,3,20,25) 

A determinação quantitativa do DHEA-SO4 no soro é efetuada no IMMULITE® 2000 

através de um imunoensaio do tipo competitivo associado à quimioluminescência. (21) 

A concentração de DHEA-SO4 no soro é utilizada como indicador da função do 

córtex suprarrenal, particularmente no diagnóstico diferencial da virilização e investigação do 

hirsutismo e alopecia em mulheres, e na avaliação da hiperplasia e tumores adrenais. Tem 

também valor na avaliação da adrenarca prematura e puberdade tardia, e no diagnóstico 

diferencial da síndrome de Cushing. (3,20,21,25) 

 

5.9.3.3. Δ
4
-androstenodiona 

A Δ
4
-androstenodiona é um androgénio secretado predominantemente pelo córtex 

suprarrenal e a sua produção é parcialmente controlada pela ACTH. A Δ
4
-androstenodiona é 

também produzida nos testículos e ovários a partir do DHEA-SO4, independentemente da 

ACTH, e é o principal precursor da testosterona e da estrona. (2,25) 

A determinação quantitativa da Δ
4
-androstenodiona no soro é efetuada no 

IMMULITE® 2000 através de um imunoensaio competitivo associado à 

quimioluminescência. (21) 

O doseamento da Δ
4
-androstenodiona apresenta interesse na avaliação da função da 

glândula suprarrenal e das gónadas, na investigação e diagnóstico diferencial do hirsutismo e 

virilização, no diagnóstico e monitorização do tratamento da hiperplasia adrenal congénita e 

no diagnóstico de adrenarca prematura. (20,22,25) 

 

5.9.4. Estudo do sistema reprodutor 

5.9.4.1. 17β-estradiol 

Os estrogénios são as hormonas sexuais responsáveis pelo desenvolvimento e 

manutenção dos órgãos sexuais femininos e pelas características sexuais secundárias 
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femininas. Em conjunto com a progesterona, os estrogénios também participam na regulação 

do ciclo menstrual e do crescimento mamário e uterino, e na manutenção da gravidez. (20) 

Em mulheres normais, a maioria dos estrogénios é secretado pelos folículos ovarianos 

e pelo corpo lúteo, e durante a gravidez pela placenta. As glândulas suprarrenais e os 

testículos também secretam quantidades diminutas de estrogénios. Os ovários possuem um 

sistema aromatase muito ativo que converte rapidamente os androgénios em estrogénio. O 

estrogénio mais potente secretado pelos ovários é o 17β-estradiol (E2). Cerca de 1-3% do E2 

circula na sua forma livre, 40% está ligado à globulina de ligação às hormonas sexuais 

(SHBG) e o restante está ligado à albumina. Uma vez que o E2 deriva quase exclusivamente 

dos ovários, a sua medição é considerada suficiente para avaliar a função ovárica. (20,21) 

A concentração de E2 no soro ou plasma é determinada no ADVIA® Centaur XP, 

através de um imunoensaio do tipo competitivo que recorre à tecnologia quimioluminescente 

direta. (21) 

A quantificação dos níveis de E2 apresenta utilidade na avaliação do hipogonadismo e 

oligoamenorreia em mulheres, na avaliação do estado ovárico para protocolos de reprodução 

assistida, na monitorização da terapia de substituição estrogénica em mulheres pré-

menopáusicas com hipogonadismo, na avaliação da feminização em homens, no diagnóstico 

de neoplasmas produtores de estrogénio, no diagnóstico e monitorização da puberdade 

precoce e retardada e de disfunções do metabolismo dos esteróides sexuais, na avaliação de 

mulheres pós-menopáusicas e na monitorização da terapêutica de substituição hormonal em 

mulheres pós-menopáusicas e da terapêutica antiestrogénica. (22,25) 

 

5.9.4.2. Progesterona 

A progesterona, tal como o estrogénio, é uma hormona sexual feminina. Esta hormona 

participa na regulação do trato reprodutivo durante o ciclo menstrual e é especialmente 

importante na preparação do útero para a implementação do blastocisto e na manutenção da 

gravidez. Em mulheres não grávidas, a progesterona é secretada principalmente pelo corpo 

lúteo. Durante a gravidez, a placenta torna-se a principal fonte desta hormona. Fontes menos 

significativas de progesterona são o córtex suprarrenal em homens e mulheres e os testículos 

nos homens. (20) 

A progesterona é produzida principalmente a partir do metabolismo enzimático da 

pregnenolona, que é enzimaticamente convertida em 17-hidroxiprogesterona e 11-
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desoxicorticosterona. A progesterona circula ligada às globulinas de ligação ao cortisol e à 

albumina, mas uma pequena percentagem encontra-se na sua forma livre bioativa. (20,21,25) 

A concentração de progesterona no soro é determinada no ADVIA® Centaur XP, 

através de um imunoensaio do tipo competitivo que recorre à tecnologia quimioluminescente 

direta. (21) 

A determinação da concentração sérica da progesterona é útil na avaliação da 

atividade funcional do corpo lúteo e da placenta durante a gravidez, na monitorização da 

ovulação, na avaliação da viabilidade da gravidez, na monitorização de doentes com tumores 

adrenais ou testiculares e na monitorização da terapêutica de substituição com progesterona. 

(3,25) 

 

5.9.4.3. Testosterona 

A testosterona é a principal hormona androgénica. Nos homens, é responsável pelo 

desenvolvimento da genitália externa e das características sexuais secundárias. Nas mulheres, 

o seu principal papel é como precursor dos estrogénios. Em ambos os géneros, exerce efeitos 

anabólicos e influencia o comportamento. Nos homens, a testosterona é secretada pelas 

células de Leyding testiculares e, em menor quantidade, pelo córtex adrenal. As principais 

fontes de testosterona nas mulheres são os ovários, as glândulas suprarrenais e a conversão 

periférica dos percursores. (20,21,25) 

A maioria da testosterona circula ligada às SHBG, uma fração circula ligada à 

albumina e uma pequena proporção existe na sua forma livre. Todas as frações de testosterona 

não ligada à SHBG são consideradas as formas biodisponíveis. (20,21,25) 

A concentração de testosterona total no soro é determinada no ADVIA® Centaur XP, 

através de um imunoensaio do tipo competitivo que recorre à tecnologia quimioluminescente 

direta. (21) 

A determinação dos níveis de testosterona total no soro é útil na avaliação de homens 

com sinais ou sintomas de hipogonadismo, avaliação de rapazes com puberdade precoce ou 

tardia, monitorização das terapias de substituição da testosterona e antiandrogénica, avaliação 

de mulheres com hirsutismo, virilização, oligoamenorreia ou com sinais ou sintomas de 

possível deficiência em testosterona, avaliação de crianças com genitália ambígua ou 

virilização e no diagnóstico de tumores secretores de androgénios. (20-22,25) 
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5.9.4.4. Hormona gonadotrófica coriónica 

A HGC é uma hormona glicoproteica que consiste em duas subunidades, as cadeias α 

e β, que se associam para formar a hormona intacta. A HGC é sintetizada na placenta durante 

a gravidez, está implicada na manutenção do corpo lúteo durante a gravidez e influencia a 

produção de esteróides. O soro de mulheres grávidas contém principalmente a hormona 

intacta. (20,25) 

A concentração de HGC total no soro é determinada no ADVIA® Centaur XP através 

de um imunoensaio do tipo sanduiche associado à tecnologia de quimioluminescência direta. 

(21) 

Os testes qualitativos para deteção da HGC são essencialmente utilizados na 

confirmação da gravidez. A determinação quantitativa da HGC no soro pode ser usada na 

deteção precoce da gravidez, na investigação e monitorização de complicações relacionadas 

com a gravidez, na monitorização da fertilização in vitro, no rastreio da síndrome de Down e 

da trissomia 18 e na monitorização da evolução de doentes com cancro produtor de HGC. 

(20,25) 

 

5.10. Metabolismo do ferro, bilirrubina, ácido fólico e vitamina B12 

5.10.1. Ferro sérico 

O principal papel do ferro nos mamíferos é transportar o oxigénio como parte da 

proteína heme, sendo encontrado no corpo como componente da hemoglobina, mioglobina e 

citocromos, ligado à transferrina ou armazenado sob a forma de ferritina e hemossiderina. A 

homeostasia do ferro é regulada a nível da absorção gastrointestinal e da libertação de ferro 

dos macrófagos. (2,3,34) 

O método para determinação quantitativa de ferro sérico utilizado pelo ADVIA® 2400 

consiste na dissociação do ferro férrico da transferrina, em meio ácido, sendo 

simultaneamente reduzido à sua forma ferrosa. O ferro ferroso é, de seguida, complexado com 

ferrozina, produzindo um composto corado cuja absorvância medida a 571/658nm é 

proporcional à concentração de ferro sérico. O nível sérico do ferro é uma medida da 

quantidade de ferro ligado à transferrina. (3,15,20,21) 

A determinação da sideremia apresenta o seu maior valor semiológico no estudo das 

alterações do metabolismo do ferro, nomeadamente no diagnóstico diferencial e na 
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monitorização da resposta ao tratamento de anemias, hemocromatose e hemossiderose. 

(2,3,22) 

 

5.10.2. Transferrina, capacidade total de fixação do ferro e saturação da 

transferrina  

O ferro absorvido da dieta ou libertado das reservas circula no plasma ligado à 

transferrina, que é uma glicoproteína bilobada com dois locais de ligação ao ferro. 

Normalmente, apenas cerca de 1/3 dos locais de ligação do ferro está ocupado, sendo o 

restante descrito como capacidade de ligação do ferro não saturada. A determinação da 

concentração de transferrina correlaciona-se com a determinação da capacidade total de 

fixação do ferro (CTFF), que mede indiretamente a transferrina em termos da quantidade de 

ferro que esta pode ligar. (3,15,34) 

O ADVIA® 2400 utiliza um ensaio imunoturbidimétrico reforçado por 

polietilenoglicol para quantificar a transferrina no soro. A transferrina na amostra é feita 

reagir com um antissoro específico para formar um precipitado que é medido por 

imunoturbidimetria a 596/694nm. (21) 

Para determinar a CTFF a amostra de soro é adicionada a um tampão acídico que 

dissocia todas as ligações ferro-transferrina e que contém cloreto férrico e ferrozina, à qual 

todo o ferro se liga. De seguida, a adição de outro tampão eleva o pH para uma faixa neutra, 

onde a afinidade do ferro para a transferrina é muito maior que para a ferrozina, o que resulta 

na ligação à transferrina de todo o ferro possível. Isto conduz à diminuição da absorvância da 

solução a 562nm, que é proporcional à concentração de locais de ligação da transferrina 

funcionais. (2,3,13,15) 

A CTFF em conjunto com o nível de ferro sérico permite calcular a saturação da 

transferrina [Tsat% = (100 x ferro sérico/CTFF)], que constitui um melhor indicador das 

reservas de ferro que a medição isolada do ferro sérico ou da CTFF. (3,15,20) 

A concentração de transferrina, a CTFF e a Tsat% apresentam valor semiológico 

sobretudo a nível do rastreio da sobrecarga de ferro, apesar de também serem bastante 

utilizadas no diagnóstico diferencial da anemia. A transferrina apresenta ainda utilidade na 

avaliação da função hepática. (3,20,22,25) 
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5.10.3. Ferritina 

A ferritina é uma proteína de elevado peso molecular que contém aproximadamente 

20% de ferro, desempenhando um papel importante na sua absorção, armazenamento e 

libertação. A ferritina pode ser encontrada em muitas células do corpo, principalmente nas do 

fígado, baço, MO e células do sistema reticuloendotelial. (3,20,25) 

A determinação da ferritina no soro é efetuada no ADVIA® Centaur XP através de um 

imunoensaio do tipo sanduiche associado à tecnologia de quimioluminescência. (21) 

Os níveis séricos de ferritina, em conjunto com o ferro sérico e com a CTFF, permitem 

detetar a presença e gravidade da deficiência ou sobrecarga de ferro. Na maioria das situações 

clínicas a ferritina sérica é proporcional às reservas totais de ferro, sendo o teste laboratorial 

mais adequado para avaliar as reservas de ferro. (13,15,22,34) 

 

5.10.4. Bilirrubinas 

A bilirrubina é o pigmento amarelo alaranjado que deriva dos glóbulos vermelhos 

senescentes. É uma molécula tetrapirrólica linear, insolúvel em água e facilmente solúvel 

numa série de solventes apolares, e que apresenta isómeros trans e cis. Após a sua formação 

nos tecidos periféricos, a bilirrubina é transportada para os hepatócitos, onde é conjugada com 

ácido glucorónico, sendo depois excretada na bílis e urina. (20) 

Tipicamente, a bilirrubina é determinada em dois testes: “total” e “direta”. A 

bilirrubina direta mede a maior parte da bilirrubina conjugada, uma fração irreversivelmente 

ligada a proteínas e uma pequena fração de bilirrubina não conjugada. A subtração da 

bilirrubina direta da bilirrubina total fornece a bilirrubina “indireta” ou não conjugada. 

(3,20,28) 

A quantificação da bilirrubina total no soro é efetuada pelo ADVIA® 2400. A 

bilirrubina é oxidada pelo vanadato a pH 2,9, produzindo biliverdina. Na presença de um 

detergente e do vanadato, tanto a bilirrubina conjugada como a bilirrubina não conjugada são 

oxidadas. Esta reação de oxidação provoca a diminuição da densidade ótica da cor amarela 

que é específica da bilirrubina. A diminuição da densidade ótica a 451/545 nm é proporcional 

à concentração de bilirrubina total na amostra. O método utilizado para determinar a 

concentração de bilirrubina direta no soro é semelhante ao anterior; no entanto a oxidação da 

bilirrubina ocorre a pH 3 e apenas a bilirrubina conjugada é oxidada. (21) 
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A determinação das bilirrubinas tem interesse na avaliação da função hepática e de 

várias patologias, nomeadamente hepatobiliares e hematológicas, que afetam a sua produção, 

captação, armazenamento, metabolismo ou excreção. Em recém-nascidos com icterícia, a 

determinação das bilirrubinas é utilizada na investigação da sua causa e na monitorização da 

eficácia da fototerapia. (2,3,22,25) 

 

5.10.5. Ácido fólico 

O ácido fólico ou folato refere-se a uma família de compostos derivados do ácido 

pteroilglutâmico O folato, juntamente com a vitamina B12, é essencial para a síntese de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) e está envolvido no metabolismo da homocisteína. Cerca de 20% 

do folato absorvido diariamente é derivado da dieta, sendo o restante sintetizado por 

microrganismos intestinais. O folato no soro encontra-se maioritariamente na forma de 5-

metiltetrahidrofolato. (2,20,25) 

A determinação de folato no soro e eritrócitos é efetuada no ADVIA® Centaur XP 

através de um imunoensaio competitivo que recorre à quimioluminescência direta. A 

determinação do folato eritrocitário implica a prévia determinação do hematócrito e a 

preparação de um hemolisado. (21) 

A quantificação de folato tem interesse na avaliação da sua deficiência e no 

diagnóstico diferencial da anemia macrocítica. O nível sérico de folato representa um 

indicador da sua ingestão recente, sendo o folato eritrocitário o melhor indicador das reservas 

de folato a longo prazo. (3,20) 

 

5.10.6. Vitamina B12 

A vitamina B12, ou cobalamina, é uma molécula complexa que contém cobalto e é 

necessária para hematopoiese e função neuronal normal. É sintetizada apenas por bactérias, 

sendo obtida pelos humanos a partir de alimentos de origem animal. Para ser absorvida a 

vitamina B12 requer a presença do fator intrínseco. (2,20,25) 

O ADVIA® Centaur XP utiliza um imunoensaio competitivo que recorre à tecnologia 

quimioluminescente direta. (21) 
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A quantificação sérica da vitamina B12 tem interesse na avaliação da sua deficiência e 

no diagnóstico diferencial da anemia macrocítica. (3,20) 

 

5.11. Marcadores cardíacos 

5.11.1. Troponinas 

A troponina é um complexo de três proteínas, ligado aos filamentos finos do tecido 

muscular esquelético e cardíaco, cuja função é regular o mecanismo de contração muscular. 

As três subunidades são a componente de ligação à tropomiosina (TnT), componente 

inibitória (TnI) e a componente de ligação ao cálcio (TnC). Estas subunidades existem como 

várias isoformas, diferindo as formas encontradas nos tecidos musculares esquelético e 

cardíaco. A TnI e a TnT apresentam isoformas cardioespecíficas, cTnI e cTnT, cujos 

determinantes antigénicos são identificados nos imunoensaios. A cTnI é expressa apenas a 

nível cardíaco, enquanto a cTnT é também expressa a nível do músculo esquelético. (2,20) 

A quantificação da cTnI no soro no ADVIA® Centaur XP é realizada através de um 

imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à tecnologia quimioluminescente direta. (21) 

A quantificação da cTnT no soro é efetuada no Cobas® e411 através de um 

imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à tecnologia eletroquimioluminescente. (24) 

As determinações das troponinas cardíacas apresentam o seu principal valor 

semiológico no diagnóstico de enfarte agudo do miocárdio e na estratificação do risco em 

doentes com síndromes coronárias agudas. (2,3,20) 

 

5.11.2.  Fragmento N-terminal do propéptido natriurético cerebral 

O péptido natriurético cerebral (BNP) é produzido principalmente no ventrículo 

cardíaco. O BNP circulante deriva de uma pró-hormona com 108 aminoácidos, o proBNP, 

que é clivado por uma endoprotease no miócito, resultando num fragmento C-terminal, o 

BNP ativo, e num fragmento N-terminal inativo, o NT-proBNP. O BNP apresenta uma 

semivida plasmática de aproximadamente 22 minutos, enquanto a do NT-proBNP se 

apresenta consideravelmente maior (60-120 minutos). (2,20) 

A quantificação do NT-proBNP no plasma é determinada no IMMULITE® 2000 

através de um imunoensaio quimioluminescente. (21) 
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A determinação do NT-proBNP apresenta o seu principal valor semiológico no 

diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, na estratificação do risco em doentes com 

síndrome coronária aguda e insuficiência cardíaca congestiva e na monitorização da resposta 

ao tratamento instituído a doentes com insuficiência cardíaca. (2,3,20) 

 

5.12. Estudo do metabolismo fosfocálcico 

5.12.1. Cálcio 

O cálcio é o quinto elemento mais comum e o catião mais prevalente no corpo 

humano, podendo ser encontrado no esqueleto, que contém 99% do cálcio do organismo, e 

nos tecidos moles e fluido extracelular, que contêm cerca de 1%. No plasma o cálcio existe 

sob três formas: cálcio livre ionizado (50% do cálcio total), cálcio ligado às proteínas 

plasmáticas (40%) e cálcio complexado com pequenos aniões (10%). A fração de cálcio livre 

é a forma biologicamente ativa e a sua concentração plasmática é regulada pela paratormona 

(PTH) e pela 1,25-dihidroxivitamina D. Cerca de 80% do cálcio ligado às proteínas encontra-

se associado à albumina. A excreção urinária é a principal forma de eliminação do cálcio. 

(2,20) 

A atividade do cálcio no soro e urina é determinada no ADVIA® 2400. Em pH baixo, 

os iões cálcio na amostra formam um complexo estável corado com o Arsenazo III, que é 

medido a 658/694 nm. A concentração de cálcio total deve ser ajustada tendo em conta a 

concentração de albumina no soro. (3,20,21) 

Os níveis séricos de cálcio total apresentam valor semiológico no diagnóstico e 

monitorização de uma ampla variedade de distúrbios, incluindo distúrbios das proteínas e da 

vitamina D, doenças ósseas, renais, das glândulas paratiroides ou do trato gastrointestinal. 

(3,20) 

O cálcio livre é considerado o melhor indicador do estado do cálcio, no entanto o 

cálcio total é o teste mais frequentemente prescrito, uma vez que, na maioria dos casos, reflete 

a quantidade de cálcio livre em circulação. Os níveis de cálcio livre podem ser calculados a 

partir da concentração de cálcio total, tendo em conta a concentração de albumina e/ou 

proteínas totais, o pH e outros fatores. No entanto este cálculo apresenta-se insatisfatório em 

alguns casos, como nos doentes com distúrbios ácido-base. (3,20,25) 
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Os níveis de cálcio urinário refletem a sua absorção intestinal, a reabsorção óssea e a 

filtração e reabsorção renal. Os níveis urinários de cálcio são utilizados na avaliação de 

doentes com patologias ósseas, distúrbios do metabolismo do cálcio e cálculos renais, na 

monitorização da terapêutica com cálcio para osteopenia. A excreção de cálcio em jejum 

permite diferenciar a hipercalciúria de causa absortiva da não absortiva. (3,20,25) 

  

5.12.2. Fosfato 

Cerca de 85% dos fosfatos são encontrados no esqueleto e o restante é, 

principalmente, encontrado nos tecidos moles. O plasma contém fosfatos orgânicos e 

inorgânicos mas apenas os últimos são medidos no soro e plasma. A concentração sérica de 

fosfato é dependente da ingestão e da variação na secreção de hormonas como a PTH. O 

fosfato é livremente filtrado nos glomérulos, sendo mais de 80% reabsorvido no túbulo 

proximal e uma pequena quantidade reabsorvida no túbulo distal. (2,20) 

A concentração de fosfatos inorgânicos no soro e urina é determinada no ADVIA® 

2400. O fosfato na amostra reage com o molibdato de amónia na presença de ácido sulfúrico 

para formar um complexo fosfomolibdato não reduzido, que é medido como uma reação de 

ponto final a 340/658 nm. (21) 

O nível sérico de fosfato é útil no diagnóstico e monitorização de distúrbios renais, 

ósseos, da paratiroide e gastrointestinais. A concentração urinária de fosfato é utilizada na 

avaliação dos estados hipofosfatémico ou hiperfosfatémico e de doentes com nefrolitíase. 

(3,20,25) 

 

5.12.3. Magnésio 

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

intracelular mais prevalente. Cerca de 50-60% do magnésio total do organismo encontra-se no 

esqueleto e cerca de 40-50% é intracelular. O magnésio extracelular constitui cerca de 1% do 

conteúdo total de magnésio no organismo. No soro cerca de 55% do magnésio apresenta-se na 

forma livre ionizada, 30% está associado a proteínas, principalmente albumina, e 15% 

apresenta-se complexado com fosfato, citrato e outros aniões. Os níveis séricos de magnésio 

são regulados principalmente a nível renal. (2,20) 
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A determinação quantitativa da atividade do magnésio no soro é efetuada no ADVIA® 

2400. Os iões magnésio na amostra reagem com o azul de xilidil em meio alcalino para 

formar um complexo púrpura/vermelho solúvel na água. O aumento da absorvância do azul 

de xilidil a 505/694 nm é proporcional à concentração de magnésio na amostra. (20,21) 

Os níveis séricos de magnésio são úteis no diagnóstico e monitorização da 

hipomagnesemia e hipermagnesemia, particularmente na insuficiência renal ou na presença de 

distúrbios gastrointestinais, e na monitorização de doentes com pré-eclâmpsia tratadas com 

sulfato de magnésio. (3,20,25) 

 

5.12.4. Paratormona  

A PTH é sintetizada e secretada pelas células das glândulas paratiroides. A PTH 

intacta consiste numa cadeia polipeptídica de 84 aminoácidos e é derivada de um precursor 

maior, a pré-pró-PTH que é sujeita a duas clivagens sucessivas ao nível das sequências 

amino-terminais. Isto resulta, primeiro, num precursor intermédio, a pró-PTH, e depois na 

PTH. A PTH intacta é a forma biologicamente ativa e tem uma semivida em circulação 

inferior a 4 minutos, uma vez que os rins e o fígado a eliminam rapidamente. A síntese, 

metabolismo e secreção de PTH são reguladas pela concentração de cálcio ionizado no 

sangue. (2,20) 

A determinação da concentração da PTH intacta no soro é efetuada no ADVIA® 

Centaur XP através de um imunoensaio do tipo sanduiche que recorre à quimioluminescência 

direta. (21) 

A quantificação sérica da PTH apresenta valor semiológico a nível do diagnóstico 

diferencial da hipercalcemia e hipocalcemia, no diagnóstico do hipotiroidismo e 

hiperparatiroidismo e na avaliação da função paratiroide na doença renal, óssea e mineral. 

(20,25) 

 

5.12.5. Calcitonina 

A calcitonina é uma hormona polipeptídica sintetizada e secretada nas células 

parafoliculares da tiroide. A calcitonina imunorreativa circulante é derivada de um precursor 

maior, e a sua forma monomérica é a única entidade biologicamente ativa. Atua diretamente 
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sobre os osteoclastos, diminuindo a atividade de reabsorção óssea. A concentração de cálcio 

ionizado é o principal regulador da secreção de calcitonina que é metabolizada em minutos, 

principalmente pelos rins. (2,3) 

A quantificação da concentração de calcitonina no soro é determinada no 

IMMULITE® 2000 através de um imunoensaio associado à quimioluminescência. (21) 

Os níveis séricos de calcitonina são principalmente utilizados no diagnóstico e 

monitorização do tratamento e evolução do carcinoma medular da tiroide; são também 

utilizados como auxiliares ao diagnóstico da neoplasia endócrina múltipla do tipo II e 

carcinoma medular da tiroide familiar. (3,20,25) 
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6. Ensaios analíticos em Hematologia Clínica 

6.1. Hemograma e estudo morfológico do sangue periférico 

O hemograma consiste num relatório numérico de todos os elementos figurados do 

sangue, bem como uma descrição de algumas das suas principais características. Esta 

contagem pode ser realizada manualmente ou automaticamente. Os métodos automáticos 

mostram-se superiores ao método manual na medida em que permitem contar um maior 

número de células, minimizando o erro estatístico. Além disso permitem minimizar a 

manipulação das amostras e o tempo de análise, sendo obtidos resultados mais rápidos e 

exatos. Para executar o hemograma é utilizado o sistema automático ADVIA® 2120, tendo os 

métodos utilizados sido abordados no capítulo 4.3. (3,15) 

A observação microscópica do esfregaço de sangue periférico (SP) é efetuada sempre 

que a contagem efetuada de modo automático emite alarmes, mediante prescrição médica, 

quando o doente apresenta doença oncológica e quando existe uma doença hematológica em 

monitorização. A observação do esfregaço sanguíneo consiste na contagem diferencial dos 

elementos da série leucocitária e no estudo morfológico das séries eritrocitária, leucocitária e 

trombocítica. 

O hemograma é utilizado como teste de rastreio na avaliação do estado geral de saúde 

de um indivíduo e sempre que existe suspeita de anomalias dos eritrócitos, leucócitos ou 

plaquetas. Além disso, é um auxiliar de diagnóstico de várias condições como anemia, 

infeção, inflamação, defeitos da coagulação, entre outros; é utilizado na monitorização da 

evolução clínica e/ou da terapêutica após estabelecido o diagnóstico, e na monitorização de 

terapêuticas conhecidas por afetar as células sanguíneas, como é o caso da quimioterapia ou 

da radioterapia. (3,22) 

Os parâmetros que compõem o hemograma serão descriminados de seguida.  

 

6.1.1. Eritrócitos 

A contagem total de eritrócitos é um indicador da disfunção a nível da produção de 

células vermelhas e/ou do seu tempo de vida, mas não permite determinar a causa subjacente 

a essa disfunção. (22) 
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A determinação da concentração de hemoglobina é importante no rastreio, diagnóstico 

e monitorização da evolução clínica e da resposta ao tratamento da anemia e da eritrocitose. 

(3,22) 

Os índices eritrocitários resultam de cálculos que fornecem informação acerca das 

características físicas dos eritrócitos. O volume globular médio (VGM), a hemoglobina 

globular média (HGM) e a concentração de hemoglobina globular média (CHGM) refletem 

valores médios e podem não descrever de modo adequado aquelas amostras que apresentem 

populações mistas de eritrócitos. É, por isso, importante examinar os histogramas das células 

vermelhas, assim como os esfregaços de SP, de modo a detetar essas populações dimórficas. 

(15,22) 

O hematócrito consiste na proporção do volume de uma amostra de sangue que 

corresponde ao volume constituído por eritrócitos. No ADVIA® 2120 o hematócrito é 

calculado a partir da determinação da contagem total de eritrócitos e do VGM e é, por isso, 

considerado um índice eritrocitário. (15) 

O VGM corresponde ao volume médio dos eritrócitos. (15) 

A HGM é uma medida do conteúdo médio de hemoglobina por cada eritrócito e é 

calculada a partir das determinações da concentração de hemoglobina e da contagem total de 

eritrócitos. (15) 

A CHGM consiste no cálculo da média da concentração de hemoglobina no volume de 

eritrócitos. (15) 

O coeficiente de distribuição eritrocitário (RDW) quantifica a heterogeneidade do 

volume celular, refletindo a variação de tamanho dos eritrócitos numa amostra. (15) 

O hematócrito apresenta utilidade nas mesmas condições referidas em relação à 

determinação da concentração de hemoglobina e na avaliação de estados de desidratação. O 

VGM é um parâmetro extremamente útil na classificação das anemias, mas o HGM e o 

CHGM geralmente não acrescentam informação clínica significativamente relevante, apesar 

de o CHGM poder identificar a hipocromia melhor que o HGM, sendo este último pouco útil 

na classificação das anemias. O RDW é útil na classificação precoce das anemias, uma vez 

que apresenta alterações mais precocemente que os outros parâmetros de avaliação das células 

vermelhas, especialmente na anemia ferropénica. O RDW é ainda útil na identificação de 

fragmentação dos eritrócitos, aglutinação e populações celulares dimórficas. (3,15,22,28) 

A determinação do número de reticulócitos fornece informação útil acerca da 

capacidade da MO para sintetizar e libertar células vermelhas em resposta a uma alteração 

fisiológica, como por exemplo a anemia; ou seja, fornece uma estimativa da taxa de produção 
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dos eritrócitos. O resultado da contagem de reticulócitos apresenta valor semiológico na 

avaliação da atividade da MO, na deteção e descriminação entre diferentes tipos de anemias, 

na monitorização da resposta ao tratamento da anemia ferropénica e na monitorização do 

funcionamento da MO após quimioterapia e transplante. (3,15,22) 

 

6.1.2. Leucócitos 

A contagem total de leucócitos é útil no despiste e auxilio ao diagnóstico de infeções, 

processos inflamatórios ou de outras doenças que afetam os leucócitos, e na monitorização da 

progressão clínica e terapêutica dessas doenças ou condições e/ou da funcionalidade da MO. 

A contagem total de leucócitos não permite identificar a causa subjacente à patologia nem o 

tipo de leucócitos afetado, sendo necessário executar outros testes simultaneamente ou no 

seguimento de um resultado anormal, de modo a obter um diagnóstico. A contagem 

diferencial de leucócitos, a análise do esfregaço de SP e, nos casos mais graves, o exame da 

MO, são alguns dos testes que podem auxiliar ao estabelecimento de um diagnóstico. A 

análise do esfregaço sanguíneo permite avaliar o aspeto dos leucócitos e determinar se estão 

presentes células anormais e/ou imaturas. (2,3,22) 

A contagem diferencial de leucócitos ou fórmula leucocitária (FL) consiste na 

especificação das suas categorias expressa em percentagem ou como contagem absoluta. (4) 

Os leucócitos normalmente presentes no SP podem ser classificados em cinco ou seis 

categorias, conforme os neutrófilos segmentados sejam ou não separados dos não 

segmentados: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. A FL também inclui 

as células anormais presentes. Os eritroblastos podem ser incluídos como uma das categorias 

da FL, ou, alternativamente, anotados fora desta, com seu número relativos a 100 leucócitos. 

Neste último caso, a contagem total de leucócitos deve ser corrigida subtraindo o número de 

eritroblastos, sendo o resultado o número total de leucócitos. No primeiro caso, a contagem 

não corrigida é designada por “contagem total de células nucleadas” e é usada para o cálculo 

dos valores absolutos de cada tipo celular. (4) 

A FL é útil no estabelecimento da causa responsável pelos valores alterados da 

contagem total de leucócitos e é utilizada no auxílio ao diagnóstico e/ou monitorização de 

doenças que afetam um ou mais tipos de leucócitos, como infeções, situações inflamatórias, 

alergias, asma, disfunções imunitárias, leucemia, mielodisplasias e neoplasias 

mieloproliferativas. (2,22) 
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6.1.3. Plaquetas 

A contagem total de plaquetas é útil no rastreio e diagnóstico de várias doenças e 

condições que afetam o número de plaquetas presentes no SP, tais como, distúrbios 

hemorrágicos ou de coagulação excessiva e doenças da MO, na monitorização da evolução e 

do tratamento das mesmas, e na monitorização de terapêuticas conhecidas por afetar o número 

de plaquetas. (22) 

Em alguns casos, o EDTA, utilizado como anticoagulante no hemograma, pode 

provocar agregação das plaquetas, reduzindo a sua quantidade. Nessas situações deve ser 

observado o esfregaço sanguíneo para verificação de agregados plaquetários. Pode também 

ser repetida a colheita de sangue com um anticoagulante diferente, habitualmente o citrato de 

sódio a 3,2%. O satelitismo plaquetário representa uma situação semelhante, que resulta em 

baixas contagens. (3,13) 

O VPM corresponde ao volume médio das plaquetas e o PDW (coeficiente de 

distribuição das plaquetas) quantifica a variação ou uniformidade no tamanho das plaquetas. 

Estes índices são utilizados para avaliar as variações no tamanho das plaquetas que se 

relacionam com várias anormalidades plaquetárias. O PDW apresenta utilidade na distinção 

entre a trombocitemia essencial e a trombocitose reativa. (3,13,22) 

 

6.2. Análise de variantes da hemoglobina  

A hemoglobina maioritária em adultos normais, a HbA, consiste em duas cadeias de α-

globina e duas de β-globina. As síndromes talassémicas e outras hemoglobinopatias resultam 

de mutações nos genes das globinas, o que provoca a síntese de hemoglobina anormal ou a 

diminuição da velocidade de síntese das cadeias normais α ou β da globina. Para além das 

talassemias, as síndromes falciformes (HbS) e as hemoglobinas C, D e E também são comuns, 

sendo ainda possível a combinação de duas ou mais destas anomalias no mesmo indivíduo. A 

anomalia clinicamente mais importante é anemia das células falciformes. (3,13,40) 

A análise de variantes da hemoglobina é um processo de separação utilizado para 

identificar e quantificar formas normais e anormais de hemoglobina. Esta análise é executada 

utilizando dois métodos complementares: a ECZ e a HPLC. (3) 

O sistema de ECZ CAPILLARYS® 2 Flex Piercing é utilizado para investigar todo o 

conjunto de variantes da hemoglobina. As variantes de hemoglobina são identificadas através 
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da comparação do valor dos pontos isoelétricos e dos tempos de migração da hemoglobina 

desconhecida, utilizando a HbA como referência. A ECZ permite ainda quantificar a HbA2 e a 

HbF. Alguns tipos de hemoglobina apresentam diferenciação difícil por ECZ, mas podem ser 

diferenciados por HPLC. (3,20) 

O sistema de HPLC ADAMS
TM

 A1c HA-8160 permite a quantificação da HbA, HbA2 

e HbF, e a identificação presuntiva das hemoglobinas S, C e D. No entanto, a HPLC pode 

apresentar algumas interferências e problemas de resolução, nomeadamente a co-eluição de 

algumas variantes de hemoglobina com a HbA2. Além disso, as variantes da hemoglobina 

glicosiladas apresentam tempos de retenção diferentes das não glicosiladas. A utilização da 

ECZ como método complementar permite contornar algumas destas interferências. (3,13,20) 

Todas as variantes de hemoglobina que não possam ser identificadas por estes dois 

métodos exigem testes adicionais como espectroscopia de massa ou sequenciamento de 

fragmentos de DNA. (3) 

A análise de variantes da hemoglobina é utilizada como auxiliar de diagnóstico da 

talassemia, particularmente em doentes com história familiar, na avaliação da anemia 

hemolítica de etiologia desconhecida e no seguimento de um teste de triagem positivo para 

afoiçamento, a fim de diferenciar o traço falciforme da doença falciforme. Um nível 

aumentado de HbA2 é considerada o aspeto diagnóstico mais característico do traço β-

talassémico e a sua quantificação é utilizada para o diagnosticar ou excluir. (3,13) 

 

6.3. Velocidade de sedimentação  

A VS consiste na distância, em milímetros, de sedimentação dos eritrócitos durante 1 

hora, numa amostra de sangue venoso, de acordo com método de Westergren. A VS reflete a 

tendência dos eritrócitos para sedimentar mais rápido na presença de certos estados 

patológicos, geralmente devido ao aumento do fibrinogénio, imunoglobulinas e outras 

proteínas de fase aguda no plasma. Além disso, as alterações na forma e quantidade dos 

eritrócitos também afetam a VS. (3,15) 

A VS é determinada no VES-MATIC™ Cube 200 descrito no capítulo 4.9. 

A determinação da VS é um teste não específico utilizado para detetar condições 

associadas a inflamação aguda ou crónica, incluindo infeções, cancros e doenças autoimunes. 

É também utilizada na monitorização da evolução clínica e da resposta dessas doenças à 

terapêutica. (3,15,22) 
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6.4. Ensaios de coagulação 

Os testes básicos de coagulação, nomeadamente o tempo de protrombina (TP), tempo 

de tromboplastina parcial ativada (TTPa), tempo de trombina (TT) e concentração de 

fibrinogénio, são frequentemente executados sem que existam indicações clínicas de 

distúrbios da hemostase. O padrão de anormalidades obtido utilizando estes testes fornece, 

geralmente, uma indicação razoavelmente clara sobre o defeito subjacente e permite 

determinar os testes adicionais necessários para definir o distúrbio. É importante verificar 

sempre a contagem total de plaquetas e o esfregaço sanguíneo antes de prosseguir com a 

investigação do distúrbio hemorrágico suspeito. (13) 

Todos os ensaios abordados neste capítulo são executados no sistema BCS® XP, 

discutido no capítulo 4.5. 

 

6.4.1. Tempo de protrombina 

O TP mede o tempo que decorre até à formação de um coágulo de fibrina num plasma 

recalcificado na presença de concentrações ótimas de tromboplastina. (13) 

A medição do TP constitui um teste de triagem rápido e sensível que permite avaliar 

perturbações da coagulação que podem envolver as vias extrínseca (fator VII) e comum 

(fatores II, V, X e fibrinogénio). O TP é também utilizado na avaliação da função hepática e 

na monitorização da terapia anticoagulante oral a longo prazo. (3,15,21) 

O resultado da medição do TP pode ser expresso em segundos, em percentagem do 

valor normal, como ratio de protrombina (RP) ou Ratio Normalizado Internacional (INR). A 

monitorização da terapêutica anticoagulante oral com antagonistas da vitamina K só deve ser 

reportada com resultados expressos em INR. (3,15) 

 

6.4.2. Tempo de tromboplastina parcial ativada  

O TTPa mede o tempo que decorre até à formação de um coágulo no plasma após 

ativação dos fatores de contacto e da adição de fosfolípidos e cloreto de cálcio, mas sem a 

adição da tromboplastina tecidual, indicando, assim, a eficiência geral da via de coagulação 

intrínseca (fatores XII, XI, IX e VIII). Este teste não depende apenas dos fatores de contacto e 

dos fatores de coagulação da via intrínseca, mas também dos fatores que compõem a via 
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comum da coagulação. A medição do TTPa é também sensível à presença de anticoagulantes 

circulantes e heparina. (13) 

O TTPa permite avaliar a atividade das vias de coagulação intrínseca e comum, 

constituindo o melhor teste de triagem para o diagnóstico de distúrbios da coagulação que não 

envolvem o fator VII ou a função plaquetária. O TTPa é utilizado na triagem da hemofilia A e 

B e outras coagulopatias, na deteção de inibidores da coagulação, na monitorização da terapia 

com heparina não fracionada e na triagem pré-operatória de doentes com potencial tendência 

para distúrbios da coagulação. (3,22) 

 

6.4.3. Tempo de trombina 

A trombina catalisa a transformação do fibrinogénio em fibrina, a que se segue a 

polimerização da fibrina para formar um coágulo. Para determinar o TT, é adicionada 

trombina exógena ao plasma e é medido o tempo de coagulação. O TT é afetado pela 

concentração e reação do fibrinogénio e pela presença de substâncias inibidoras, incluindo os 

produtos da degradação do fibrinogénio e heparina. (13) 

O TT é uma medida direta da função do fibrinogénio e pode ser utilizado para 

averiguar se existe algum defeito desta. A sua principal utilidade consiste em detetar ou exclui 

a presença de heparina ou anticoagulantes semelhantes à heparina. (2,25) 

 

6.4.4. Fibrinogénio 

O fibrinogénio, também conhecido como fator I, é uma proteína plasmática sintetizada 

no fígado e que pode ser transformada em fibrina sob ação da trombina. Para dosear o 

fibrinogénio, o plasma diluído é coagulado pela adição de um grande excesso de trombina. 

Devido à utilização de um grande excesso de trombina, o tempo de coagulação depende 

principalmente do conteúdo em fibrinogénio presente na amostra. O tempo de coagulação 

medido é comparado com uma curva padrão, que fornece a concentração de fibrinogénio na 

amostra. (13,21) 

A concentração de fibrinogénio apresenta valor semiológico na investigação de 

distúrbios hemorrágicos ou de episódios trombóticos, no seguimento de resultados de TP e 

TTPa anormais e/ou de um episódio de hemorragia prolongada ou inexplicada; se forem 
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realizadas determinações seriadas, é útil na determinação da gravidade e monitorização da 

evolução da coagulação intravascular disseminada. O fibrinogénio é, também, uma proteína 

de fase aguda e apresenta utilidade na monitorização da evolução clínica de doenças 

progressivas, como a DH. O fibrinogénio pode ser usado, em conjunto com outros marcadores 

do risco cardíaco, para auxiliar a determinação do risco global de desenvolver uma doença 

cardiovascular. (3,22) 

 

6.4.5. D-dímeros 

A ativação da coagulação resulta na clivagem de fibrinogénio pela trombina, gerando 

monómoros de fibrina. Os monómoros de fibrina agregam-se espontaneamente à fibrina e 

ligam-se, de forma cruzada, através do fator XIII, produzindo um coágulo fibrinoso. O 

coágulo de fibrina promove a ativação da fibrinólise através da catalisação da ativação do 

plasminogénio para formar plasmina que, por sua vez, cliva a fibrina em fragmentos D e E. 

Devido à ligação cruzada entre os domínios D no coágulo fibrinoso, a ação da plasmina 

liberta produtos de degradação da fibrina com domínios D ligados de forma cruzada, cuja 

unidade mais pequena é o D-dímero. Assim, o conteúdo sanguíneo em D-dímeros reflete 

indiretamente a formação de trombina e plasmina, indicando a atividade dos mecanismos de 

coagulação e fibrinólise. (2,3,21,25) 

A determinação quantitativa dos D-dímeros no plasma é efetuada através de um ensaio 

imunoturbidimétrico potenciado por partículas. Partículas de polistireno covalente revestidas 

com um anticorpo monoclonal agregam-se quando misturadas com amostras contendo D-

dímeros. A reação de agregação é detetada por imunoturbidimetria. (21) 

A quantificação de D-dímeros apresenta o seu principal valor semiológico a nível da 

exclusão de eventos tromboembólicos como a trombose venosa profunda ou a embolia 

pulmonar. Este teste apresenta também utilidade no diagnóstico e monitorização do 

tratamento da coagulação intravascular disseminada. (3,20,21,25) 
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7. Controlo de Qualidade 

Os laboratórios de análises clínicas devem garantir que são obtidos resultados corretos, 

satisfazendo as necessidades dos utentes. O principal objetivo dos sistemas de garantia da 

qualidade é a melhoria da qualidade dos resultados tendo em vista a sua uniformidade intra e 

interlaboratorial, de modo a poder ser realizada uma interpretação clínica apropriada. O 

alcance da qualidade num laboratório de análises clínicas requer a utilização de muitas 

ferramentas, onde se incluem os manuais de procedimentos, programas de manutenção, 

calibrações, programas de garantia da qualidade, formação do pessoal e controlo de qualidade 

(CQ). (5,41,42) 

De modo a possuir valor de decisão clínica, um teste laboratorial individual deve 

possuir um erro total suficientemente baixo que permita refletir a condição biológica a ser 

avaliada. A maioria dos erros laboratoriais ocorre nas fases pré-analítica e pós-analítica, fora 

do laboratório e longe da supervisão dos profissionais do laboratório. São fontes comuns de 

erro na fase pré-analítica as prescrições ilegíveis, má preparação do utente, amostras 

inadequadas, erros na identificação de utentes ou na introdução de dados e erros na colheita, 

transporte, triagem e armazenamento das amostras. Na fase pós-analítica, os erros estão 

relacionados, principalmente, com o tempo de resposta, com a forma de comunicação dos 

resultados e com a sua interpretação e utilização. Os erros na fase analítica estão relacionados 

com o desempenho dos sistemas analíticos, manutenção e calibração incorretas, reagentes 

degradados, erros de pipetagem, cálculos errados e presença de fatores de diluição e 

substâncias interferentes, entre outras fontes de erro possíveis. (2,43,44) 

Entende-se por CQ o processo estatístico que monitoriza e avalia os processos 

analíticos utilizando dados recolhidos a partir de ensaios com amostras de CQ, as quais são 

materiais líquidos ou liofilizados, de origem humana, animal ou química que são utilizados 

para monitorizar a qualidade e consistência dos processos analíticos. Os erros laboratoriais 

podem ser prevenidos ou detetados quando existem processos de controlo que permitem 

melhorar a qualidade global do resultado do teste. Nesse sentido, o controlo de qualidade 

interno (CQI) permite monitorizar diariamente a precisão e exatidão de determinado ensaio, 

enquanto a avaliação externa da qualidade (AEQ), com um papel mais abrangente, permite 

comparar métodos diferentes, fornecendo também informação educativa. (41-43)  

A ferramenta de CQI mais utilizada é o gráfico de Shewhart ou de Levey-Jennigs. Este 

gráfico apresenta cada resultado do CQ sequencialmente ao longo do tempo e permite uma 

rápida avaliação visual do desempenho do método, incluindo a deteção de tendências. Os 
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limites de controlo são geralmente calculados a partir da média, que representa o valor 

esperado para o resultado, e do desvio padrão, que representa a imprecisão esperada para o 

método. Estes valores são obtidos a partir da medição repetida de amostras, cujo valor de 

concentração do analito é conhecido, através do método que se pretende controlar. Para 

interpretar o gráfico de Shewhart/Levey-Jennigs, Westgard e seus colegas propuseram uma 

série de regras, conhecidas como multirregras de Westgard, que fornecem avisos sobre o 

desempenho do método, permitindo, se necessário, introduzir ações corretivas. 

(2,20,42,43,45) 

Outro componente importante dos sistemas de garantia da qualidade é a AEQ, que é 

projetada para simular as amostras dos doentes e que pretende verificar numa base recorrente 

se os resultados do laboratório estão em conformidade com a qualidade que é exigida para a 

prestação de cuidados de saúde. A AEQ inclui a avaliação do desempenho analítico e de 

componentes pré e pós-analíticos. Os fatores chave para interpretar os resultados da AEQ são 

o conhecimento sobre a comutabilidade das amostras usadas e o processo utilizado para 

determinar e atribuir os valores alvo. A AEQ permite avaliar a exatidão individual do 

laboratório, a reprodutibilidade individual do laboratório a longo prazo ou em relação a outros 

laboratórios e, quando são usadas amostras comutáveis às dos doentes, a padronização dos 

métodos e a harmonização dos resultados entre os diferentes métodos dos laboratórios que 

respondem ao programa de AEQ. (46) 

O resultado da AEQ representa apenas um ponto no tempo e ocasionalmente resultará 

de um erro aleatório. Um único erro aleatório é inconclusivo, pode não persistir e, assim, não 

serão necessárias ações corretivas. Se após repetição da medição de uma alíquota da mesma 

amostra o resultado continuar a ser inaceitável, o laboratório deve concluir que se trata de um 

erro sistemático e conduzir uma investigação no sentido de identificar a causa do erro e, 

então, iniciar uma ação corretiva. (46) 

O LJC participa em vários programas de AEQ, como por exemplo o UK NEQAS 

(United Kingdom External Quality Assessment Schemes) e o PNAEQ (Programa Nacional de 

Avaliação Externa da Qualidade) promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge. (1) 

São também importantes para a qualidade dos resultados a verificação por um 

especialista da coerência intraparamétrica e com a terapêutica instituída, da concordância com 

o diagnóstico, história clínica e resultados anteriores e a comparação com valores de 

referência para a idade, sexo e situação fisiológica. 
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8. Conclusão 

A frequência do estágio no LJC apresentou-se bastante vantajosa na medida em 

integrou vários conhecimentos teóricos adquiridos durante a frequência do Mestrado em 

Análises Clínicas e fomentou a pesquisa que permitiu aprofundar alguns deles, dos quais se 

destaca a melhor compreensão do valor clínico dos vários ensaios. Este estágio permitiu ainda 

desenvolver uma noção mais realista de como se trabalha em laboratório tendo em vista a 

qualidade dos resultados.  

É de referir que existiria muito mais a discutir sobre a frequência do estágio no LJC. 

No entanto, devido à limitação de espaço para escrita, optou-se por focar apenas os 

procedimentos e ensaios do âmbito da Química e Hematologia Clínicas, tendo ainda assim 

permanecido fora do âmbito deste relatório vários parâmetros associados a essas áreas de 

análise. 
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2.ª PARTE 

1. Introdução 

A segunda parte da atividade de estágio profissionalizante do Mestrado em Análises 

Clínicas foi realizada na Genomed - Diagnósticos de Medicina Molecular SA, sediada na 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no campus do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte. A atividade decorreu entre 11 e 28 de Março de 2013, tendo sido orientada pela Dra. 

Teresa Porta Nova. 

A Genomed tem como missão a transferência de conhecimentos científicos na área da 

medicina molecular para a prática clínica, promovendo o melhor diagnóstico e prognóstico de 

doenças, melhor avaliação e monitorização da resposta às terapêuticas e a disponibilização de 

informação que possibilite optar pela terapêutica mais adequada ao doente. Paralelamente 

presta serviços na investigação biológica de parentesco, perfis de DNA e estudos genéticos de 

genealogia e ancestralidade. (47) 

A Genomed responde à procura de testes moleculares por parte de entidades 

prestadoras de cuidados de saúde públicas, privadas, nacionais e internacionais. (47) 

Esta atividade de estágio teve como objetivo a familiarização com testes auxiliares de 

diagnóstico realizados por técnicas de citogenética e biologia molecular, a sua aprendizagem, 

observação da sua execução prática, análise e interpretação dos resultados por eles fornecidos. 

A atividade de estágio deteve-se nas áreas de Hematologia-Oncologia e Doenças Genéticas. 
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2. Organização geral do laboratório de estágio 

A Genomed possui um corpo técnico qualificado para executar testes laboratoriais na 

área de Genética, sendo constituído pela Diretora Técnica, especialista em Análises Clínicas 

pela Ordem dos Farmacêuticos, por especialistas em Genética, técnicos de laboratório 

especializados em diferentes áreas do diagnóstico genético, técnicos de análises clínicas, 

auxiliares e administrativos. 

As instalações da Genomed apresentam uma área para receção, uma área para 

secretariado e arquivo, e várias salas onde funcionam as diferentes secções de prestação de 

serviços de diagnóstico e de investigação, que se encontram separadas de acordo com os 

procedimentos que lá decorrem.  

As amostras biológicas que chegam ao laboratório são provenientes do posto de 

colheitas da própria Genomed ou de entidades de saúde com as quais a Genomed possui um 

protocolo de colaboração. A colheita de amostras biológicas é efetuada de acordo com o 

manual de colheitas do laboratório, que deve ser escrupulosamente cumprido, uma vez que a 

qualidade dos resultados depende muito das condições da etapa pré-analítica. O manual de 

colheitas e as requisições de análise estão disponíveis no website da Genomed, possibilitando 

o acesso a esses documentos por todos os profissionais de saúde que contactam com a 

amostra. (47) 

As amostras devem estar devidamente identificadas e acompanhadas do termo de 

responsabilidade e respetiva requisição, onde deve constar a identificação do doente e sua 

história clínica, a identificação do médico requisitante e respetivos contactos, indicação dos 

testes requisitados e data e hora da colheita. Quando são pedidos testes genéticos, o Termo de 

Consentimento Informado deve estar corretamente preenchido e assinado. 

A entrada da amostra no laboratório efetua-se na receção, onde é criada a ficha do 

doente. A amostra é então conduzida ao laboratório de nível II, onde são efetuados os 

procedimentos de descontaminação, pré-processamento, separação de células e 

estabelecimento de culturas celulares. De seguida as amostras são distribuídas de acordo com 

a análise a ser realizada.  

Na unidade de Hemato-Oncologia processam-se amostras destinadas ao estudo 

citogenético e/ou molecular. É para esta unidade que são encaminhadas as amostras após a 

sua receção, sendo no espaço onde está instalada que é efetuado o processamento inicial de 

todas as amostras. Na unidade de Doenças Genéticas são efetuadas principalmente técnicas de 

biologia molecular. Ambas as unidades partilham os meios utilizados nas técnicas de biologia 
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molecular e, por uma questão de organização da exposição escrita, essas técnicas serão 

abordadas de forma conjunta. 
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3. Considerações gerais sobre os métodos de investigação laboratorial 

O objetivo de um laboratório de suporte ao diagnóstico de doenças malignas é 

fornecer ao clínico resultados fiáveis, o mais rapidamente possível, que possam ser usados em 

benefício do doente. A variedade de técnicas disponíveis coloca os profissionais técnicos de 

genética na posição de decidir qual a melhor forma de fornecer resultados o mais fiáveis 

possível, sem que os custos sejam absurdos para um laboratório de rotina.  

Uma das principais diferenças entre os métodos de citogenética e de biologia 

molecular é a dimensão do objeto em investigação, devendo o fluxo da análise decorrer do 

nível de maior complexidade para o nível de menor complexidade. 

Para efeitos de diagnóstico, os métodos de citogenética convencional são os que 

apresentam uma melhor relação custo-eficiência na análise da totalidade do cariótipo. Se a 

parte do cromossoma afetada for suficientemente grande, todos os tipos de anomalias podem 

ser detetados, incluindo ganhos, perdas, translocações, inversões, deleções e duplicações. No 

entanto, é necessário muito treino e experiência por parte dos profissionais técnicos de 

citogenética para que se tornem competentes nesta prática, especialmente quando estão 

presentes anomalias mais subtis. (48,49) 

Em estudos de monitorização e de diagnóstico de tecidos que não são inteiramente 

constituídos por células malignas, um grande inconveniente é o tempo necessário para 

capturar em imagem e analisar cada uma das divisões selecionadas, o que limita o número de 

divisões analisadas. Assim, se forem analisadas trinta divisões celulares, é possível detetar um 

clone que represente 5% das divisões em 95% dos casos analisados. Se as divisões clonais 

representarem menos de 5% das divisões presentes na amostra, é muito menos provável que 

essas divisões clonais sejam detetadas, a menos que seja analisado um número maior de 

divisões. Consequentemente é mais difícil detetar clones quando já se iniciou um tratamento, 

ou em condições em que o clone está a surgir lentamente. (48) 

Os reagentes utilizados, para estabelecer as culturas e processar as amostras, 

representam uma pequena parte dos custos envolvidos na execução de um estudo por 

citogenética convencional, em contraste com as outras tecnologias. A maior parte dos custos é 

atribuída aos profissionais técnicos, uma vez que a técnica não é automatizável. (48) 

As técnicas de citogenética molecular, que evoluíram a partir da técnica de hibridação 

in situ, são representadas no laboratório pela hibridação fluorescente in situ (FISH).  

Existe uma grande variedade de sondas para análise por FISH. Apesar de muitas 

exigirem a utilização de espalhamentos em lâmina de metafases de boa qualidade, como nos 
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estudos de citogenética convencional, existem algumas sondas que podem ser usadas em 

células em interfase. Esta possibilidade representa uma grande vantagem em relação à 

citogenética convencional, que requer sempre divisões metafásicas. Por exemplo, no caso de 

um doente que sofreu uma recidiva após um transplante medular, em que todas as divisões 

analisadas por citogenética convencional pertençam ao dador, um estudo de FISH pode 

demonstrar que a maioria das células que não se dividiram pertencem ao doente recetor, 

levando a concluir que a recidiva pode não ter origem nas células do dador, como se poderia 

supor se apenas a análise convencional fosse efetuada. (15,48,50) 

O custo dos reagentes utilizados na análise por FISH é muito mais elevado, quando 

comparado com os estudos de citogenética convencional. Para além disso, as sondas 

deterioram-se após alguns meses, afetando a eficiência da hibridação. (48) 

Geralmente é muito mais rápido examinar o resultado do estudo de FISH em células 

em interfase ou em metafase, que efetuar um estudo citogenético convencional completo, 

podendo ser contadas 100 a 200 células em interfase, ou mais se necessário, o que 

corresponde a uma sensibilidade na deteção de clones de cerca de 0,5%. Esta sensibilidade de 

valor intermédio pode ser mais útil na prática clínica que alguns ensaios moleculares com 

maior sensibilidade. Um exemplo disso é o caso em que baixos níveis do gene de fusão 

PML/RARA são detetados, pela reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-

PCR), em alguns doentes com leucemia mielóide aguda do tipo M3 (LMA-M3) em remissão, 

mas em que os sinais detetados por FISH para o mesmo gene de fusão estão associados a uma 

recidiva iminente. (48) 

Os estudos de FISH são também utilizados para investigar anomalias cromossómicas 

complexas e crípticas, nas células em metafase, e para identificar aqueles casos excecionais 

em que tenha ocorrido um rearranjo de genes, sem que seja detetável qualquer troca de 

material cromossómico. Além disto, uma quantidade substancial de translocações que 

parecem ser balanceadas estão, na realidade, associadas a deleções submicroscópicas que têm 

valor clínico. Quando se executa um estudo citogenético convencional, raramente se suspeita 

destas deleções submicroscópicas, mas estas podem ser detetadas por FISH. (48,50) 

Apesar das vantagens, as sondas de FISH são utilizadas, geralmente, para detetar a 

presença de anomalias específicas, de cuja presença se suspeita, pelo que a sua utilização 

tende a ser limitada. (48) 

Os ensaios moleculares, baseados na reação em cadeia da polimerase (PCR), 

apresentam dois atributos poderosos: não necessitam de células em divisão e são muito mais 
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sensíveis que as técnicas de citogenética convencional e FISH. A taxa de deteção de clones 

pode atingir 0,0001%. (48) 

A grande sensibilidade associada aos métodos moleculares também tem o seu revés. A 

mais pequena contaminação cruzada pode provocar um resultado falso positivo. Além disso, o 

método pode mesmo ser demasiado sensível para a necessidade clínica em causa, como já foi 

exemplificado. (48) 

Os métodos moleculares além de serem muito mais sensíveis são também altamente 

específicos. Se o ponto de quebra de um gene se encontrar fora da área delimitada pelos 

primers ou se o gene envolvido for diferente daquele que é pesquisado, então os rearranjos 

cromossómicos não são detetados e obtém-se um resultado falso negativo. Assim, um 

resultado negativo não prova a ausência total de células clonais, pelo que os resultados 

obtidos a partir de um estudo genético molecular devem ser confirmados e comparados com 

outros testes, devendo ser interpretados com prudência. (48,49) 
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4. Citogenética 

A citogenética refere-se ao estudo da estrutura e função dos cromossomas e à 

identificação de aberrações cromossómicas que estão relacionadas com a doença. (15,51) 

As aplicações clínicas dos estudos citogenéticos das anomalias malignas adquiridas 

prendem-se com a necessidade de estabelecer a presença de um clone maligno, clarificar o 

diagnóstico, indicar um prognóstico, auxiliar na escolha da estratégia terapêutica, monitorizar 

a resposta ao tratamento e apoiar a investigação científica acerca destas doenças. (15,50) 

É de referir que durante o estágio não esteve disponível nenhuma amostra de linfoma 

e, por isso, as patologias e métodos associados a este tipo de tumor foram apenas brevemente 

referidos e não constarão deste relatório. 

 

4.1. Amostras e fase pré-analítica 

No estudo citogenético de patologias malignas não existe, muitas vezes, a 

possibilidade de repetir uma colheita de amostra, seja porque foi a única amostra colhida 

durante uma biópsia ou antes de ter sido iniciado um tratamento. Assim, é vantajoso antecipar 

potenciais problemas e agir no sentido de os evitar. Recorrer ao sistema de CQ e possuir os 

procedimentos estabelecidos bem documentados é essencial para assegurar que os erros do 

laboratório não resultam em falhas e, caso estas ocorram, detetar as suas causas. Deve-se 

verificar se a amostra obtida é suficiente para a análise que se pretende efetuar e se é 

representativa da neoplasia a ser investigada. (49) 

As técnicas de obtenção de cromossomas são padronizadas de forma a fornecer 

resultados consistentes e reprodutíveis. No entanto, as células malignas apresentam quase 

sempre reações idiossincráticas nas condições de cultura. O elevado nível de variação na 

qualidade morfológica dos cromossomas associados a situações malignas sobrepõe-se, na 

maioria das vezes, a qualquer otimização que possa ser feita no sentido de melhorar essa 

qualidade, seja alterando as condições de cultura e processamento ou utilizando diferentes 

colorações na técnica de bandeamento. Assim, não se pode afirmar que exista uma técnica 

que garantidamente funcione sempre no estudo citogenético de amostras de tecidos malignos. 

(48) 

A MO é o tecido preferido para estudos citogenéticos hematológicos. O insucesso na 

obtenção de resultados a partir de uma amostra de MO pode dever-se a uma contagem celular 
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total muito baixa ou extremamente elevada. É essencial preparar várias culturas celulares e 

assegurar que cada cultura não tem demasiadas células. (2,48)  

A utilização de meio de cultura no transporte de amostras de MO reduz as potenciais 

perdas de material devido a secagem ou formação de coágulos, e os nutrientes ajudam a 

preservar a viabilidade das células quando a sua contagem é elevada. (48) 

O EDTA não é um anticoagulante adequado aos estudos citogenéticos e deve ser 

rejeitado a favor da heparina de sódio. No entanto se o laboratório receber uma amostra de 

MO em EDTA, não existir possibilidade de obter uma amostra em heparina e se a amostra 

não esteve muito tempo exposta ao EDTA, então deve-se tentar lavar a amostra em meio de 

cultura suplementado com soro e heparina, antes de estabelecer as culturas. (15,48) 

Se a MO estiver suficientemente infiltrada pode ser utilizada com sucesso na 

investigação de patologias linfóides. No entanto, este sucesso ocasional não justifica estudos 

de rotina em MO que não se encontre obviamente infiltrada. (48) 

As amostras de SP geralmente apresentam uma taxa de insucesso muito maior que as 

amostras de MO no estabelecimento de culturas celulares, uma taxa de deteção de clones 

muito baixa e produzem resultados ainda mais difíceis de interpretar, não devendo ser aceites 

como alternativa à amostra de MO. (48) 

As amostras devem ser colhidas em condições de esterilidade e enviadas ao 

laboratório o mais rapidamente possível e sem exposição a temperaturas extremas. As 

amostras de patologias mielóides são geralmente mais tolerantes e muitas vezes fornecem 

resultados em amostras com alguns dias. Se as amostras estiverem conservadas em meio de 

cultura abundante, as células sobrevivem durante 2-3 dias, de preferência a baixa temperatura, 

mas não abaixo dos 4ºC. Apesar de todos os cuidados, a probabilidade de insucesso do estudo 

citogenético aumenta com o atraso da chegada da amostra ao laboratório. (2,48) 

As amostras não fixadas são processadas e manipuladas numa câmara de fluxo laminar 

com fluxo de ar vertical, de modo a proteger tanto a amostra da contaminação como o 

operador da infeção. O risco de infeção do operador por aerossóis formados a partir de 

amostras de MO ou sangue é baixo, exceto durante a centrifugação, quando devem ser 

utilizados recipientes fechados. Uma vez efetuada a fixação da amostra, esta deixa de 

apresentar risco de infeção para o operador, no entanto deve ter-se em conta que o exterior do 

tubo pode ainda estar contaminado. (2,48) 

As amostras para estudos de FISH são semelhantes às descritas para os estudos de 

citogenética convencional. Podem ser utilizadas suspensões de células fixadas, preparações 
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em lâmina de SP e MO, e preparações que tenham sido previamente utilizadas em estudos de 

citogenética convencional. (48,50) 

 

4.2. Métodos e materiais 

4.2.1.  Citogenética convencional 

A cariotipagem é o processo de ordenamento e pareamento de todos os cromossomas 

de um organismo, fornecendo uma imagem instantânea dos cromossomas de um indivíduo. O 

cariótipo é preparado utilizando procedimentos de coloração padronizados que revelam 

características estruturais próprias de cada cromossoma. Na análise citogenética, o cariótipo 

humano é examinado na tentativa de detetar anomalias genéticas que envolvem várias 

megabases. (52) 

A preparação do cariótipo inicia-se com a cultura de células da amostra em suspensão. 

O meio de cultura utilizado designa-se RPMI-1640 e foi especificamente desenvolvido para 

as células leucémicas. A este meio são adicionados antibióticos, como a penicilina e a 

estreptomicina, conservante livre de heparina e soro bovino fetal. (48)  

Em amostras com contagem elevada de células brancas, como na leucemia mielóide 

crónica (LMC) e outras leucemias, é fácil estabelecer uma cultura com demasiadas células, o 

que resulta muitas vezes no insucesso em obter qualquer divisão celular. A subinoculação tem 

consequências menos graves mas, se a contagem for muito baixa, devem usar-se tubos de 

cultura com capacidade menor. (48) 

A duração do ciclo das células malignas é muito variável e não existem indicadores 

óbvios que permitam prevê-la em determinado doente, não sendo possível prever com 

exatidão qual o tipo de cultura que fornece melhores resultados. A decisão sobre o tipo de 

cultura a utilizar depende do diagnóstico e do tipo de investigação requerido. De modo a 

garantir que são obtidos bons resultados, devem ser estabelecidas culturas múltiplas para 

maximizar a probabilidade de obter as divisões celulares anormais. Geralmente as amostras de 

MO com suspeita de patologia mielóide são mantidas em cultura durante 24-48 horas, 

enquanto os linfócitos necessitam de 3-5 dias em cultura para que o seu rendimento seja 

maximizado. Além disso, uma vez que os linfócitos normalmente não se dividem em cultura, 

esta divisão deve ser induzida por mitogénios, geralmente a fitohemaglutinina e o 12-O-

tetradecanoilforbol-13-acetato. No entanto, a patologia pode afetar os linfócitos, provocando a 
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incapacidade de resposta aos mitogénios, ou o tratamento pode suprimir a resposta imune, 

causando o insucesso na estimulação das divisões celulares. (2,48) 

Após o período de incubação, as células em divisão são travadas em metafase pela 

adição de colcemida, que previne a formação do fuso mitótico, fazendo com que os 

cromossomas permaneçam dispersos no citoplasma. Quanto maior for o tempo de atuação da 

colcemida na cultura, mais divisões são acumuladas mas menores são os cromossomas. Uma 

cultura com colcemida overnight provavelmente produz cromossomas pequenos mas 

geralmente existem alguns suficientemente grandes para serem analisados. Este tipo de 

cultura é especialmente adequado quando são necessárias grandes quantidades de divisões 

celulares mas cuja qualidade dos cromossomas não é muito importante, como por exemplo 

nos estudos de FISH. (48) 

Todas as culturas são colhidas da mesma forma. Após a incubação, os tubos de cultura 

são centrifugados de modo a promover a colheita de todas as células. É utilizada uma solução 

hipotónica de cloreto de potássio, que promove a dilatação das células até ao ponto em que a 

membrana celular se encontra esticada mas não quebrada. De seguida as células são fixadas 

utilizando uma mistura de metanol absoluto e ácido acético glacial. As amostras podem então 

ser utilizadas na etapa seguinte ou armazenadas a -20ºC em tubos de polipropileno. (2,48) 

As células fixadas em suspensão devem ser gotejadas sobre uma lâmina de 

microscópio limpa, o que promove a quebra das membranas celulares, deixando os 

cromossomas ligeiramente separados uns dos outros mas limitados ao espaço correspondente 

a uma única célula. O espalhamento dos cromossomas é afetado pela temperatura, que deve 

ser cerca de 25ºC, e pela humidade ambiente, que deve ser cerca de 50-55%. As lâminas são 

deixadas secar ao ar, ficando depois prontas para a coloração. Em alguns casos é necessário o 

envelhecimento artificial das células, o que melhora a qualidade da coloração. Para 

envelhecer as células podem ser usados vários métodos, como incubar as lâminas a 60ºC 

overnight, a 90ºC durante 1 hora ou a 100ºC durante 20 minutos. (2,48) 

O bandeamento G é o método de coloração mais utilizado. Os cromossomas são 

corados com corante de Giemsa ou Wright, que são carregados positivamente e se ligam às 

moléculas de DNA carregadas negativamente. O tratamento dos cromossomas com tripsina 

antes da coloração enfraquece as interações DNA-proteína e promove a formação, após a 

coloração, de um padrão definido de bandas claras e escuras. Cada par de cromossomas 

apresenta um padrão de bandas único. (2,48) 

Quando a lâmina estiver completamente seca, colocam-se 2 ou 3 gotas de meio de 

montagem e cobre-se com lamela.  
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A lâmina deve ser examinada ao microscópio para avaliar a qualidade do bandeamento 

e, se necessário, ajustar a concentração, o tempo de exposição e o tempo de diferenciação. O 

tempo de imersão em tripsina é muito variável, uma vez que pode ser afetado por variações na 

técnica de espalhamento, idade das preparações, grau de contração dos cromossomas e sua 

morfologia geral, e pode necessitar de ajustamento consoante o caso. (48) 

 

4.2.2.  Citogenética molecular 

A citogenética molecular refere-se à análise de alterações genómicas baseada, 

maioritariamente, na tecnologia de hibridação in situ, que consiste numa combinação de 

técnicas citogenéticas e moleculares e que permite localizar a posição de sequências 

específicas de DNA no cromossoma. A hibridação é definida como sendo a interação entre 

duas moléculas de ácido nucleico de cadeia simples para formar, de acordo com a 

complementaridade dos pares de bases das suas sequências, uma molécula de cadeia dupla. 

Além disso, a reação de hibridação é reversível. No contexto da análise citogenética, a 

maioria dos procedimentos de hibridação in situ utiliza sondas fluorescentes para detetar 

sequências de DNA, designando-se este processo por FISH. As sondas fluorescentes podem 

identificar o cromossoma inteiro, partes do cromossoma, centrómeros, telómeros, genes e 

partes de genes, e podem ser utilizadas em combinações diversas na investigação das 

anomalias cromossómicas. (2,15,50,51,53)  

A nível clínico, o principal objetivo da FISH é determinar se está presente um gene, 

uma mutação específica ou algum rearranjo cromossomal particular. Assim, as sondas usadas 

devem ser bem caracterizadas e específicas do locus em questão. (2) 

Para a análise por FISH podem ser usadas células em metafase ou em interfase. As 

células em metafase são cultivadas e colhidas como foi descrito nos métodos de citogenética 

convencional, mas as células em interfase não requerem cultura. As células fixadas são 

colhidas e o espalhamento em lâmina também decorre como anteriormente descrito. (2,15,48) 

Para obter preparações de elevada qualidade é essencial que o espalhamento não seja 

demasiado concentrado em células, uma vez que iria elevar os níveis de ruído de fundo na 

análise dos sinais de fluorescência. Nesta etapa as lâminas devem ser avaliadas utilizando o 

microscópio de contraste de fase. Os cromossomas devem apresentar-se cinza escuro, e não 

negros e brilhantes ou pálidos. Se necessário, o citoplasma em excesso pode ser removido 
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utilizando um tratamento com nuclease específica de RNA (RNase) antes da hibridação. 

(48,50)  

A desnaturação das sondas e do DNA na lâmina permite que novas ligações possam 

formar-se durante a hibridação. A sonda ou mistura de sondas é desnaturada num banho de 

água a 70ºC. O DNA, geralmente, necessita de exposição prolongada a temperaturas 

superiores a 90ºC para ser desnaturado. No entanto, a utilização de formamida permite que a 

desnaturação se processe a temperaturas mais baixas (72º±1ºC). (48,50) 

De seguida dá-se a reação de hibridação, que deve ser conduzida numa sala escura. A 

sonda é transferida para a lâmina, que é coberta com uma lamela e incuba overnight a 37ºC 

em câmara húmida. (51,53,54) 

Após a hibridação estar completa, a sonda que não se ligou ao DNA alvo é removida 

por uma série de lavagens. De seguida deposita-se na lâmina um meio antidesvanecimento 

que contém um contracorante, que permite a visualização de todos os cromossomas, e cobre-

se com lamela. As sequências híbridas formadas entre a sonda fluorescente e a sequência alvo 

no cromossoma podem ser avaliadas utilizando um microscópio de fluorescência com uma 

lâmpada de mercúrio e um conjunto de filtros de excitação apropriado. (2,48,53,54) 

A sensibilidade e especificidade da reação de hibridação são bastante influenciadas 

pelo ambiente físico-químico durante a reação e subsequente deteção das moléculas híbridas. 

Para controlar o meio da reação é utilizada uma mistura de reagentes selecionados para 

favorecer a interação dos ácidos nucleicos através de ligações de hidrogénio específicas da 

sequência em vez de através da carga. Os componentes da mistura variam de laboratório para 

laboratório mas incluem tampões, sais e desnaturantes como a formamida, e vários 

componentes para reduzir o ruído de fundo, como detergentes, albumina de soro bovino e 

Ficoll. A força iónica da mistura e das soluções de lavagem subsequentes é modulada pela 

concentração do tampão citrato de sódio salino. A adstringência final da reação de hibridação 

é controlada pela concentração salina e de formamida na mistura de reagentes, pela 

temperatura da reação de hibridação e pela temperatura e concentração salina das etapas de 

lavagem. (2,48,50) 

A sensibilidade e resolução desta técnica relacionam-se com os limites técnicos do 

microscópio de fluorescência, que não consegue distinguir entre pontos que estão separados 

por menos de 200-250 nm. Assim, devido à conformação do DNA, a utilização de 

cromossomas em interfase permite obter uma melhor resolução em comparação com a 

utilização de cromossomas em metafase. Além das vantagens já anteriormente referidas, a 

FISH permite monitorizar simultaneamente múltiplos locais de hibridação utilizando sondas 
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marcadas com diferentes fluoróforos. No entanto reveste-se de algumas limitações, sendo por 

isso uma boa técnica complementar aos estudos citogenéticos convencionais, não devendo 

substitui-los. (53,54) 

A obtenção de resultados fidedignos pela técnica de FISH requer experiência, tempo 

despendido em testes para determinar com precisão as condições locais necessárias a uma 

hibridação ótima e para avaliar e determinar as contagens dos controlos negativo e positivo, o 

que permite determinar os níveis basais locais. 

 

4.3. Análise e interpretação dos resultados  

A análise de cromossomas através do bandeamento G e/ou por FISH é parte integrante 

do diagnóstico e monitorização de patologias hematológicas malignas e é importante para a 

determinação do prognóstico e do tratamento. (15) 

A interpretação dos resultados deve basear-se na comparação sistemática entre 

amostras tumorais e de controlo e em bases de dados sobre as variações na sequência do 

genoma humano. (49) 

 

4.3.1. Citogenética convencional 

A análise do cariótipo pode auxiliar o diagnóstico de anomalias cromossómicas 

constitucionais e de anomalias cromossómicas adquiridas associadas a diferentes tipos de 

cancro. (15) 

Na observação microscópica de cromossomas em metafase são utilizadas objetivas de 

ampliação 10x, no rastreio da lâmina, e de imersão em óleo de ampliação 100x, na análise das 

divisões. 

O rastreio da lâmina deve ser efetuado de forma sistemática, varrendo a lâmina num 

movimento em zig-zag de cima para baixo e vice-versa. (48) 

A primeira etapa da análise é a contagem do número de cromossomas presente na 

célula a ser analisada, que serão 46 numa célula diploide humana normal. Uma contagem 

aumentada ou diminuída indica uma potencial anomalia numérica. As culturas in vitro podem 

produzir artefactos e por isso uma única célula afetada não define uma anomalia. Geralmente 

são contadas 20-25 células, a menos que o clone fique adequadamente definido com um 
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número menor de observações. Uma verdadeira anomalia é definida pela perda do mesmo 

cromossoma em três ou mais divisões ou pelo ganho do cromossoma em duas ou mais 

divisões. Regra geral, em citogenética tumoral, apenas as anomalias consideradas clonais 

devem ser reportadas no cariótipo tumoral. (2,15,48,49) 

Os cromossomas são identificados com base no seu tamanho, posição do centrómero e 

padrão de bandas. Qualquer variação na estrutura dos cromossomas deve ser detetada nesta 

etapa. (2) 

Quando a análise microscópica fica completa determina-se se o cariótipo é normal ou 

não. As metafases analisadas são fotografadas e o cariograma é preparado. Os pares de 

cromossomas homólogos são arrumados do maior para o menor, exceto os cromossomas 

sexuais que são dispostos no final. Por convenção, o braço curto fica orientado para cima e o 

longo para baixo. É utilizado um sistema de captação de imagem assistida por computador 

que, apesar dos elevados custos associados, permite aumentar a confiança no rigor da análise 

que é praticada e reduzir o tempo de resposta por parte do laboratório. O sistema faz uma 

identificação presuntiva dos cromossomas que é depois sujeita a correção por um analista 

experiente. (2,48) 

Para descrever os cromossomas e seus padrões de bandas existe um sistema de 

nomenclatura internacionalmente aceite, o International System for Human Cytogenetic 

Nomenclature (ISCN), que permite que uma anomalia descrita num laboratório seja 

reconhecida noutro. O ISCN inclui também o sistema para descrição de resultados por estudos 

de FISH. (48) 

Os braços dos cromossomas são divididos em regiões morfologicamente diferentes, 

que por sua vez podem ser subdivididas em bandas e sub-bandas claras e escuras, dependendo 

a sua numeração da resolução da técnica utilizada. Para designar uma banda são necessários 

quatro elementos: o número do cromossoma, o símbolo que representa o braço, o número da 

região e o número da banda nessa região. (48,49) 

Apesar de os estudos citogenéticos convencionais representarem o gold standard dos 

testes genéticos, uma vez que constituem o melhor teste para avaliar todo o cariótipo de uma 

vez só, estão sujeitos a algumas limitações: apenas as células em divisão podem ser avaliadas, 

por vezes a morfologia dos cromossomas não é adequada à deteção de algumas anomalias ou 

não permite defini-las completamente e os resultados obtidos podem não ter utilidade para o 

doente ou podem apresentar significado desconhecido. (48) 

A presença de um clone de cariótipo anormal é muitas vezes evidência de doença 

maligna, sendo a sua demonstração particularmente importante na distinção entre condições 
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malignas e reativas. Algumas anomalias genéticas estão intimamente relacionadas com tipos 

específicos de doença, o que é particularmente útil quando o diagnóstico em si é incerto, e são 

um importante indicador de prognóstico. Os estudos citogenéticos também auxiliam na 

distinção entre uma recidiva e a emergência de uma situação maligna secundária e na 

adaptação do tratamento às necessidades do doente, assim como na confirmação do sucesso 

de um transplante de MO. Os estudos de citogenética convencional não são eficientes na 

deteção de baixos níveis de clones e não devem ser utilizados para monitorizar o estado de 

remissão, sendo os métodos moleculares mais apropriados. (15,48) 

A observação exclusiva de células com cariótipo “normal” não significa a ausência de 

um clone maligno. A anomalia pode ocorrer em níveis demasiado baixos para ser detetada ou 

pode não estar presente de modo uniforme, não sendo colhida na biópsia. Assim, na 

transmissão dos resultados, é prudente referir que “não foram encontradas alterações nas 

metafases analisadas” em vez de referir a observação de um “cariótipo normal”. Geralmente o 

mau prognóstico e a severidade a doença estão diretamente relacionados com o número e tipo 

de anomalias cromossómicas observadas. (2,48) 

A citogenética convencional pode ser aplicada, por exemplo, à investigação da LMC. 

A translocação de Filadélfia, t(9;22)(q34;q11), está presente em mais de 90% dos casos de 

LMC. Em metade dos casos restantes, denominados Filadélfia-negativos, pode ser 

demonstrado por métodos moleculares que os mesmos genes, BCR e ABL, sofreram um 

rearranjo, apesar de os cromossomas permanecerem “normais”. É útil efetuar uma análise por 

citogenética convencional no momento do diagnóstico, que possa servir de termo de 

comparação a análises subsequentes. O efeito prognóstico de anomalias secundárias 

identificadas na altura do diagnóstico, não é muito consensual, mas a trissomia 8 e o ganho de 

um der(22) extra, costumam associar-se a um mau prognóstico. No entanto, a deteção de uma 

anomalia secundária no decorrer da doença constitui um forte indicador da sua aceleração 

iminente. (48) 

 

4.3.2. Citogenética molecular 

A visualização e análise dos sinais de FISH é efetuada utilizando um microscópio de 

fluorescência, sendo as células adequadas ao estudo observadas através dos diferentes filtros. 

(15,48) 
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A análise da lâmina inicia-se com a observação de várias áreas, com objetiva de 40x, 

de modo a avaliar a distribuição das células. A eficiência da hibridação pode variar na mesma 

lâmina, devendo ser escolhida para análise uma área onde as células se encontrem bem 

espaçadas entre si, com baixo ruído de fundo e sinais límpidos. Utilizando uma objetiva de 

100x, analisa-se a área selecionada de forma sistemática e regista-se o número de núcleos que 

apresentam zero, um, dois, três ou mais sinais de fluorescência. Se for utilizada uma sonda de 

cor dupla, deve ser registado o número de células que apresentam divisão do sinal. (48,50) 

Os problemas mais comuns na análise de preparações de FISH são o elevado ruído de 

fundo e a baixa intensidade do sinal, sendo as causas mais comuns a utilização de uma sonda 

incorreta, defeituosa, contaminada ou que se degradou com o tempo, incorreções nos 

procedimentos técnicos e defeitos no sistema de análise. É extremamente importante a análise 

de lâminas de controlo, de modo a verificar a adequação da hibridação. Se as lâminas de 

controlo, que devem ser avaliadas antes de qualquer amostra, exibirem uma qualidade 

apropriada, os sinais de fluorescência podem ser enumerados e comparadas com o seu valor 

de referência de modo a determinar a precisão da contagem. (48) 

Uma complicação adicional na análise dos sinais de fluorescência é o facto de algumas 

células que aparentam apenas um sinal terem na realidade dois sinais que se encontram 

sobrepostos. Do mesmo modo, uma célula com três sinais pode corresponder a uma célula 

tetraploide, onde dois dos quatro sinais esperados se encontram, também, sobrepostos. Este 

tipo de coincidências ocorre com pouca frequência mas pode complicar a interpretação de um 

estudo. Para distinguir, por exemplo, uma trissomia 8 de nível baixo de uma sobreposição de 

sinais numa célula tetraploide, podem ser usadas duas sondas, uma dirigida à anomalia em 

estudo e outra, a sonda de controlo, dirigida a outro cromossoma. Se a célula for tetraploide, a 

sonda de controlo apresenta também três ou quatro sinais, ao contrário daquilo que acontece 

na situação de trissomia, em que apenas a sonda dirigida à anomalia apresenta um sinal extra. 

Se a investigação for dirigida a uma pequena deleção, a sonda de controlo deve ser dirigida a 

um local distante no mesmo cromossoma, o que permite distinguir entra a deleção do gene e a 

perda do cromossoma inteiro. (2,48) 

Tendo em conta a natureza dos problemas técnicos, devem ser contadas 50-200 células 

para que os resultados sejam considerados estatisticamente significativos. (2) 

A informação obtida por estudos de FISH pode ser transcrita para uma descrição de 

cariótipo, utilizando o sistema de nomenclatura estabelecido no ISCN. (15) 

Um resultado de FISH é sempre reportado de modo qualitativo como “positivo”, 

“negativo” ou “inconclusivo”. A LMC constitui a única patologia para a qual se faz a 
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quantificação das divisões celulares com alteração. Nesse caso, reporta-se o número de 

núcleos contados, o número de alterações observadas, as alterações descriminadas, a 

percentagem de núcleos com alterações e a alteração prevalente.  

A técnica de FISH pode, por exemplo, ser utilizada para detetar o gene de fusão BCR-

ABL. Uma das abordagens da técnica utiliza sondas de cor diferente para os genes BCR e 

ABL, o que permite a visualização do gene de fusão BCR-ABL nas células em interfase e em 

metafase. Uma vez que a FISH permite quantificar as células neoplásicas proliferativas em 

metafase e as células não proliferativas em interfase, ela é particularmente útil na avaliação da 

resposta à terapêutica, utilizando SP ou MO como amostra. Devem ser enumeradas 250 

divisões em duas ou mais áreas, por dois observadores diferentes. Se os resultados dos dois 

operadores diferirem em mais de 5%, as divisões devem se enumeradas por um terceiro 

observador ou deve considerar-se uma nova reação de hibridação. Se os resultados dos dois 

observadores forem aceitáveis, pode utilizar-se a média destes para calcular a percentagem de 

células na amostra que apresentam o gene de fusão BCR-ABL. (15,50) 
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5. Biologia Molecular – Análise de ácidos nucleicos com base em tecnologias de 

amplificação 

A análise de ácidos nucleicos requer a extração e amplificação seletiva de um 

determinado componente de ácido nucleico, que pode corresponder ao DNA genómico de um 

determinado tecido ou tipo celular, ou ao DNA complementar (cDNA) preparado a partir do 

RNA de um determinado tecido. A amplificação é conseguida recorrendo à PCR. (55) 

Os ácidos nucleicos podem ser extraídos de amostras de SP, MO ou de outros tecidos. 

(13) 

Os produtos da amplificação podem ser analisados recorrendo a uma variedade de 

técnicas como a eletroforese, análise de sequências e a PCR em tempo real (qPCR), sendo os 

resultados dessas análises aplicados ao diagnóstico, prognóstico e monitorização de patologias 

oncológicas e genéticas. 

 

5.1. Extração e purificação de ácidos nucleicos 

Em geral, todos os métodos de extração de DNA e/ou RNA envolvem a disrupção e 

lise da amostra, a remoção de proteínas e outros contaminantes e, por fim, a recuperação do 

ácido nucleico. 

Existem disponíveis no mercado vários kits para extração e purificação de ácidos 

nucleicos, que englobam várias adaptações ao procedimento geral.  

Para efetuar a extração de ácidos nucleicos a partir de amostras de SP ou de MO, os 

componentes sanguíneos são primeiro separados por gradiente de densidades. Após 

centrifugação, os linfócitos, monócitos e plaquetas formam um anel separado dos eritrócitos e 

granulócitos, que se localizam na camada inferior do tubo. O anel de células brancas é colhido 

com uma pipeta e transferido para um tubo limpo. Se os granulócitos forem necessários ao 

estudo, recolhe-se o pellet de células. De seguida, as células são lavadas e centrifugadas em 

solução salina, até que não existam vestígios de células vermelhas. Despreza-se a solução de 

lavagem e, caso se pretenda extrair DNA, deixa-se secar o pellet; caso se pretenda extrair 

RNA ressuspende-se o pellet num tampão de lise apropriado. Ambas as preparações podem 

ser armazenadas a -80ºC até ao momento da extração. (56) 

A maioria dos protocolos para extração de DNA disponíveis baseiam-se numa 

extração em fase sólida ou em fase líquida. De modo geral, os métodos em fase sólida são 
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mais utilizados porque são simples de operar, permitem processar várias amostras, são muito 

reprodutíveis e passíveis de ser automatizados. Durante o estágio foi utilizado o método de 

extração e purificação em coluna com membrana de sílica. Após a lise celular com tampão 

apropriado, as proteínas são degradadas por ação de uma protease. O lisado celular é vertido 

na coluna e filtrado, utilizando sistemas de centrifugação ou de vácuo, pela membrana de 

sílica que liga o DNA, purificando-o dos contaminantes que atravessam a membrana e são 

desprezados. O DNA é lavado com uma solução alcoólica e eluído da coluna utilizando água 

livre de nucleases ou um tampão de baixa força iónica. A concentração de DNA no eluído 

resultante pode ser determinada por espectrofotometria, podendo depois ser utilizado na 

reação de PCR ou armazenado a -20ºC, em tampão de eluição, até momento oportuno. (20,56) 

As moléculas de RNA são menos estáveis que as moléculas de DNA e são mais 

suscetíveis à degradação enzimática pelas RNases, que apresentam uma distribuição 

praticamente ubiquitária, devendo ser tomadas todas as precauções no sentido de prevenir este 

tipo de contaminação enzimática. (20) 

Os princípios subjacentes à extração de RNA são semelhantes àqueles para a extração 

de DNA. As moléculas de RNA são libertadas pela lise celular, isoladas e purificadas dos 

detritos proteicos e lipídicos por extração com solventes ou com membrana de sílica e, por 

fim, precipitadas pelo álcool. No entanto, o tampão de lise utilizado inclui fenol, dodecil 

sulfato de sódio ou cristais de guanidinio, que inibem as RNases, preservando a integridade 

do RNA. (20,57) 

O rendimento da extração depende da quantidade e do tipo de tecido processado. A 

avaliação do rendimento e qualidade da extração pode ser feita através da medição da 

absorvância a 260nm. A razão entre a absorvância a 260nm e a absorvância a 280nm 

(A260/A280) permite avaliar a pureza do extrato. A absorvância a 280nm reflete a presença dos 

aminoácidos aromáticos das proteínas contaminantes. Uma preparação de ácido nucleico 

purificado deve apresentar uma razão A260/A280 entre 1,7 e 2,0; valores inferiores a 1,7 

indicam uma contaminação proteica significativa. (20,56) 

 

5.2. Amplificação de ácidos nucleicos 

A PCR consiste na amplificação sequencial de uma cadeia de DNA alvo, através de 

ciclos repetidos de desnaturação, hibridação e extensão pela polimerase. (15) 
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No protocolo básico de PCR, uma amostra de DNA alvo é misturada com uma 

alíquota de Taq polimerase, que é uma enzima termostável, com os quatro 

desoxirribonucleotídeos trifosfato (dNTPs) em quantidades equimolares e com um excesso de 

dois primers oligonucleótidos, que são homólogos às extremidades 3’ da região do DNA a ser 

amplificada. Fazem ainda parte da mistura reacional o cloreto de magnésio, cloreto de 

potássio e tampão Tris-HCl. Para iniciar a reação a mistura é aquecida a cerca de 95ºC, para 

desnaturar o DNA, separando a dupla cadeia em duas cadeias simples. De seguida a mistura é 

arrefecida a cerca de 55ºC, para permitir a hibridação dos primers com as sequências 

complementares no DNA alvo, e de novo aquecida até 72ºC, para permitir que a polimerase 

adicione nucleótidos à extremidade 3’ dos primers, copiando seletivamente o DNA alvo. A 

seguir a temperatura é novamente aumentada, iniciando um novo ciclo de amplificação, que 

pode ser repetido diversas vezes, teoricamente duplicando a quantidade, em cada vez, da 

região específica de DNA delimitada pelos primers. Utilizando um termociclador, que 

controla automaticamente a temperatura em que as etapas do processo ocorrem, o intervalo de 

tempo em que a reação é mantida nas várias temperaturas e o número de ciclos, podem ser 

obtidas milhões de cópias dessa região do DNA em algumas horas. (2,20,58,59) 

A eficiência da PCR depende da escolha dos primers, das condições dos ciclos de 

temperatura e da presença ou ausência de inibidores da polimerase. Os produtos da PCR 

acumulam-se durante os primeiros ciclos, atingindo depois um patamar devido à exaustão dos 

componentes ou à competição entre os primers e os produtos da hibridação. (20) 

A grande sensibilidade deste método permite a amplificação de quantidades mínimas 

de DNA, o que permite a sua aplicação ao diagnóstico clínico, investigações de parentesco e 

investigação forense. (55) 

A PCR é muito sensível a contaminações por produtos de amplificações prévias, o que 

pode conduzir a resultados falsos positivos. Assim, na prática laboratorial são instalados 

procedimentos que minimizam a possibilidade de ocorrência de contaminações, que incluem a 

existência de áreas fisicamente separadas onde decorrem os processos pré-amplificação e pós-

amplificação e a utilização de pipetas e tubos descartáveis, de reagentes pré-preparados em 

alíquotas e de métodos de amplificação, deteção e caracterização da amostra em tubo fechado. 

Para garantir a ausência de contaminação é utilizado um controlo negativo ou branco, que 

consiste na mistura de todos os reagentes menos a amostra de DNA. (2,20) 

A PCR é uma técnica robusta e, teoricamente, não requer uma amostra altamente 

purificada para que a amplificação ocorra. No entanto, as amostras biológicas podem conter 

quantidades imprevisíveis de impurezas que podem inibir a atividade da polimerase. A 
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natureza dos inibidores da PCR presentes nas amostras biológicas implica a demonstração da 

eficácia da amplificação dos ácidos nucleicos. Para isso, pode ser utilizada uma sequência de 

ácido nucleico controlo, diferente da sequência alvo. Se a amplificação deste controlo falhar, 

significa que é necessária uma nova purificação, de modo a remover os inibidores da reação. 

(20) 

As muitas aplicações da técnica de PCR e a necessidade de otimização da 

sensibilidade e especificidade criaram uma grande variedade de abordagens à técnica, das 

quais se destacam, de seguida, aquelas que foram abordadas no decorrer do estágio. 

A RT-PCR permite a amplificação de RNA. Uma vez que a PCR se baseia na 

amplificação de DNA, o RNA mensageiro (mRNA) é primeiro convertido em DNA 

utilizando o processo de transcrição reversa, seguindo-se a amplificação por PCR a partir do 

cDNA resultante. A utilização de mRNA como material de partida assegura que apenas a 

região codificante é amplificada durante a PCR e a utilização de primers específicos do gene 

alvo permite a deteção de transcritos específicos. A RT-PCR fornece um método rápido, 

versátil e extremamente sensível para analisar a atividade de transcrição dos genes e permite a 

investigação de vários exões contíguos numa única análise. (20,58,60) 

A Nested primer PCR consiste, na realidade, em duas ou mais reações consecutivas. O 

produto da reação de amplificação inicial é utilizado como fonte de DNA numa segunda 

reação, onde é utilizado um par de primers diferente, que são complementares de sequências 

localizadas em local próximo, mas mais interno, às utilizadas na primeira reação. Esta 

alteração permite aumentar a sensibilidade e especificidade da técnica e é particularmente útil 

na amplificação de pequenas quantidades de ácido nucleico molde proveniente de células com 

níveis de expressão muito baixos. (2,13,55,60) 

A PCR com oligonucleótidos alelo-específicos (ASO-PCR) permite distinguir entre 

alelos que diferem em um único nucleótido. Os primers são desenhados de modo a que os 

seus nucleótidos em 3’ emparelhem com o nucleótido variável que distingue os dois alelos, 

permitindo a amplificação preferencial de um alelo em vez de outro. Sob condições 

experimentais adequadas a amplificação não ocorrerá no local onde o nucleótido da 

extremidade 3’ do primer não for perfeitamente complementar com a sequência alvo, 

distinguindo assim os dois alelos. Esta metodologia pode utilizar sondas fluorescentes e a 

identidade dos alelos pode depois ser determinada pela presença ou ausência dos produtos de 

PCR. Este tipo de abordagem é utilizado para distinguir um gene do seu pseudogene, efetuar a 

genotipagem de polimorfismos de um único nucleótido, detetar mutações pontuais e pequenas 

inserções ou deleções, determinar o estado de portador, no diagnóstico pré-natal e de doenças 
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hereditárias, e na deteção de doença residual durante e após o tratamento oncológico. 

(13,20,55,58) 

A PCR-multiplex permite amplificar mais que uma sequência alvo numa única reação 

de PCR, utilizando múltiplos pares de primers. Esta variação da técnica de PCR pode ser 

utilizada para analisar deleções, mutações e polimorfismos, e para ensaios quantitativos. 

(13,60) 

A qPCR, que será discutida no capítulo seguinte, descreve o método em que a 

amplificação e deteção do alvo ocorrem simultaneamente. (2) 

 

5.3. Análise dos produtos de amplificação 

Após a amplificação, os produtos da reação podem ser detetados por vários métodos. 

O tamanho dos fragmentos de ácidos nucleicos pode ser caracterizado através da 

separação eletroforética., cujos fundamentos foram descritos na 1.ª Parte deste relatório. Nas 

corridas eletroforéticas é aplicado um marcador de pesos moleculares paralelamente às 

amostras, que, por comparação das distâncias de migração, permite determinar o tamanho dos 

fragmentos de ácido nucleico no gel. (2,20) 

A agarose e a poliacrilamida são os polímeros mais comumente utilizados nos suportes 

sólidos para eletroforese. A escolha do tipo de polímero e a sua concentração depende do 

tamanho do ácido nucleico a ser separado, do nível de resolução necessário e de como o 

resultado será visualizado e analisado. O gel de agarose pode separar fragmentos de ácidos 

nucleicos entre 20pb e 10Mb e é, geralmente, mais adequado a separações de baixa resolução, 

ou seja, descrimina entre fragmentos que têm diferenças de tamanho de 2% a 5%. O gel de 

agarose é permeável aos corantes fluorescentes e o resultado da eletroforese pode ser 

registado numa imagem fotográfica do gel sob luz ultravioleta. O corante de ácidos nucleicos 

mais conhecido é o brometo de etídio, que se intercala na dupla cadeia de DNA e, em menor 

extensão, nas cadeias simples de DNA e RNA, o que permite a sua deteção em gel ou em 

solução. A poliacrilamida é adequada para separações de alta resolução, sendo capaz de 

descriminar fragmentos de ácidos nucleicos até 2kb com diferenças de tamanho de 0,1%, e é o 

polímero mais utilizado para separar ácido nucleicos de cadeia simples, como, por exemplo, 

aqueles que resultam da sequenciação do DNA. (15,20) 

O DNA extraído das células apresenta uma cadeia muito longa e pode ser cortado em 

fragmentos mais pequenos antes da eletroforese, de modo a permitir a sua análise. Para isso 
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recorre-se a enzimas de restrição, que cortam a dupla cadeia de DNA em fragmentos de 

tamanho idêntico. Se existir uma alteração no DNA que elimine, acrescente ou altere a 

posição de um local de restrição reconhecido pela enzima, então essa alteração do 

comprimento do fragmento é revelada pela eletroforese em gel dos fragmentos digeridos pelas 

enzimas de restrição. (13,20) 

A digestão enzimática do DNA nem sempre é necessária à análise. A análise direta 

dos produtos de PCR por eletroforese permite obter o resultado final de uma análise, na qual a 

presença, ausência ou alteração do tamanho de um produto da amplificação está diretamente 

relacionada com um diagnóstico. Devem ser usados controlos negativos e positivos, de modo 

a controlar potenciais contaminações e estabelecer a sensibilidade da deteção. A análise direta 

do produto de PCR por eletroforese também é frequentemente utilizada para aferir a qualidade 

de produtos intermédios, antes de prosseguir para etapas posteriores da análise. (2,20) 

A caracterização completa de qualquer fragmento de DNA requer a determinação da 

sua sequência nucleotídica. A sequenciação de DNA automática é um método robusto e 

relativamente rápido para identificar, teoricamente, todas as alterações que possam estar 

presentes num determinado fragmento de DNA. (13) 

Tal como a PCR, a reação de sequenciação automatizada utiliza uma DNA polimerase 

termoestável e ciclos de temperaturas de desnaturação, hibridação e síntese de DNA. A reação 

de sequenciação, também designada por processo de amplificação linear, utiliza um único 

primer, o que faz com que a acumulação do produto seja linear, ao contrário da PCR 

tradicional, cujo produto se acumula exponencialmente. (13,60) 

Geralmente, para isolar um fragmento produto da PCR para sequenciação direta, uma 

alíquota do produto de PCR é separada em gel de agarose. Se existirem vários produtos, a 

banda correspondente ao fragmento de interesse é cortada e retirada do gel, sendo o DNA 

recuperado por um método de purificação apropriado. Por outro lado, se o gel de agarose 

demonstrar apenas um produto de PCR, é possível separar o DNA amplificado dos outros 

componentes da reação com baixo peso molecular, tais como primers e nucleótidos, que 

podem interferir na reação de sequenciação, utilizando os métodos de purificação de DNA já 

referidos. (58) 

A partir do fragmento de DNA a ser sequenciado, são sintetizados uma série de 

fragmentos com uma diferença de tamanho correspondente a um nucleótido. A síntese dos 

fragmentos é obtida pela utilização de didesoxirribonucleotídeos trifosfato (ddNTPs), que 

embora possam ser incorporados numa cadeia de DNA em crescimento, não podem formar 

pontes fosfodiéster com o próximo dNTP. Assim, em cada ciclo, os ddNTPs marcados com 
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diferentes fluorocromos são incorporados ao acaso nas posições do dNTP correspondente, 

causando a terminação da polimerização naquela posição da sequência, produzindo 

fragmentos incompletos cuja cor corresponde ao nucleótido terminador. Os aparelhos de 

sequenciação automáticos são equipados com um sistema de eletroforese capilar, que separa 

os fragmentos, e um detetor de fluorescência, que distingue as quatro cores. A sequência do 

fragmento original de DNA é determinada pela ordem na qual migram os diferentes 

fragmentos marcados, que passam pelo detetor de fluorescência no final da eletroforese. A 

ordem pela qual os quatro corantes fluorescentes passam pelo detetor é registada num 

eletroferograma. (13,20,57-60) 

A sequência de um fragmento de DNA pode ser determinada e comparada com uma 

sequência de referência com uma taxa de erro de 0,1%. Geralmente a sequência é analisada 

nos dois sentidos, o que aumenta a exatidão da sequenciação. Qualquer diferença entre a 

sequência analisada e a sequência de referência pode ser identificada recorrendo a bases de 

dados e programas informáticos de comparação. (13,20) 

Os princípios básicos da qPCR são semelhantes aos já descritos. Existem, no entanto, 

diferenças fundamentais: a acumulação do produto da amplificação é quantificada durante os 

ciclos de PCR, em contraste com a deteção do produto final, por meio da excitação de 

fluorocromos que marcam primers ou sondas específicas de sequência. Além disso, a qPCR é 

realizada em placas de 96 micropoços e requer uma plataforma de instrumentação que contém 

um termociclador acoplado a um sistema ótico de captura do sinal de fluorescência e um 

computador para aquisição dos resultados e análise da reação. (58,61) 

A qPCR reduz o tempo necessário à realização da análise porque elimina 

procedimentos de manipulação pós-PCR e, como ocorre em tubo fechado, reduz a 

possibilidade de contaminações e aumenta o rendimento do processo. Além disso, a sua 

principal vantagem reside na sua sensibilidade e reprodutibilidade, que permitem calcular a 

quantidade inicial de ácido nucleico através da monitorização da acumulação do produto em 

cada ciclo. A qPCR apresenta algumas desvantagens, sendo elas o elevado custo associado e a 

incapacidade de determinar o tamanho do produto (2,58) 

A qPCR utiliza moléculas repórter fluorescentes, que só apresentam fluorescência 

quando se dá a amplificação. Deste modo, é possível identificar o ciclo exato em que o sinal 

de fluorescência aumenta significativamente, o que se correlaciona com a quantidade inicial 

de mRNA ou DNA molde. Assim, quanto maior for a concentração da cadeia molde inicial, 

mais cedo é observado um aumento significativo do sinal de fluorescência. Com o 

conhecimento do valor do ciclo limiar ou threshold cycle (CT) da reação e por comparação 
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com uma curva de calibração [intensidade de fluorescência vs. concentração de cDNA], é 

possível extrapolar a concentração da cadeia molde inicial. A especificidade da deteção pode 

ser melhorada através da análise da curva de melting. (2,57,58,61) 

Para quantificar corretamente a expressão génica, as variações na reação da 

transcriptase reversa e da PCR devem ser corrigidas. A correção das diferenças na eficiência 

da transcriptase reversa baseia-se na normalização do gene alvo recorrendo a um gene de 

controlo endógeno, cuja expressão seja constante sob todas as condições. A quantificação dos 

transcritos do gene alvo e do gene de controlo é determinada por comparação com as 

respetivas curvas de calibração, que são geradas a partir de diluições de um padrão de 

referência, que consiste em linhagens celulares ou plasmídeos contendo a sequência génica de 

interesse. O nível de expressão do gene alvo é reportado como razão da percentagem do gene 

alvo em relação ao gene de controlo, normalizando o valor do gene de interesse, 

independentemente da integridade do RNA e da eficiência da reação de transcrição reversa. 

(13,58) 

 

5.4. Alguns exemplos de aplicação 

5.4.1. Leucemia Mielóide Crónica 

A LMC é uma patologia associada à t(9;22)(q34;q11.2), que resulta num gene de 

fusão específico de leucemia, o BCR-ABL1. O cromossoma Filadélfia constitui o cromossoma 

22 anormal, que pode ser detetado por estudos de citogenética convencional. O cromossoma 

Filadélfia também pode ser encontrado em cerca de 25% dos adultos e 5% das crianças com 

leucemia linfóide aguda (LLA), estando, nestes casos, associada um mau prognóstico e à 

indicação da necessidade de terapêutica específica incluindo um inibidor da tirosina cinase. 

(2,13,61) 

A deteção molecular do transcrito de fusão BCR-ABL1 é importante no 

estabelecimento do diagnóstico e monitorização da terapêutica e evolução clínica da LMC e 

da LLA com Filadélfia-positivo. A avaliação molecular do BCR-ABL1 é também importante 

para determinar o tipo específico do transcrito de fusão, de modo a permitir a subsequente 

monitorização da doença residual mínima após terapêutica em doentes com LMC. A 

comparação da razão BCR-ABL1/ABL1 em diferentes fases da doença permite monitorizar 
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flutuações significativas compatíveis com o desenvolvimento de uma possível recidiva, o que 

permite uma intervenção clínica precoce. (2,13,61) 

O gene BCR-ABL1 apresenta heterogeneidade dos pontos de quebra, assim como 

variações transcricionais devidas ao splicing alternativo. Os transcritos de fusão mais 

comummente observados são o e14-a2 e e13-a2, que dão origem à p210 BCR-ABL1, e o e1-

a2, que dá origem à p190 BCR-ABL1; esses transcritos formam produtos de amplificação 

com 385, 310 e 481pb, respetivamente. Para testar a presença ou ausência de transcritos de 

fusão BCR-ABL1 a amostra é sujeita a uma PCR-multiplex, após uma etapa de transcrição 

reversa. Os produtos da amplificação são depois analisados por eletroforese em gel de 

agarose. Como controlo positivo pode ser utilizado o BCR normal, cuja amplificação origina 

um produto de 808pb. A coamplificação do BCR é um indicador da qualidade do RNA e da 

eficiência da síntese de cDNA. A ausência de fragmentos indica o insucesso do procedimento. 

(2,13,61) 

Se o BCR-ABL1 for indetetável por PCR-multiplex em amostras de monitorização de 

doentes sob terapêutica, o cDNA deve ser testado utilizando técnicas mais sensíveis, como a 

Nested primer PCR. A escolha dos primers para esta reação depende do tipo de transcrito 

detetado por PCR-multiplex na apresentação inicial. (13) 

A determinação dos níveis do transcrito BCR-ABL1 em doentes com LMC por qPCR 

permite a sua monitorização a longo prazo. Após transcrição reversa, a quantidade do 

transcrito BCR-ABL1 é determinada relativamente a uma curva de calibração, e os resultados 

são reportados como a razão normalizada do número de cópias BCR-ABL1 para o número de 

cópias de mRNA de expressão normal, geralmente o transcrito BCR ou ABL1 normal, 

medidos de modo similar. A normalização dos resultados permite corrigir a variabilidade da 

abundância celular e da qualidade do RNA em amostras diferentes. (2) 

 

5.4.2. Síndromes Mieloproliferativas Filadélfia-negativo 

As mutações do JAK2 constituem o marcador patogénico mais comumente detetado 

num grupo de síndromes mieloproliferativas que inclui a policitemia vera (95% dos casos), 

trombocitemia essencial (50%) e mielofibrose primária (75%). A deteção da mutação mais 

comum, a JAK2 V617F, pode ser efetuada por ASO-PCR. Uma vez que os primers são 

marcados com fluorocromos diferentes, os produtos da amplificação podem ser examinados 

num analisador automático de fragmentos, aparecendo os alelos normal e mutado como dois 
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fragmentos distintos em canais separados. A presença da mutação não é suficiente nem 

necessária ao diagnóstico, mas permite estabelecer a presença de um clone mielóide e auxilia 

na distinção de condições reativas que apresentam citose proeminente. Uma vez que também 

é detetada em alguns subtipos de síndrome mielodisplásica, neoplasias 

mielodisplásicas/mieloproliferativas e casos raros de linfomas e leucemias agudas, um 

resultado positivo deve sempre ser correlacionado com dados clínicos e patológicos. (2,13,15) 

 

5.4.3. Hipercolesterolemia Familiar  

A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma dislipidemia de transmissão autossómica 

dominante que se carateriza por níveis elevados de colesterol no plasma e desenvolvimento 

prematuro de aterosclerose e doença cardiovascular. A identificação atempada de doentes 

com HF é importante na determinação do regime terapêutico adequado e na prevenção 

precoce do desenvolvimento da doença. (2,25) 

As principais causas associadas à HF são mutações nos genes LDLR (60-80% dos 

doentes), APOB e PCSK9. Enquanto o fenótipo dos doentes com mutação do gene APOB é, 

normalmente, menos grave que o de doentes com mutações no gene LDLR, doentes com 

mutações no gene PCSK9 apresentam fenótipos muito graves e necessitam de terapêutica 

mais agressiva. (62) 

A primeira fase do diagnóstico da HF consiste na análise do gene LDLR e no rastreio 

das mutações mais comuns no gene APOB. Se não forem identificadas alterações na primeira 

fase do diagnóstico, segue-se para a segunda fase, que inclui a identificação de grandes 

rearranjos no gene LDLR. Se não for encontrada nenhuma mutação nas duas primeiras fases, 

prossegue-se com o rastreio do gene PCSK9. Na análise, por exemplo, do gene LDLR são 

amplificados e sequenciados os 18 exões codificantes, a região promotora e as regiões de 

junção exão-intrão. Existem mais de 1200 mutações descritas no gene LDLR, o que resulta 

numa grande heterogeneidade de fenótipos entre os diferentes indivíduos com HF. Depois da 

amplificação, os fragmentos são visualizados por eletroforese em gel de agarose, seguindo-se 

a sequenciação e análise das sequências num sequenciador automático, sendo as sequências 

obtidas comparadas com sequências padrão. (63) 
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6. Controlo de Qualidade  

Todos os testes de diagnóstico genético e a maioria dos testes moleculares são 

classificados como altamente complexos. Comparada com outras áreas do diagnóstico 

laboratorial, as práticas de CQ nesta área encontram-se bastante atrasadas, encontrando 

muitos desafios, entre eles o rápido desenvolvimento de novas tecnologias, a expectativa de 

grande precisão para um teste que é efetuado com pouca frequência, falta de materiais de CQ, 

falta de calibradores padronizados, falta de software que permita controlar os resultados de 

sistemas de testes quantitativos, e o facto de surgirem quase diariamente novos alvos de teste. 

Assim, as atuais práticas de CQ para testes genéticos apresentam capacidade limitada para 

detetar e prevenir erros. (45) 

Para colmatar as falhas do CQ no diagnóstico genético e molecular, podem ser 

adotados protocolos dos laboratórios de rotina de química clínica. Uma vez que esta 

abordagem é relativamente recente nos laboratórios de diagnóstico genético e molecular, 

muitos optam por implementar procedimentos de CQ baseados em guidelines e 

recomendações internacionais. (45) 

Os procedimentos de CQ implementados na Genomed têm como base guidelines e 

recomendações emitidas por instituições internacionais prestigiadas e de referência nas 

respetivas áreas, tais como “Best practice guidelines – EMQN”, “OECD Guidelines for 

quality assurance in molecular genetic testing – EuroGentest”, “Cytogenetic Guidelines and 

Quality Assurance – EuroGentest”, “Professional Guidelines for clinical cytogenetics – 

Association of Clinical Cytogenetics”, “Clinical practice guidelines in oncology – National 

Comprehensive Cancer Network”, entre outras. (47) 

Além do CQ, a AEQ também é essencial para avaliar a fiabilidade e o rigor dos 

resultados fornecidos pelo laboratório. É particularmente importante a avaliação da qualidade 

e completude da interpretação escrita do resultado no contexto da indicação clínica e da 

história familiar. A interpretação explícita dos resultados é fundamental para garantir que o 

seu recetor entende as suas implicações. Além disso, a utilização inequívoca da nomenclatura 

para descrever as alterações citogenéticas ou genéticas é importante para evitar mal-

entendidos entre os profissionais de saúde e evitar a realização de testes incorretos em 

familiares. (64) 

A Genomed participa em programas de AEQ promovidos pelas seguintes identidades 

internacionais: “Quality Control for Molecular Diagnosis”, “United Kingdom National 

External Quality Assessment Service – UK-NEQAS”, “European Molecular Quality 
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Network”, “European Mieloma Network” e “Grupo de Línguas Espanhola e Portuguesa da 

Sociedade Internacional de Genética Forense”. (47) 
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7. Conclusão 

A frequência do estágio na Genomed permitiu observar as diferenças nas abordagens 

aplicadas às técnicas de diagnóstico genético/molecular relativamente àquelas aplicadas num 

laboratório de rotina clínica tradicional. Enquanto no último praticamente todos os aspetos 

relacionados com a análise possuem protocolos bem definidos, no caso de um laboratório de 

diagnóstico genético/molecular, uma grande parte dos métodos de análise é desenvolvida in-

house e está em mudança contínua, devendo ser estabelecidos protocolos de acordo com 

guidelines relativas às aplicações clínicas fornecidas pelas organizações profissionais. Os 

ensaios ou testes genéticos geralmente combinam várias técnicas, são de interpretação mais 

complexa e o ciclo de análise é mais demorado. A capacidade para identificar padrões de 

expressão génica permite diferenciar patologias que podem ser difíceis ou impossíveis de 

distinguir com base na morfologia ou em outros dados laboratoriais. No entanto, as técnicas 

de diagnóstico genético/molecular não devem ser utilizadas isoladamente, mas sim em 

coordenação com os testes laboratoriais tradicionais.   

A curta duração do estágio não permitiu uma aprendizagem muito profunda sobre os 

métodos e estratégias de diagnóstico mas foi suficiente para permitir a compreensão da sua 

complexidade e das implicações dos resultados fornecidos por testes genéticos/moleculares e, 

de modo geral, os objetivos propostos para o estágio foram cumpridos. Teria sido interessante 

o contacto com a investigação de um número maior de patologias, o que só seria exequível 

com uma atividade de estágio mais prolongada.   
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