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RESUMO 
Este relatório de estágio pretende descrever as atividades realizadas durante o estágio 

curricular do Mestrado em Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Lisboa. O estágio decorreu no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa Francisco 

Gentil, nas áreas de Bioquímica, Imunologia e Virologia. São descritos as metodologias e 

equipamento utilizados, bem como os parâmetros analisados e o controlo de qualidade. 

 

Palavras-chave: bioquímica, imunologia, virologia, controlo de qualidade. 

 

 

  

 

ABSTRACT 
This internship report aims to describe the activities performed during the curricular 

traineeship in Masters of Clinical Analysis of the Faculty of Pharmacy of the Lisbon 

University. The internship was held at Portuguese Institute of Oncology – Lisbon, in 

Biochemistry, Immunology and Virology. We describe the methodology and equipment used, 

as well as the parameters analysed and the quality control. 

 

Keywords: biochemistry, immunology, virology, quality control. 
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PARTE I – Relatório de Estágio 

 

1. Introdução  

 
O estágio nas valências de Bioquímica, Imunologia e Virologia decorreu no Laboratório de 

Patologia Clínica do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa. Este laboratório 

possui um corpo técnico qualificado para executar estas valências, tendo especialistas em 

análises clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos, técnicos de análises clínicas, auxiliares de 

laboratório, secretaria e assistentes de limpeza. 

Os serviços encontram-se completamente informatizados, possuindo uma rede de 

computadores com terminais ligados diretamente aos aparelhos, o que permite a 

informatização dos serviços desde a abertura de fichas até à emissão de boletins. 

O laboratório possui equipamento moderno automatizado. As metodologias aplicadas são 

escolhidas em função do desempenho pretendido, de forma apropriada às condições do 

laboratório, e de acordo com o equipamento e reagentes. 

A colheita dos produtos biológicos é feita segundo as condições exigidas para o efeito e de 

acordo com o tipo de análises solicitadas. 

A organização do trabalho e equipamentos é realizada diariamente, no que respeita a 

reagentes, calibradores e controlos, segundo as recomendações dos fabricantes. A maioria das 

técnicas analíticas é realizada em equipamentos automatizados, sendo os seus resultados 

validados pelos especialistas e/ou técnicos superiores. 

O laboratório adotou um Sistema de Gestão da Qualidade, em que são aplicados e cumpridos 

os requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2000, das Normas para o Laboratório Clínico da 

Ordem dos Farmacêuticos e do Manual de Boas Práticas Laboratoriais. 
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2. Bioquímica 

 
2.1. Equipamentos e métodos  

 

2.1.1. Architect C8000/ci8200 

 

O equipamento Architect C8000/Ci8200 da Abbott é constituído por dois módulos (Figura 1), 

o módulo C8000 e o módulo i2000sr.  

 

 
Figura 1. Architect C8000/Ci8200 da Abbott.1 
  

Os parâmetros analisados por este equipamento, o método pelo qual é feita a análise e as 

amostras que podem ser utilizadas encontram-se resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros Analisados, Método e Amostra do Architect C8000/Ci8200. 

Parâmetro Amostra Método 

CO2 Soro e plasma Espectrofotometria - Carboxilase 

Ca Soro Espectrofotometria - Arsenazo III  

P plasma Espectrofotometria - Fosfomolibdato  

Mg e urina Espectrofotometria - Enzimático  

Fe Soro e plasma Espectrofotometria - Ferene S 

Ionograma (Na+, K+, 

Cl-) 

Soro, plasma, 

urina, LCR (Cl-) 

Potenciometria 

Glucose Soro, plasma, 

urina e LCR 

Espectrofotometria - Hexoquinase/G-6-PDH 

CT  Espectrofotometria - enzimático (Colesterol 

esterase) 

LDL Soro Espectrofotometria - detergente seletivo  
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HDL e acelerador (método direto) 

TAG plasma Espectrofotometria - glicerol fosfato oxidase 

 

PT 

Soro e plasma Espectrofotometria - biureto  

Urina Turbidimetria 

LCR  

Albumina  Espectrofotometria - verde de bromocresol 

β2-M Soro  

Transferrina e Turbidimetria 

Imunoglobulinas 

(IgA, IgG, IgM) 

plasma  

ALT Soro e Espectrofotometria - NADH (sem P-5’-P) 

AST plasma  

Amilase Soro, plasma e 

urina 

Espectrofotometria - Substrato de substrato 2-

cloro-4- nitrofenil-alfa-D-maltotriosido 

γ-GT   Soro e Espectrofotometria - Substrato de L- γ-glutamil-

3-carboxi-4-nitroanilida 

Fosfatase Alcalina plasma Espectrofotometria - Para-nitrofenil fosfato 

LDH Soro, plasma e 

LCR 

Espectrofotometria - NADH  

CK  Espectrofotometria - N-acetilcisteína 

Lípase Soro Espectrofotometria - Corante de quinona 

Bilirrubina direta e Espectrofotometria - reação de Diazo 

Bilirrubina total plasma  

Ácido Úrico Soro, Espectrofotometria - Uricase  

Creatinina plasma e Espectrofotometria - Picrato alcalino 

Ureia urina Espectrofotometria - Urease 

 

 

 

 

MT 

AFP Soro, plasma, 

líquido amniótico 

 

 

 

 

Quimioluminescência 

CEA  

CA 15.3 Soro 

CA 19.9 e 

CA 125 plasma 

SCC  
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PSA Soro 

CYFRA 21-1 Soro e plasma 

HE4 Soro 

 

2.1.1.1. Espectrofotometria UV/Visível 

 

A fotometria é definida como uma medida da luz, a espectrofotometria é definida como uma 

medida da intensidade da luz a um comprimento de onda selecionado. Este método depende 

das propriedades de absorção da luz do analito analisado. A intensidade da luz transmitida 

que passa através da solução contendo uma substância absorvente diminui devido à fração 

absorvida. Esta fração é detetada, medida e usada para relacionar a luz transmitida ou 

absorvida com a concentração do analito em questão - Lei de Lambert-Beer.2 

A Lei de Lambert-Beer afirma que a concentração do analito é diretamente proporcional à 

quantidade de luz absorvida ou inversamente proporcional ao logaritmo da luz transmitida. É 

expressa pela seguinte fórmula 

𝐴 = 𝜀𝑙𝑐 

onde A é a absorvância; ε é a absortividade molar;  𝑙 é a distância percorrida pela luz através 

da solução; c é a concentração do analito.2 

 

2.1.1.2. Turbidimetria 

 

Este procedimento mede a turvação crescente da amostra provocada pela formação de 

imunocomplexos insolúveis, quando o anticorpo é adicionado à amostra. Na presença de um 

anticorpo apropriado em excesso, a concentração do analito é determinada como uma função 

da turvação. A turbidez da solução contendo os complexos antigénio-anticorpo é medida 

fotometricamente. A turbidimetria mede a razão entre a intensidade da luz incidente e a luz 

que passa através da cuvete. Na cuvete, a intensidade de luz é reduzida devido aos efeitos de 

dispersão de luz, esta redução de intensidade permite calcular a absorvância e os valores 

obtidos são convertidos em concentração por intermédio das curvas de calibração.3 
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2.1.1.3. Potenciometria 

 

A potenciometria é a medição da diferença de potencial elétrico entre dois elétrodos numa 

célula eletroquímica quando a corrente da célula é zero (célula galvânica). Esta célula consiste 

em dois elétrodos que estão ligados por uma solução eletrolítica (ião condutor). O elétrodo da 

esquerda é o elétrodo de referência e o da direita é o elétrodo indicador. O potencial global 

duma célula eletroquímica é a soma de todos os gradientes de potencial que existem entre as 

diferentes fases da célula.2 

Nas determinações potenciométricas são usados diferentes tipos de elétrodos. Esta técnica usa 

elétrodos seletivos de iões (ISE), em que os potenciais de membrana são causados pela 

permeabilidade das membranas aos iões selecionados. As membranas são seletivas para 

apenas um ião e neste caso compostas de materiais poliméricos.2 

 

2.1.1.4. Quimioluminescência 

 

A amostra, o diluente de ensaio e as micropartículas paramagnéticas revestidas de anticorpo 

(Ac) são combinadas de forma a criar uma mistura de reação. O antigénio (Ag) presente na 

amostra liga-se às micropartículas revestidas de Ac. O conjugado do Ag marcado é 

adicionado à mistura de reação. O Ag do conjugado marcado compete pelos locais de ligação 

disponíveis nas micropartículas. Após uma incubação, as micropartículas são lavadas e as 

soluções pré-ativadora e ativadora são adicionadas à reação (um ácido e uma base). A reação 

quimioluminescente dá-se quando o éster é oxidado pelo peróxido de hidrogénio com emissão 

de luz que é medida em unidades de luz relativas (RLUs).4 Existe uma relação indireta entre a 

quantidade de Ag presente na amostra e as RLUs detetadas, ou seja, se houver uma elevada 

concentração de Ag na amostra, o conjugado marcado liga-se em menor quantidade às 

micropartículas, detetando-se poucas RLUs. 

 

 

2.1.2. TDx/FLx Immunology Analyser 

 

O equipamento TDx/FLx Immunology Analyser da Abbott (Figura 2) realiza as análises 

através do método de Imnunoensaio de Fluorescência Polarizada (FPIA).  
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Figura 2. TDx/FLx Immunology Analyser da Abbott.5 

 

O parâmetro analisado por este equipamento, a amostra que é utilizada e os intervalos de 

referência estão resumidos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetro Analisado, Amostra e Intervalos de Referência do TDx/FLx 
Immunology Analyser. 

Parâmetro Amostra Intervalos de Referência 

Metotrexato 

MTX 

Soro <10 µmol/L após 24h  

<1 µmol/L após 48H  

<0,1 µmol/L após 72h 

É necessária <0,2 µmol/L para retomar a síntese de DNA 

 

2.1.2.1. Imunoensaio de Fluorescência Polarizada (FPIA) 

 

O FPIA é um imunoensaio homogéneo utilizado para a deteção de anticorpo ou antigénio 

através do aparelho TDx/FLx Immunology Analyser da Abbott. As moléculas em solução têm 

propriedades rotacionais, a luz polarizada propaga-se num único plano e o grau de polarização 

é inversamente proporcional à sua rotação e diretamente proporcional ao seu tamanho.6  

Neste ensaio, a amostra pode ter ou não o Ag a pesquisar à qual se adiciona o Ac específico. 

No passo seguinte é adicionado um conjugado, que consiste num fluoróforo, F (fluoresceína), 

ligado a um Ag (Ag-F). Se na amostra não existir Ag a pesquisar, o Ac encontra-se livre e 

dessa forma pode ligar-se ao conjugado (Ag-F). A molécula (Ac-Ag-F) tem elevada 

polarização pois o movimento rotacional é lento por ser de maior tamanho. Se por outro lado, 

houver Ag na amostra, este liga-se ao Ac (Ag-Ac) e o conjugado (Ag-F) permanece livre. 

Este tem baixa polarização pois o seu movimento rotacional é rápido devido ao seu pequeno 

tamanho.6 
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2.1.3. Cobas b 121 

 

O aparelho de gasimetria, Cobas b 121 Roche OMNI C System (Figura 3), mede gases e iões 

no sangue. Os parâmetros analisados são: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, tHb, saturação 

de oxigénio (SO2) e hematócrito.7  

 

 
Figura 3. Cobas b 121, Roche OMNI C System.8 

 

O pH e os iões (Na+, K+, Cl-, Ca2+) são medidos por potenciometria direta. A pCO2 é medida 

por potenciometria indireta, que utiliza o princípio de Severinghaus, que consiste na medição 

potenciométrica da alteração do pH no elétrodo provocada pelo CO2.A pO2 é medida por 

amperometria, que utiliza o princípio de medição de Clark, que consiste na medição de uma 

corrente criada pela redução do oxigénio. No caso do tHb e do SO2 é medida a luz absorvida 

pelo sangue total em quatro comprimentos de onda diferentes. O hematócrito é medido por 

condutimetria, em que se mede a condutividade da amostra.7 

Os parâmetros analisados por este equipamento, a amostra que é utilizada e os intervalos de 

referência encontram-se resumidos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Amostra e Intervalos de Referência para a Gasimetria. 

Parâmetros Amostra Intervalos de Referência 

pH  7,35 - 7,45 

pCO2 Sangue total 35,0 - 45,0 mmHg 

pO2 heparinizado 80,0 - 100,0 mmHg 

Na+ Soro 135,0 - 148,0 mmol/L 

K+ Plasma 3,50 - 4,50 mmol/L 

Ca2+ dialisado 1,120 - 1,320 mmol/L 

Cl-  98 - 107 mmol/L 

tHb  11,5 - 17,4 g/dL 

SO2  75,0 - 99,0 % 

Hematócrito  35,0 - 50,0 % 

 

2.1.4. HA-8160 

 

O equipamento HA-8160 da Arkray-Menarini (Figura 4) realiza as análises através do método 

de HPLC.  

 
Figura 4. HA-8160 Arkray-Menarini.9 

 

O parâmetro analisado por este equipamento, a amostra que é utilizada, os intervalos de 

referência e a prevenção estão resumidos na Tabela 4. 
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Tabela 4. Parâmetro Analisado, Amostra, Intervalo de Referência e Prevenção do HA-8160.10 

Parâmetro Amostra Intervalos de Referência Prevenção 

Hb A1c Sangue total ≤5,6% não diabéticos  

5,7 – 6,4% risco aumentado 

de diabetes  

≥ 6,5% Diabetes mellitus 

≤ 6,5% previne neuropatias e 

complicações 

microvasculares. 

 

2.1.4.1. HPLC 

 

A Cromatografia Líquida de Alta Pressão (HPLC) é uma técnica de separação baseada na 

distribuição dos solutos entre uma fase móvel líquida e uma fase estacionária. A amostra é 

injetada numa coluna de fluxo contínuo a alta pressão e transportada na fase móvel. A fase 

estacionária é formada por partículas de pequeno diâmetro, com uma grande superfície de 

interação, contidas na coluna.11 Durante a eluição, os analitos com alta afinidade para a fase 

estacionária são retidos mais tempo na coluna do que os que têm menor afinidade. Estes 

últimos permanecem na fase móvel, sendo eluídos mais rapidamente, separando-se daqueles 

que têm maior afinidade para a fase estacionária.2  

O equipamento HA-8160 utiliza a HPLC com uma coluna de troca catiónica de fase reversa. 

A fase estacionária é uma resina que contém grupos carboxílicos, sendo portanto de troca 

catiónica, aos quais se ligam os grupos da hemoglobina carregados positivamente. A Hb A1c 

contém menor número de cargas positivas em relação à Hb normal, a ligação à coluna é 

menos eficiente, sendo a eluição mais rápida. A deteção é feita por colorimetria de 

comprimento de onda dual a 415 e 500nm, e convertida num sinal. Os resultados são 

quantificados através da integração da área do pico.12 

 

2.1.5. URISYS 2400 

 

A análise sumária da urina é feita no aparelho URISYS 2400 da Roche Diagnostics (Figura 

5), que é um fotómetro de reflectância automatizado para medições semiquantitativas in vitro 

de tiras teste. As fontes de luz LED e os tempos de leitura estão otimizados para a reação 

química e o desenvolvimento de cor que aparece nas bandas reativas. As tiras teste são de 

acetato de celulose e apresentam dez bandas reativas individuais utilizadas para testar o pH, 
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os leucócitos, os nitritos, as proteínas, a glucose, os corpos cetónicos, o urobilinogénio, a 

bilirrubina, os eritrócitos e a cor.13 

Um LED transmite luz com um comprimento de onda (cpo) definido, num ângulo ideal, na 

superfície da banda reativa. A luz incide e é refletida com intensidade dependente da cor da 

banda. O detetor de fotodíodo recebe a luz refletida e transmite um sinal elétrico analógico 

para o conversor. O microprocessador calcula o valor da reflectância e apresenta o resultado 

semiquantitativo da concentração.13 

A densidade é medida numa célula de fluxo que é preenchida com a amostra durante a 

aspiração. Um LED transmite luz à célula de fluxo, em seguida um dispositivo de carga 

acoplada determina o ângulo de reflexão total. O índice refrativo é calculado a partir do 

ângulo de reflexão total e uma curva de calibração. Esta célula de fluxo é também utilizada 

para determinar o aspeto da amostra, mas é utilizado um LED diferente.13  

O exame microscópico do sedimento urinário é efetuado ao microscópio ótico utilizando uma 

ampliação 400X. 

 

 
Figura 5. URISYS 2400 da Roche Diagnostics.14 

 

2.2. Parâmetros analíticos 

 

2.2.1. Avaliação do Equilíbrio Ácido-Base e Gasimetria 

 

O equilíbrio ácido-base corporal é normalmente regulado por tampões orgânicos, pelo sistema 

respiratório e pelo sistema renal, de forma a que o pH no sangue arterial se mantenha entre 

7,35 e 7,45. Abaixo de 7,35 considera-se acidose e acima de 7,45 considera-se alcalose. O 

sistema tampão de bicarbonato é fundamental para o equilíbrio ácido-base  

                             H2O + CO2 ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- 
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e alterações a este nível vão provocar distúrbios no pH plasmático.15 Pode ocorrer acidose 

metabólica ou respiratória e alcalose metabólica ou respiratória. Na acidose metabólica ocorre 

deficiência eventual de HCO3
-, resultando na diminuição do pH e teor de CO2 

(hiperventilação). Na acidose respiratória verifica-se um excesso primário de H2CO3, que 

provoca redução do pH, com CO2 aumentado na tentativa de compensar o processo. Na 

alcalose metabólica ocorre excesso eventual de bicarbonato, resultando no aumento de pH e 

teor de CO2 (hipoventilação). Na alcalose respiratória verifica-se uma deficiência primária de 

H2CO3 que produz um aumento de pH, com CO2 diminuído devido à tentativa do rim efetuar 

compensação.16   

Reserva Alcalina (CO2) 

A reserva alcalina dióxido de carbono (CO2), em conjunto com outras informações clinicas e 

laboratoriais, é necessária para avaliação do equilíbrio ácido-base e diferenciação metabólica 

e respiratória.15  

As causas para os níveis diminuídos e aumentados de CO2 estão resumidos na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Causas para os níveis aumentados e diminuídos de CO2.15 

Níveis de CO2 Causas 

Aumentados Acidose respiratória compensada 

Alcalose metabólica 

Diminuídos  Alcalose respiratória compensada 

Acidose metabólica 

 

Gasimetria  

Os estudos do oxigénio no sangue são efetuados para ajudar a indicar o estado da troca de 

gases alveolares com o ar inspirado, para determinar a quantidade de oxigénio disponível para 

as células e para a monitorização da terapia com oxigénio.16 

As causas de distúrbios de pH estão resumidas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Causas de distúrbios do pH.16 

Distúrbio do pH Causas 

Acidose Metabólica Ganho de ácido: administração direta ou formação excessiva 

Por perda de base: diarreia prolongada, colite 

Acidose renal: insuficiência renal 

Respiratória Retenção pulmonar de CO2: enfisema pulmonar, fibrose 

pulmonar, ICC. 

Alcalose Metabólica Administração de bicarbonato: tratamento de úlcera péptica 

Perda de ácido: estenose pilórica 

Alcalose hipocaliémica: excesso de diuréticos 

Respiratória Eliminação excessiva de CO2: ansiedade, febre. 

 

2.2.2. Estudo dos Oligoelementos e Ionograma 

 

Cálcio (Ca) 

O cálcio é o ião mais abundante no organismo. Cerca de 99% encontra-se no osso e dentes e, 

os restantes 1% no resto do organismo. Nos líquidos extracelulares assume 3 formas: ionizada 

(cerca de 50%), ligada a proteínas (40 - 47%) e complexada (3 - 10%). Tem interesse no 

diagnóstico e monitorização de doença renal, hepática, óssea, tiroideia e neoplasias 

endócrinas.15 

 

Ferro (Fe) 

O ferro está presente nos fluidos biológicos como componente da Hb e da mioglobina, sendo 

que o restante está sob a forma de armazenamento. A maior parte do Fe provém de fonte 

dietética (estado férrico), que é convertido na forma ferrosa após ingestão e absorvido no 

intestino. Em circulação está acoplado à transferrina. O Fe proveniente da degradação da Hb 

constitui a principal fonte de armazenamento. Tem especial interesse no diagnóstico e 

monitorização de doenças por diminuição ou amento de Fe.16 

 

Fósforo (P) 

A maior parte do fósforo (80 - 85%) encontra-se no osso como hidroxiapatite. O restante está 

presente como fósforo inorgânico e ésteres de fosfato. No soro, o P e o Ca apresentam uma 
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relação de reciprocidade. O estudo do P tem especial interesse no diagnóstico e monitorização 

da doença renal, óssea e paratiróide.17 

 

Magnésio (Mg) 

No organismo, o magnésio encontra-se no osso (55 – 60%), no músculo-esquelético (20%), 

noutras células (19%) e no fluido extracelular (1%). Cerca de 35% do Mg no plasma está 

ligado a proteínas, principalmente à albumina.15 O seu interesse clínico prende-se com a 

monitorização de pacientes com pré-eclampsia às quais está a ser administrado Mg ou em 

alterações do Ca e P.18 

 

As causas para os níveis diminuídos e aumentados dos oligoelementos estão resumidos nas 

Tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7. Níveis diminuídos dos Oligoelementos.15,17,18 

Oligoelemento Níveis Diminuídos 

Ca Hipocalcemia: tetania, raquitismo, défice em vitamina D, 

hipoparatiroidismo, hipoproteinemias, sépsis, esteatorreia, certos 

diuréticos, diarreia, alcoolismo crónico, nefrose, nefrite, pancreatite, 

rabdomiólise, metástases osteoblásticas. 

Fe Anemia de doenças crónicas, anemia por deficiência de ferro, 

hemorragia gastrointestinal e menstrual, alcoolismo crónico. 

P Raquitismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Fanconi, alcalose 

respiratória, vómitos, diarreia, défice de vitamina D, síndrome de 

malabsorção. 

Mg Hipomagnesemia: insuficiência renal glomerular, coma diabético, 

síndrome de malabsorção, diarreia, fístulas intestinais e biliares, 

pancreatite aguda hemorrágica, alcoolismo, acidose metabólica. 
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Tabela 8. Níveis aumentados dos Oligoelementos.15,17,18 

Oligoelemento Níveis Aumentados 

Ca Hipercalcemia: hiperparatiroidismo, hipervitaminose D, mieloma 

múltiplo, linfoma, leucemia, doenças neoplásicas do osso, diuréticos 

tiazídicos, feocromocitoma. 

Fe Anemia hemolítica, hemocromatose, doença hepática aguda. 

P Hipervitaminose D, hipoparatiroidismo, insuficiência renal, 

acromegalia, terapêutica citotóxica, cetoacidose diabética, leucemia, 

linfoma. 

Mg Hipermagnesemia: insuficiência renal glomerular, coma diabético, 

queimaduras extensas, mieloma, hipotiroidismo. 

 

Ionograma 

O Ionograma tem interesse clínico no caso de doenças graves (incluindo perda de 

consciência), na doença cardíaca, renal ou hepática, na terapêutica endovenosa ou 

alimentação parentérica, na terapêutica que possa alterar as concentrações dos iões que 

constituem o Ionograma, na poliúria, oligúria, polidipsia, vómitos, diarreia, ostomias 

digestivas ou urinárias e nas tonturas, fadiga muscular, alteração de comportamento ou quedas 

fáceis.19 

 

Sódio (Na+) 

O Na+ é o catião extracelular mais abundante, tem um papel importante na distribuição 

hídrica e na manutenção da pressão osmótica nos compartimentos do meio extracelular.20 O 

Na+ mobilizável reparte-se entre o plasma, as células e o líquido intersticial. A eliminação 

renal de Na+ está relacionada com a natremia, a diurese e a relação Na+/K+ na urina.15 

 

Potássio (K+) 

O K+ é o catião intracelular mais abundante. A sua concentração nos eritrócitos é cerca de 23 

vezes a do plasma, não podendo, por isso, ser utilizadas amostras hemolisadas.20 O K+ é 

filtrado livremente pelo glomérulo, reabsorvido no túbulo proximal e excretado para o túbulo 

distal. Quanto mais Na+ reabsorvido no túbulo distal, mais K+ é excretado e vice-versa.15 
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Cloro (Cl-) 

O Cl- é o anião extracelular mais abundante. Difunde facilmente tendendo a seguir os 

movimentos da água através da membrana. A sua concentração plasmática é paralela à do 

Na+, salvo desequilíbrio ácido-base. O Cl- acompanha a reabsorção de Na+ no túbulo 

proximal.15 

 

As causas para os níveis diminuídos e aumentados dos iões estão resumidas nas Tabelas 9 e 

10. 

  

Tabela 9. Causas de níveis diminuídos de iões.15,20 

Ião Níveis 

Diminuídos 

Causas 

Na+ Hiponatremia Depleção de Na+ e água: perda de secreções gástricas, pela pele, 

renal, metabólica e endócrina. 

Excesso hídrico: administração excessiva de água, ICC, cirrose, 

síndrome nefrótica, hipoalbuminemia, IRA. 

SIADH 

Perda intracelular 

K+ Hipocaliemia Ingestão inadequada, perda renal, perda GI, traumatismo grave, 

cirrose. 

Cl- Hipocloremia Vómito prolongado com perda de HCl, doença de Addison, doença 

renal. 
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Tabela 10. Causas de níveis aumentados de iões.15,20 

Ião Níveis 

Aumentados 

Causas 

Na+ Hipernatremia Síndrome de Cushing, diabetes insípida, desidratação grave, 

excesso de NaCl por consumo. 

K+ Hipercaliemia Terapêutica intravenosa inadequada, desidratação, insuficiência 

renal, doença de Addison, hemólise da amostra sanguínea, 

cetoacidose diabética, queimaduras graves, defeitos nos túbulos 

renais, trombocitemia. 

Cl- Hipercloremia Acidose metabólica associada a diarreia prolongada e perda de 

bicarbonato, IRA, acidose tubular renal, hiperfunção do córtex 

suprarrenal, excesso de NaCl, hipercalcemia do 

hiperparatiroidismo. 

 

2.2.3. Estudo do metabolismo dos Hidratos de Carbono 

 

Os hidratos de carbono classificam-se como: Monossacarídeos, Oligossacarídeos 

(dissacarídeos) e Polissacarídeos. 

 

Glucose 

A glucose é um monossacarídeo com 6 carbonos e um grupo aldeído (aldohexose) com a 

fórmula C6H12O6. A glucose é a fonte primária de energia do organismo e o seu metabolismo 

é feito de acordo com as necessidades do organismo, ou seja, produção de energia pela 

conversão em dióxido de carbono e água, armazenamento como glicogénio no fígado ou 

triacilgliceróis no tecido adiposo, ou conversão em corpos cetónicos, aminoácidos ou 

proteínas. A glicogénese é a conversão de glucose em glicogénio. O processo contrário, em 

que se converte o glicogénio em glucose é a glicogenólise. A formação de glucose a partir de 

fontes que não sejam HC, como aminoácidos, glicerol ou lactato é denominada 

gluconeogénese. A conversão de glucose em piruvato ou lactato é chamada de glicólise. A 

posterior oxidação a dióxido de carbono e água ocorre através do ciclo de Krebs e da cadeia 

de transporte de eletrões na mitocôndria acoplada à fosforilação oxidativa, produzindo energia 

na forma de ATP. Esta oxidação da glucose também pode ocorrer através da via das pentoses, 

com produção de NADPH.2 



17 
 

O transporte de glucose é feito por duas famílias de proteínas. A nível intestinal o co-

transporte de sódio/glucose usa o gradiente de sódio para transportar a glucose contra o 

gradiente de concentração e os GLUT.2 

Tem especial interesse no diagnóstico e monitorização da diabetes. 

 

Hipoglicemia 

O estado de hipoglicemia verifica-se quando a glucose em jejum é inferior a 50 mg/dl. 

A hipoglicemia pode ocorrer após o jejum ou após a ingestão de alimentos (pós-prandial). Os 

sintomas da hipoglicemia em jejum tendem a ser associados à neuroglicopenia do SNC, 

enquanto os da hipoglicemia pós-prandial tendem a ser andrenérgicos.16 

Os dois principais mecanismos envolvidos consistem no excesso de insulina (relativo ou 

absoluto) e nos efeitos de privação de HC. Estas condições que atuam através destes 

mecanismos podem ser devidas a insulinoma, sobredosagem de insulina em diabéticos, 

deficiência de hormonas que contrabalançam o efeito da insulina, privação prolongada de HC, 

hipoglicemia alcoólica. A hipoglicemia pós-prandial ou reativa pode ter etiologia alimentar, 

diabética ou funcional.16 

 

Hiperglicemia 

A hiperglicemia pode ser ocasional, mas está normalmente associada à diabetes. A diabetes 

mellitus (DM) faz parte de um grupo de doenças metabólicas em que a hiperglicemia é devida 

a defeito na secreção de insulina, na ação da insulina ou a ambas as situações. 

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), a diabetes classifica-se em quatro tipos clínicos: 

diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos específicos de diabetes.21 

 

Diabetes mellitus tipo 1 

A diabetes tipo 1 resulta da destruição das células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, 

com insulinopenia absoluta, sendo indispensável a insulinoterapia. Na maioria dos casos a 

diabetes tipo 1 deve-se a um processo autoimune, em que autoanticorpos vão destruir as 

células β, neste caso denomina-se diabetes tipo 1 autoimune. Quando não se consegue 

documentar a causa da diabetes tipo 1 denomina-se por diabetes tipo 1 idiopática.22  

Entre todos os casos de diabetes, a diabetes tipo 1 corresponde a cerca de 5 - 10%, sendo mais 

comum o seu desenvolvimento na infância e adolescência.16 

 

 



18 
 

Diabetes mellitus tipo 2 

A diabetes tipo 2 é a forma mais comum de diabetes, correspondendo a cerca de 90% de todos 

os casos de diabetes. Esta forma de diabetes resulta da existência de insulinopenia relativa, 

com maior ou menor grau de insulinorresistência. É consequência duma interação complexa 

entre resistência subjacente à ação da insulina nos seus tecidos metabólicos alvo (fígado, 

músculo esquelético e tecido adiposo) e redução na secreção de insulina estimulada pela 

glucose, que não consegue compensar o aumento da demanda de insulina.21 

A diabetes tipo 2 está muitas vezes associada a obesidade, HTA e dislipidemia. Pode ser 

clinicamente silenciosa e normalmente é diagnosticada numa fase mais tardia da vida.21 

 

Diabetes gestacional 

A diabetes gestacional corresponde a qualquer grau de anomalia do metabolismo da glucose 

documentado, pela primeira vez, durante a gravidez.21 

 

Outros tipos específicos de diabetes 

Os outros tipos específicos de diabetes correspondem a situações em que a diabetes é 

consequência de um processo etiopatogénico identificado, como defeitos genéticos da célula 

β, defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias 

diversas e diabetes induzida por químicos ou fármacos.21 

 

Diagnóstico da diabetes 

Segundo a DGS, o diagnóstico de diabetes é feito com base nos seguintes parâmetros e 

valores para plasma venoso:21 

• Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL (ou ≥ 7,0 mmol/L); ou 

• Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL (ou ≥ 11,1 mmol/L); ou 

• Glicemia ≥ 200 mg/dL (ou ≥ 11, 1 mmol /L) às 2 horas, na prova de tolerância à 

glucose oral (PTGO) com 75 g de glucose; ou 

• Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. 

 

Hemoglobina Glicada (Hb A1c) 

A hemoglobina é uma metaloproteína. Nos adultos, a hemoglobina A (Hb A) constitui cerca 

de 97% da hemoglobina total, o restante inclui 2,5% de Hb A2 e cerca de 0,5% de Hb F. A 

hemoglobina glicada (Hb A1) é constituída por 3 frações, Hb A1a, Hb A1b e Hb A1c. A Hb A1c 
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representa cerca de 80% da Hb A1.2 A glicação da hemoglobina ocorre durante a exposição 

dos eritrócitos à glucose, dá-se a condensação da glucose com o resíduo N-terminal da valina 

em uma ou nas duas cadeias β da Hb A, formando-se uma base Schiff instável (pré-Hb A1c). 

Esta base pode dissociar-se ou sofrer um rearranjo, formando uma cetoamina estável, a Hb 

A1c. A sua formação é irreversível, depende da vida média dos eritrócitos (120 dias) e da 

concentração de glucose. O valor da Hb A1c é diretamente proporcional à quantidade de 

glucose no sangue, representando, em média, os 120 dias anteriores.23 

O interesse clínico, as causas para valores diminuídos e aumentados da Hb A1c estão 

resumidos na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Interesse Clínico, valores diminuídos e valores aumentados da Hb A1c.10,23 

Interesse Clínico Valores 

diminuídos 

Valores aumentados 

Controlo e adesão à 

terapêutica na DM. Se valor 

<4% ou >15% deve ser 

investigada possível presença 

de variantes de Hb.  

Doença hemolítica, 

perda recente de 

sangue, inibição da 

glicação da Hb 

(Vitaminas C e E). 

Hiperbilirrubinemia, anemia 

ferropénica, alcoolismo crónico, 

uremia, intermediários lábeis (pré-Hb 

A1c) incluídos em alguns métodos de 

determinação da Hb A1c. 

 

2.2.4. Estudo dos Lípidos e Dislipidemias 

 

Os lípidos são um grupo de moléculas de características apolares, isto é, não são solúveis em 

meio aquoso.22  

Os lípidos são absorvidos na digestão, fornecem energia, fazem parte dos componentes de 

membrana, isolam os nervos permitindo a condução do influxo nervoso e reduzem a perda de 

calor.15 Encontram-se em contínuo intercâmbio, sendo para isso necessária uma estrutura que 

permita o transporte em meio aquoso, as lipoproteínas. As lipoproteínas são o veículo que 

permite o transporte de moléculas lipídicas, contendo a informação necessária para dirigir o 

seu conteúdo a locais específicos. As quilomicra (QM) e as lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL) fazem parte das lipoproteínas ricas em triacilgliceróis (TAG), que têm em 

comum uma molécula do tipo apo B (apolipoproteína B). As lipoproteínas ricas em colesterol 

são as lipoproteínas de densidade intermédia (IDL), as lipoproteínas de baixa densidade 
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(LDL) e as lipoproteínas de alta densidade (HDL). Por norma não é calculado o valor das IDL 

séricas, pois têm uma semivida muito curta.22  

O estudo dos lípidos é muito importante na avaliação do risco aterosclerótico, em conjunto 

com os antecedentes familiares, tabagismo, hipertensão, entre outros. 

O diagnóstico de dislipidemia deve ser confirmado por uma segunda avaliação laboratorial 

após jejum de 12 horas de colesterol total (CT), HDL e TAG, realizada com um intervalo 

mínimo de 4 semanas, antes de iniciar qualquer terapêutica. Importa excluir causas 

secundárias e frequentes de dislipidemia, como o excesso de consumo de álcool, diabetes tipo 

2, obesidade, hipotiroidismo, doenças renais ou hepáticas e fármacos (corticosteroides, 

psicotrópicos, cliclosporina).24  

As causas de dislipidemias primária e secundária encontram-se resumidas na Tabela 12. 

  

Tabela 12. Causas das Dislipidemias. 

Dislipidemias Causas 

Primária Aumento da produção de lipoproteínas, deficiência no 

processamento intracelular (hidrólise dos TAG), deficiência na 

captura celular, remoção inadequada. 

Secundária Sedentarismo, doença hepática, insuficiência renal, diabetes, 

hipotiroidismo, drogas (esteroides e β-bloqueadores). 

 

Segundo a DGS, a avaliação das dislipidemias pode ser feita através de um algoritmo clínico 

(Figura 6). 
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Figura 6. Algoritmo Clínico para a Avaliação das Dislipidemias.24 

 

2.2.5. Estudo das Proteínas 

 

Proteínas Totais (PT) 

As proteínas plasmáticas derivam principalmente da síntese no fígado, células plasmáticas, 

gânglios linfáticos, baço e medula óssea. Alterações nas proporções de proteínas plasmáticas 

podem ocorrer numa ou várias frações das proteínas sem que ocorra alteração na quantidade 

de proteínas totais. Distinguem-se 5 frações de proteínas: a albumina, a α1-globulina, a α2-

globulina, a β-globulina e a γ-globulina.15 

As proteínas plasmáticas, em situações normais, não estão presentes na urina, pois a nível 

renal as proteínas mais pequenas e de tamanhos intermédios atravessam os glomérulos e são 

reabsorvidas nos túbulos renais. No LCR as proteínas estão presentes em consequência da 

difusão a partir do plasma através da barreira hematoencefálica.25 
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Anexo I: Algoritmo clínico 

 

Avaliação de Dislipidemias

Doentes com DCV, diabetes, DRC 

Indivíduos com fatores de risco ou 
risco cardiovascular aumentado

Doseamento laboratorial 
CT, C-LDL, C-HDL, TG

C-LDL≥100mg/dL

2ª Avaliação do perfil lipídico 
(intervalo mínimo de 4 semanas)

Risco Cardiovascular Global Risco Cardiovascular Global

≥ 10% *
RCV muito 

elevado

≥ 5% e < 10%**
RCV alto

≥ 1% e < 5%***
RCV moderado

< 1% RCV baixo  e 
C-LDL≥ 190mg/dL

<1%  RCV baixo e  
C-LDL  <190mg/

dL

≥ 5% e < 10%**
RCV alto

≥ 1% e < 5%***
RCV moderado

< 1%
RCV baixo

Sim Não

Alterações no estilo de vida e 
terapêutica farmacológica imediata. 
Monitorização laboratorial trimestral 

até atingir o valor alvo e depois 
anualmente.

Alterações no estilo de vida. 
Repetir perfil lipídico dentro 
de um ano e reavaliar Score.

Não intervir nos lípidos.  
Repetir perfil lipídico dentro 
de 5 anos e reavaliar Score.

* Em doentes com risco CV MUITO ELEVADO [DCV estabelecida, diabetes tipo 2 ou tipo 1 com um ou mais fatores de risco e/ou lesão de órgão alvo, DRC grave (TFG< 30 
ml/min/1.73m3) ou SCORE ≥10%] o c-LDL alvo é < 70mg/dl e/ou uma redução ≥ 50% do valor basal do c-LDL, quando o valor alvo não pode ser atingido (Nível de 
evidência A, Grau de Recomendação I)1 
** Em doentes com risco CV ELEVADO [fatores de risco específicos marcadamente elevados, como hipertensão arterial grave (de grau 3) ou dislipidemia familiar, 
diabetes tipo 2 ou tipo 1, mas sem outros fatores de risco CV ou lesão de órgão-alvo, DRC moderada (TFG entre 30-59 ml/min/1.73m3) SCORE ≥ 5 e <10%] o c-LDL alvo é 
< 100 mg/dl (Nível de evidência A/ Grau de recomendação IIa)1 
*** Em doentes com risco CV MODERADO ou BAIXO o c-LDL alvo é < 115mg/dl. (Nível de evidência C / Grau de recomendação IIa )1 

Alterações no estilo de vida.
Repetir perfil lipídico dentro de três 

meses e reavaliar Score.
Ponderar terapêutica farmacológica 

se dislipidemia não controlada.
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As PT têm interesse clínico no diagnóstico e monitorização da doença renal, hepática, da 

Medula Óssea (MO), metabólica ou nutricional. No LCR é o diagnóstico e monitorização de 

infeções das meninges, diagnóstico e monitorização de tumores cerebrais.25 

Albumina 

A Albumina é a principal proteína plasmática e uma das suas funções é a manutenção da 

pressão osmótica coloidal nos espaços vascular e extravascular. Dado ao seu baixo peso 

molecular, a albumina atravessa facilmente a membrana vascular.22 

A Albumina tem interesse clínico no diagnóstico de doenças hepáticas, renais e avaliação do 

estado nutricional. 

 

β2-Microglobulina 

A β2-M está localizada na membrana celular de quase todas as células nucleadas, incluindo 

linfócitos. É a pequena subunidade (cadeia leve) dos antigénios MHC classe I ou HLA I, 

ligada à cadeia pesada por ligação não covalente e está envolvida na manutenção da estrutura 

terciária. O rim é o principal responsável pela sua excreção, onde a β2-M é filtrada no 

glomérulo e 99,9% é reabsorvida nos túbulos proximais. A sua semivida é de 40 minutos.3 

O interesse clínico da β2-M reside no diagnóstico, monitorização e avaliação da terapêutica de 

neoplasias linfoides, da doença renal e deteção precoce de infeção por CMV, de rejeição após 

transplante alogénico de MO e monitorização da progressão da infeção por HIV.3 

 

Transferrina 

A transferrina é uma β-globulina, sintetizada no fígado, conhecida como reativo negativo de 

fase aguda. É principal responsável pelo transporte de ferro (Fe3+) das suas reservas, de 

ferritina intracelular ou da mucosa para a MO, onde os percursores dos eritrócitos e outras 

células têm recetores de superfície para a transferrina. A sua semivida é de 8 a 10 dias é 

responsável por 50 a 70% da capacidade total de fixação do ferro (TIBC).26 

O cálculo e expressão de resultados é feito através da seguinte fórmula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒  𝑑𝑒  𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜  𝑑𝑒  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑛𝑎 %

=   
𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑢𝑔

𝑑𝐿
𝐶𝐹𝑇𝐹   1,43  ×  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑛𝑎   𝑚𝑔𝑑𝐿

×  100 
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O interesse clínico da transferrina é a determinação do estado nutricional, diagnóstico 

diferencial e monitorização do tratamento da anemia.26 

 

Proteína C Reativa (PCR) 

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

O seu nome deve-se à sua propriedade de reagir com o polissacárido C somático de 

Pneumococcus e precipita-lo. O nível de PCR não é influenciado pela anemia ou por 

alterações nas proteínas plasmáticas. Aumenta 4 a 6 horas após o início da inflamação e tem 

uma semivida de 5 a 7 horas.27 

O interesse clínico da PCR é o diagnóstico de infeção e inflamação, a monitorização de 

resposta terapêutica e avaliação da recuperação pós-operatória.27 

 

Imunoglobulinas  

Imunoglobulina A (IgA) 

A IgA constitui aproximadamente 10 a 15% do total de imunoglobulina sérica e tem uma 

semivida de 6 dias. Pode existir sob a forma monomérica (forma predominante) ou dimérica 

(10 - 15%). A IgA secretória presente no leite materno, saliva, lágrimas, suor, secreções 

gastrointestinais e brônquicas, é sintetizada principalmente pelas células plasmáticas nas 

membranas das mucosas e é resistente à maior parte das proteases bacterianas. A IgA presente 

na forma sérica fornece proteção pela neutralização de agentes patogénicos ou por fixação do 

complemento.28 

O interesse clínico da IgA é o diagnóstico de infeções recorrentes do trato respiratório inferior 

e gastrointestinal, as reações anafiláticas a transfusões, o diagnóstico de ataxia telangiectasia, 

a diferenciação dos componentes M no mieloma e avaliação da progressão do mieloma IgA.29 

 

Imunoglobulina G (IgG) 

A IgG é a principal imunoglobulina no sangue, cerca de 75% do total, bem como na linfa e 

fluidos peritoneais. Existe sob a forma monomérica e tem quatro subclasses (IgG1, IgG2, 

IgG3 e IgG4) responsáveis pela resposta humoral levando à fagocitose de microrganismos 

patogénicos. A IgG atravessa a placenta, desempenhando um papel importante na proteção do 

feto. Tem uma semivida de 21 dias.28  

O interesse clínico da IgG é a avaliação da imunidade humoral, o diagnóstico e monitorização 

terapêutica do mieloma IgG e a avaliação de possíveis infeções em doentes com linfoma.30 
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Imunoglobulina M (IgM) 

A IgM é a primeira classe de imunoglobulinas produzida durante a resposta imunitária inicial 

e a ser sintetizada pelo feto ou recém-nascido. Devido a sua estrutura pentamérica não 

atravessa a plancenta.31 Na periferia, a IgM pode ser expressa por linfócitos B imaturos, 

maduros, de memória e plasmócitos. Estes últimos segregam IgM que constitui um ativador 

do complemento e participação na fagocitose. Tem uma semivida de 5 a 10 dias.28 

O interesse clínico da IgM é a distinção entre infeção aguda ou crónica.31 

 

As Tabelas 13 e 14 apresentam as causas para níveis diminuídos e aumentados de proteínas. 

 

Tabela 13. Causas de níveis diminuídos de proteínas.15,26,29,30,31 

Proteínas Níveis Diminuídos  

PT Hipoproteinemia: síndrome nefrótica, hemorragia generalizada, má 

absorção de proteínas, queimaduras graves, síndromes de retenção de 

sal, carência aguda de proteínas (Kwashiorkor). 

Albumina Síndrome nefrótica, doença hepática, ascite, malabsorção, desnutrição, 

queimaduras graves, infeções, neoplasias, inflamações. 

β2-M SA* 

IgA Genética: ataxia telangiectasia e distúrbios de imunodeficiências 

combinados. Adquirida: distúrbios reumáticos e linfomas, secundária a 

mieloma múltiplo não IgA, a macroglobulinemia e a síndrome 

nefrótica.   

IgG Queimaduras, síndrome nefrótica, perda proteica por enteropatias, 

mielomas não IgG, macroglobulinemia, gravidez, síndrome de 

Wiskott-Aldrich, distrofia miotónica, anticorpos anti-Ig, terapêutica 

imunossupressora, gamapatias monoclonais não IgG, no HIV (varia 

conforme a fase da doença). 

IgM Secundária a mieloma múltiplo IgA ou IgG, perda proteica por 

enteropatias, queimaduras, terapêutica imunossupressora e infeções 

recorrentes agravadas.   

PCR SA* 

Transferrina Inflamação e doença maligna. 

SA* - Sem Associação 
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Tabela 14. Causas de níveis aumentados de proteínas.3,15,26,27,29,30,31 

Proteínas Níveis Aumentados 

PT Hiperproteinemia: desidratação grave, mieloma múltiplo, inflamações, 

doença autoimune, infeção, neoplasias. 

Proteinúria: mielomas, inflamação, hemorragias, neoplasias, diabetes 

mellitus, hipertensão, doença renal. 

LCR: pressão intracraniana elevada devido a tumor cerebral, 

traumatismos, hemorragias intracranianas, inflamação por meningite, 

encefalite, poliomielite. 

Albumina Desidratação aguda. 

β2-M Patologias linfoproliferativas e inflamatórias, disfunção renal e rejeição 

de transplante renal. 

IgA Policlonal: doença hepática crónica, infeção respiratória, neoplasia do 

trato gastrointestinal inferior, inflamação intestinal e doença 

autoimune. Monoclonal: mieloma múltiplo IgA e outros linfomas. 

IgG Policlonal: doença autoimune, sarcoidose, doença hepática crónica, 

parasitose e infeção. Oligoclonal: doença maligna, infeção, 

disgamaglobulinemias e doença autoimune. Monoclonal: mieloma 

múltiplo IgG, linfomas e leucemias. 

IgM Artrite reumatoide, doença hepática crónica, sarcoidose ativa, híper-

IgM disgamaglobulinemia, doença vascular colagénica, síndrome 

nefrótica. Policlonal: infeção viral, resposta precoce a infeção 

bacteriana ou parasitária. Monoclonal: macroglobulinemia de 

Waldenstrom, linfoma, reticulose, doença hemolítica das aglutininas 

frias e neoplasmas. 

PCR Inflamação, necrose ou doença maligna. 

Transferrina Anemia ferropénica, gravidez e contraceção oral. 

 

2.2.6. Estudo da Atividade Enzimática 

 

Aminotransferases 

As aminotransferases são enzimas intracelulares que catalisam a interconversão de 

aminoácidos em α-oxoácidos mediante a transferência de grupos amino. A sua concentração 



26 
 

no plasma reflete a libertação devida à renovação celular fisiológica ou à lesão celular. São 

importantes no diagnóstico e monitorização da doença hepática.32 

 

Alanina Aminotransferase (ALT) 

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

moderadas no rim e pequenas quantidades no coração e no músculo-esquelético.16 

 

Aspartato Aminotransferase (AST) 

A AST é uma enzima encontrada em vários e tecidos, incluindo fígado, coração, músculo-

esquelético e eritrocitos.16 

 

Amilase 

A amílase é produzida no pâncreas e nas glândulas salivares. Esta decompõe o amido. É 

importante no diagnóstico da pancreatite e na avaliação da função pancreática.15 

 

Gama-Glutamil Transferase (γ-GT ou GGT) 

A γ-GT foi inicialmente identificada no rim. Contudo, localiza-se predominantemente no 

fígado, em menores quantidades no rim e ainda menores no trato biliar, intestino, coração, 

pulmão, cérebro, pâncreas e baço.16 Está presente em todas as membranas do organismo com 

exceção das musculares, podendo transportar aminoácidos e péptidos através da mesma. É 

importante no diagnóstico e monitorização da doença hepatobiliar.32 

 

Fosfatase Alcalina 

A Fosfatase Alcalina é composta por um grupo de pelo menos cinco isoenzimas específicas 

dos tecidos que catalisam a hidrólise de monoésteres de fosfato a pH alcalino. Está presente 

em quase todos os tecidos do organismo, especialmente nas membranas celulares, sendo 

observadas maiores concentrações no fígado, osso, mucosa intestinal e placenta. É importante 

no diagnóstico e monitorização da doença hepática, óssea, intestinal e paratiroideia.16 

 

Lactato Desidrogenase (LDH) 

A LDH é uma enzima tetramérica composta por duas subunidades básicas. Encontra-se no 

coração, no músculo-esquelético, nos eritrócitos e em menores quantidades no fígado, 

pulmões, tecido linfoide e rim. É importante no diagnóstico de doenças hepáticas, cardíacas, 

renais, musculares, pulmonares e sanguíneas.16 
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Creatina-Quinase (CK) 

A CK está presente no músculo cardíaco, no músculo-esquelético e no cérebro. A CK total 

pode ser separada em três frações principais: a CK-BB (CK-1), encontrada principalmente no 

cérebro e pulmão; a CK-MM (CK-3), encontrada no músculo-esquelético; a CK-MB (CK-2), 

encontrada predominantemente no músculo cardíaco. É importante no diagnóstico e 

monitorização do Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e de miopatias.16  

 

Lípase 

A lípase é produzida pelo pâncreas e a sua função consiste em decompor os TAG em ácidos 

gordos e monoglicéridos. A atividade desta enzima tem sido utilizada no diagnóstico e 

monitorização de doenças pancreáticas.15 

 

As causas para os níveis aumentados de enzimas estão resumidas na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Níveis aumentados das enzimas.15,16 

Enzimas Níveis Aumentados 

Aminotransferases ALT: hepatopatias, 

específico de doença 

hepática. 

AST/ALT <1,0 normal ou hepatite viral (AST e 

ALT muito elevadas) 

1,0< AST/ALT <2,0 cirrose 

AST/ALT >2,0 hepatite alcoólica ou carcinoma 

hepatocelular 

AST: hepatopatias, 

EAM.  

Amilase Pancreatite aguda, aumenta ao fim de poucas horas e volta ao normal 

após 48 - 72 horas. De origem salivar: parotidite, alcoolismo crónico, 

acidose láctica, anorexia nervosa. 

γ-GT   Hepatopatia ativa, pancreatite aguda, CMV, EAM, hipertiroidismo, 

epilepsia, tumor cerebral. 

Fosfatase Alcalina Hepatopatias, hiperatividade dos osteoblastos, gravidez, tireotoxicose, 

hiperparatiroidismo primário. 

LDH Doença hepática e cardíaca. 

CK EAM, doenças primárias do músculo-esquelético, após exercício físico 

intenso, convulsões, doenças do SNC, AVC, meningite bacteriana, 

encefalite, coma urémico. 

Lípase Pancreatite aguda, eleva-se 72 horas após início dos sintomas. 



28 
 

 

2.2.7. Estudo do Metabolismo das Bilirrubinas 

 

A bilirrubina é um pigmento amarelo alaranjado devido a um composto tetrapirrólico 

lipossolúvel procedente do metabolismo do grupo heme da Hb e de outas proteínas. Cerca de 

85% da bilirrubina provém da degradação dos eritrócitos senescentes e os restantes 15% do 

catabolismo da mioglobina, de catalases, de citocromos e da destruição eritrócitos imaturos na 

MO.33 

A bilirrubina é uma substância potencialmente tóxica e requer um processo de conjugação 

para transforma-la num composto solúvel que pode ser eliminado. A bilirrubina indireta ou 

não conjugada encontra-se na forma livre ou unida à albumina no plasma para ser 

transportada ao fígado. Uma vez no hepatócito, é conjugada no reticulo endoplasmático com 

uridil difosfato (UDP) e ácido glucorónico por intermédio da enzima UDP-glucoronil 

transferase. A bilirrubina conjugada (bilirrubina diglicuronido) é excretada através do sistema 

biliar para o intestino, onde é metabolizada pelas bactérias para formar um pigmento incolor, 

o urobilinogénio. Cerca de 80% destes pigmentos segue o seu trajeto intestinal 

(estercobilinogénio), onde parte se oxida dando lugar à estercobilina (pigmento que dá cor às 

fezes). Os restantes 20% são reabsorvidos para o plasma, onde uma fração volta ao fígado e 

recircula para a bílis, outra fração é excretada na urina e parte é oxidada a urobilina.32 

Na determinação da bilirrubina podem ocorrer resultados falso-negativos por elevado tempo 

de espera entre a colheita e o processamento, devido à oxidação e hidrólise da bilirrubina, 

especialmente quando exposta à luz.32 

O estudo da bilirrubina é útil para diagnóstico diferencial de doenças hepatobiliares. 

 

Bilirrubina Direta 

A bilirrubina direta ou conjugada, em indivíduos normais, está ausente da circulação 

sanguínea.32 

 

Bilirrubina Total 

A bilirrubina Total é a soma de todas a frações de bilirrubina, conjugada e não conjugada. 

 

As causas de hiperbilirrubinemia estão resumidas na Tabela 16. 
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Tabela 16. Causas de Hiperbilirrubinemia.32 

Hiperbilirrubinemia Causas 

Fração não conjugada Hemólise, eritropoiese ineficaz, síndrome de Gilbert, icterícia do 

recém-nascido, síndrome de Crigler-Najar. 

Fração Conjugada É altamente específica de doença hepática e ductos biliares. 

Síndrome de Dubin-Johnson, síndrome Rottor, todas as 

hepatopatias, colestase, lesões primárias dos ductos biliares, 

litíase do ducto hepático comum, síndrome de Mirizzi. 

Mista Hepatite, cirrose. 

 

2.2.8. Estudo dos Compostos Azotados 

 

O interesse clínico dos compostos azotados é a avaliação da função renal. 

 

Ácido Úrico 

O ácido úrico resulta do catabolismo dos nucleósidos purínicos: adenosina e guanosina. A sua 

excreção depende da quantidade de purinas endógenas e exógenas. É excretado mais 

facilmente sob a forma de sais (Na, K e amónia).15 

É feito um cálculo para a excreção urinária de 24 horas: 

𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒çã𝑜  𝑑𝑒  24  ℎ
𝑚𝑔
𝑑𝑖𝑎 =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑒  24ℎ   𝑚𝐿 𝑥  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜(𝑚𝑔𝑑𝐿 )
100    

 

Creatinina 

A creatinina é um produto metabólico da fosforilação da creatina-fosfato no músculo. A sua 

produção é relativamente constante de hora a hora e diariamente, tendo níveis sanguíneos 

estáveis. A excreção é feita através de uma combinação de filtração glomerular (70 - 80%) e 

secreção tubular. Em geral, exibe um paralelismo de ± 10% com a taxa de filtração 

glomerular (TFG). A depuração ou clearance da creatinina tem vantagem sobre a da ureia, 

pois a taxa de produção de creatinina é mais constante que a de ureia.16 

Os níveis séricos dependem da massa corporal, quanto maior a massa muscular, mais elevado 

o nível de creatinina tanto no soro como na urina. Os valores de creatinina aumentam após 

refeição e existe uma variação diurna, com valores mais baixo em torno das 7 horas e picos 



30 
 

em torno das 19 horas. Em condições normais, a relação ureia/ creatinina sérica é de cerca de 

10:1.16 É feito o cálculo para a clearance  (CL) da creatinina (Cr): 

𝐶𝐿  
𝑚𝐿
min =

𝐶𝑟  𝑈
𝐶𝑟  𝑆 𝑥  (

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒   𝑚𝐿
1440  (min)  

 

Em que Cr U é a creatinina na urina e Cr S a creatinina no soro. 

É feito outro cálculo para clearance da creatinina para que fique em mL/min/1,73m2. 

 

Ureia 

A ureia é o principal produto do metabolismo das proteínas, forma-se no fígado por hidrólise 

enzimática dos aminoácidos. 15 

A ureia é, depois da água, a substância mais excretada pela urina e constitui metade dos seus 

resíduos sólidos. Cerca de 40 - 70% da ureia filtrada livremente regressa ao plasma por 

difusão.15 

É feito um cálculo para a excreção urinária de 24 horas: 

𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒çã𝑜  𝑑𝑒  24  ℎ
𝑚𝑔
𝑑𝑖𝑎 =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑒  24ℎ   𝑚𝐿 𝑥  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜(𝑚𝑔𝑑𝐿 )
100    

 

As causas para os níveis diminuídos e aumentados dos compostos azotados estão resumidas 

nas Tabelas 17 e 18. 
	  

Tabela 17. Níveis diminuídos dos compostos azotados.15 

Composto Azotado Níveis Diminuídos 

Ácido Úrico Sangue: doença de Wilson, síndrome de Fanconi, doença de 

Hodgkin, mielomas, carcinoma broncogénico, dieta pobre em 

purinas. 

Urina: xantinúria, deficiência de folatos, intoxicação por chumbo. 

Creatinina Sangue: atividade muscular débil, idosos e gravidez. 

Urina: anemia, paralisia, distrofia muscular, leucemia, dieta 

vegetariana estrita.  

Ureia Sangue: fase de crescimento, gravidez, dieta pobre em proteínas e 

rica em HC, convalescença, doença hepática, necrose tubular renal. 

Urina: necrose tubular renal aguda, hepatopatia grave, fome. 
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Tabela 18. Níveis aumentados dos compostos azotados.15 

Composto Azotado Níveis Aumentados 

Ácido Úrico Sangue: gota, insuficiência renal, policitemia, mieloma múltiplo, 

leucemia, linfoma, neoplasias disseminadas, pré-eclâmpsia, rim 

poliquístico, radioterapia, quimioterapia, psoríase, alcoolismo, dieta 

rica em purinas. 

Urina: leucemia, gota, doença de Wilson, policitemia vera, anemia 

falciforme.  

Creatinina Sangue: perturbação da função renal, pré-renal e pós-renal aguda ou 

crónica; acromegalia; gigantismo; hipertiroidismo; dieta rica em 

carne. 

Urina: exercício físico intenso, acromegalia, gigantismo, DM, 

infeções, hipotiroidismo, dieta rica em carne. 

Ureia Sangue: perfusão renal deficiente por causas pré-renais. 

Urina: dieta hiperproteica, hipertiroidismo, pós-operatório, 

tratamento com cortisol, desidratação, perfusão renal reduzida. 

 

2.2.9. Toxicologia e Monitorização de fármacos 

 

Estudo de Citostáticos 

Metotrexato (MTX) 

O Metotrexato (MTX, ametopterina ou ácido 4-N-metil pteroilglutâmico) é um fármaco 

antineoplásico, análogo da aminopterina e antagonista do ácido fólico que inibe a síntese de 

DNA por diminuição da disponibilidade dos nucleótidos pirimídicos. Inibe competitivamente 

a dihidrofolato redutase (DHFR), a enzima intracelular responsável pela conversão do ácido 

fólico a cofatores de folatos reduzidos ou ativos. É absorvido a nível gastrointestinal, 

metabolizado a nível hepático e excretado por via renal.2 

A dose de MTX utilizada, isoladamente ou em combinação com outros fármacos, no 

tratamento de diversas patologias e monitorização terapêutica estão resumidos na Tabela 19. 
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Tabela 19. Dose utilizada, tratamento e monitorização.6 

Dose Tratamento Monitorização 

Baixa Psoríase grave, asma, artrite reumatoide, 

sarcoidose e terapêutica de transplantes 

Toxicidade - prevenção com 

leucovorina (folato análogo do  

Intermédia 

e Elevada 

Sarcoma osteogénico, leucemia, linfoma 

não-Hodgkin, cancro do pulmão e da 

mama 

MTX) como antídoto 

 

Estudo dos Marcadores Tumorais (MT) 

Os MT são um conjunto de substâncias produzidas pelo tumor ou pelo hospedeiro em 

resposta à presença do tumor. São, portanto, uma característica que é medida e avaliada 

objetivamente e fornece informação com interesse clinico sobre o estado da doença.34 

A classificação dos MT quanto à natureza química e quanto à origem está resumida na Tabela 

20. 

 

Tabela 20. Classificação dos MT quanto à natureza química e à origem.34 

MT Natureza química Origem 

AFP, CEA Antigénios Oncofetais  

Antigénios CA 15.3 e CA 

19.9 

Mucinas Produzidos pelas 

Antigénios CA 125 e SCC Antigénios tissulares células 

PSA Enzimas tumorais 

CYFRA 21-1 Citoqueratinas  

Antigénio HE4 Proteína  

 

O MT ideal seria específico do tumor, sensível, fiável, indicador do estadio do tumor e 

detetável numa fase precoce da doença.15 

Os tumores aos quais os MT estão associados, as suas aplicações clínicas e especificidade 

estão resumidos na Tabela 21. 
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Tabela 21. Tumores associados, aplicações clínicas e especificidade dos MT.34,35 

MT Tumores Associados Aplicações Clínicas* Especificidade 

AFP Tumores germinais D, M, P Intermédia 

C. hepatocelular primário D, M 

CEA C. colorrectal, gastrointestinal, 

pulmão e mama 

M Intermédia 

CA 15.3 Carcinoma mama M Intermédia 

CA 19.9 C. pancreático e colorrectal M Intermédia 

CA 125 C. ovário, endométrio e 

pulmão 

M; Após QT - P Intermédia 

SCC C. células escamosas M Intermédia 

PSA Carcinoma próstata D, M, S Elevada 

CYFRA 21-1 Carcinoma pulmão e bexiga M Baixa 

HE4 Cancro epitelial do ovário M Elevada 

*D- diagnóstico; M- monitorização; P- prognóstico; S – screening; QT- quimioterapia. 

 

Os falsos positivos ainda são um problema quando são analisados os MT. A tabela 22 resume 

as suas possíveis causas. 

 

Tabela 22. Causas de falsos positivos associados aos MT.34,35 

MT Falsos Positivos 

AFP Regeneração hepática, hepatite aguda, cirrose, persistência hereditária de 

AFP 

CEA Defeitos de metabolização por insuficiência renal ou hepática, doença de 

Crohn, colite ulcerosa, úlcera péptica, pneumonia, enfisema, pancreatite e 

fumadores 

CA 15.3 Pneumopatias, insuficiência renal, hepatopatias, défice de vitamina B12 

CA 19.9 Colestase, pancreatite, colangite aguda, quistos mucinosos, doenças 

pulmonares benignas 

CA 125 Ascite, derrame pleural, hepatopatias, insuficiência renal, neuropatias, 

endometriose. 
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SCC Insuficiência renal, dermatomiosite, psoríase, pênfigo ou contaminação da 

amostra por saliva 

PSA Prostatite aguda, HBP, manipulações da glândula prostática 

CYFRA 21-1 Hepatopatias, insuficiência renal 

HE4 SA* 

*SA- sem associação 

 

Os intervalos de referência dos MT são muito importantes para o diagnóstico e monitorização 

da doença, a Tabela 23 apresenta os intervalos de referência utilizados pelo IPO de Lisboa. 

 

Tabela 23. Intervalos de referência dos MT.35 

MT Intervalos de Referência 

      AFP <10,0 ng/mL 

CEA <3,0 ng/mL não fumadores 

<5,0 ng/mL fumadores 

CA 15.3 <31,3 U/mL 

CA 19.9 <37,0 U/mL 

CA 125 <35,0 U/mL 

SCC <2,0 ng/mL 

PSA <4,0 ng/mL 

CYFRA 21-1 <2,08 ng/mL 

 

HE4 

<70 pmol/L pré-menopausa 

<140 pmol/L pós-menopausa 

ROMA <7,4% (pré-menopausa), <25,3% (pós-menopausa) - baixo risco 

CEO 

≥7,4% (pré-menopausa), ≥25,3% (pós-menopausa) - alto risco CEO 

 

2.2.10. Análise sumária da urina 

 

A análise sumária da urina representa um elemento indispensável da patologia clínica, 

considerando-se que pode detetar doenças em qualquer parte do trato urinário. Além disso, 

permite a estimativa semiquantitativa da função renal e fornece informação sobre a etiologia 

da disfunção. As duas características que fazem com que esta análise seja das mais utilizadas 
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são o facto do produto biológico ser facilmente acessível e de conter informação sobre a 

maioria das funções metabólicas do organismo.16 

Usa-se, preferencialmente, a primeira urina da manhã, por ser mais concentrada, por assegurar 

a deteção de substâncias químicas ou elementos figurados, por ser essencial na prevenção de 

resultados falsos negativos em testes de gravidez e por avaliar a proteinúria ortostática.16 

Esta análise inclui o exame físico, o exame químico e o exame microscópico do sedimento 

urinário. 

 

Em geral, a urina consiste em 5% de solutos (ureia e outros compostos orgânicos e 

inorgânicos) dissolvidos em 95% de água. No entanto, esta relação pode sofrer variações 

tendo em conta o aporte dietético, a atividade física, as variações metabólicas, a função 

endócrina e a postura. Embora não façam parte do filtrado plasmático original, a urina pode 

conter elementos figurados, como células, cilindros, cristais, muco e bactérias.15 

Exame Físico 

Analisa-se a cor, o aspeto, o odor, o pH e a densidade. 

 

Exame Químico 

O exame químico utiliza as tiras teste para testar as substâncias dissolvida na urina. Os 

parâmetros da tira teste são: leucócitos, nitritos, proteínas, glucose, corpos cetónicos, 

urobilinogénio, bilirrubina e eritrócitos. 

 

Exame Microscópico do Sedimento Urinário 

O exame microscópico do sedimento urinário só deve ser feito após a realização dos exames 

físico e químico da urina. Tem como objetivo identificar os componentes insolúveis da urina, 

utilizando o sedimento da urina centrifugada.16 

O sangue, os rins, o trato urogenital inferior e a contaminação externa contribuem para os 

elementos figurados presentes. Os principais elementos patológicos são os eritrócitos, os 

leucócitos e os cilindros. Outros elementos são os cristais, células epiteliais e microrganismos. 

Podem também aparecer no sedimento muco, grãos de amido, grãos de pólen, fibras e 

espermatozoides. Esta avaliação inclui a identificação e a quantificação destes e/ou outros 

elementos.16 
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3. Imunologia 

 
3.1. Imunoquímica  

 

3.1.1. Nefelometria 

A nefelometria mede a quantidade de material suspenso, a partir da medição da luz dispersa 

ou refletida para um detetor, o qual não está colocado na mesma direção do feixe de luz 

incidente. Normalmente os nefelómetros medem a intensidade de luz dispersa em ângulos 

retos, em relação ao feixe de luz incidente, ou seja, medição da luz dispersa num ângulo de 

90º em relação a um feixe de luz incidente.2 

A dispersão da luz é um fenómeno físico resultante da interação da luz com partículas em 

solução, ocorre quando a energia radiante ao atravessar uma solução colide elasticamente com 

uma molécula, o que resulta no espalhamento da luz por todas as direções. O cpo de luz 

dispersa é igual ao de luz incidente.  

A teoria de Rayleigh relaciona a intensidade de luz dispersa (I) com a intensidade de luz 

incidente (I0), para partículas pequenas. 

                               
em que R é a distância do feixe à partícula, θ é o ângulo de dispersão, n o índice de refração 

da partícula no meio, λ o cpo da radiação e d o diâmetro da partícula.  

A nefelometria tem elevada sensibilidade para baixa turvação.  

As análises são feitas no aparelho BN ProSpec da Siemens (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7: BN ProSpec da Siemens.36	  
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Parâmetros Analíticos 

Os parâmetros analisados por nefelometria no BN ProSpec e as amostras utilizadas para cada 

análise estão resumidos na Tabela 24. 

 

Tabela 24. Parâmetros e amostras analisados no BN ProSpec. 

Parâmetro analítico Amostra 

Pré-Albumina Soro e plasma 

Albumina Soro, plasma e LCR 

α1-Antitripsina Soro 

Microalbuminúria Urina 

α1-Microglobulina  

α2-Macroglobulina Soro, plasma e urina 

Ceruloplasmina Soro 

Complemento C3 e C4 Soro e plasma 

Haptoglobina Soro 

IgM Soro e LCR 

IgG  Soro, urina LCR 

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 Soro e plasma 

IgA Soro e LCR 

IgD Soro e plasma 

IgE  

Cadeias leves (livres e totais) Soro e urina 

Fator Reumatoide (FR) Soro e  

Antiestreptolisina O (TASO) plasma 

 

Pré-albumina 

A pré-albumina é sintetizada no fígado e funciona como proteína ligante para a tiroxina e para 

a RbP (Proteína de ligação ao Retinol). A sua concentração reflete a capacidade de síntese do 

fígado.11 

Devido à sua curta semivida (2 dias) pode ser útil na monitorização e eficácia da nutrição 

parentérica.11 
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Albumina 

A albumina é a proteína de ligação e transporte mais importante no organismo. É sintetizada 

exclusivamente no fígado e as suas funções incluem manutenção da pressão osmótica 

coloidal, ligação e transporte de metabolitos, atividade antioxidante e atividade tampão.37 

A determinação da albumina no soro é importante para a caraterizar uma disproteinemia. A 

sua determinação no LCR, assim como a determinação do quociente albumínico (LCR/soro), 

permite diagnosticar distúrbios da barreira hematoencefálica e é um componente para a 

avaliação da síntese intratecal de outras proteínas.37   

A hiperalbuminemia tem pouco significado clínico, pois o aumento absoluto do nível de 

albumina não ocorre.37 

 

α1-Antitripsina 

A α1-antitripsina é um dos componentes mais importantes da fração de α1-globulina. É um 

inibidor das proteínas que exerce uma especial ação sobre as serina-proteases.38   

 

Microalbuminúria 

A microalbuminúria define-se como a excreção aumentada de albumina na urina. As formas 

moleculares de albumina na urina diferem das do plasma devido ao câmbio originado nos 

processos de filtração e reabsorção tubular, da proteólise que sofre durante a passagem através 

do trato urinário, das modificações químicas originadas por oxidantes, radicais livres e outros 

ligandos concentrados na urina, e das modificações durante o seu armazenamento.37 

Os doentes em risco de IRC devem avaliar a microalbuminúria pelo menos uma vez por ano. 

São eles: diabéticos, hipertensos, doença cardiovascular, maiores de 60 anos com 

antecedentes familiares de IRC.37 

 

α1-Microglobulina 

A α1-microglobulina é uma glicoproteína de baixo peso molecular filtrada através do 

glomérulo. O seu catabolismo e reabsorção é feito nos túbulos proximais.39  

 

α2-Macroglobulina 

A α2-macroglobulina é um inibidor da proteinase que exerce um efeito particular sobre as 

endopeptídases. Transporta hormonas e enzimas, apresenta as funções efetora e inibidora no 

desenvolvimento do sistema linfático e inibe componentes do sistema do complemento e 

hemostase.40 
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Ceruloplasmina 

A ceruloplasmina é a mais importante proteína transportadora de cobre no sangue e tem 

atividade enzimática como oxidase para vários substratos. É uma proteína de fase aguda.41   

 

Complemento C3 e C4 

O sistema do complemento é uma parte integrante da resposta imunitária antigénio 

inespecífica. Pode ser ativado por três vias: a via clássica que é iniciada por imunocomplexos, 

raros vírus e micoplasmas; a via da lectina que é iniciada pela ligação do complexo MBL-

MASP-2 a estruturas carbo hidratadas repetitivas da parede de agentes bacterianos e a via 

alternativa que é iniciada por certos produtos e componentes bacterianos, alguns vírus e 

enzimas proteolíticas.28 

O componente C3 do complemento pertence a uma família de proteínas que apresenta na sua 

estrutura uma ligação tio-éster formada entre os resíduos da glutamina e da cisteína pela 

eliminação de amónia. É importante por faz parte das três vias, terminando a fase de 

amplificação com a sua ativação.28 

O componente C4 faz apenas parte da via clássica e da via da lectina.28 

A ativação do complemento é acompanhada do consumo dos seus componentes, C3 e C4. 

 

Haptoglobina 

A haptoglobina é uma proteína de fase aguda que liga a hemoglobina libertada durante a lise 

eritrocitária. O complexo haptoglobina/hemoglobina é rapidamente eliminado da corrente 

sanguínea.42 

 

As Tabelas 25 e 26 apresentam as causas para níveis diminuídos e níveis aumentados de 

proteínas. 
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Tabela 25. Causas para níveis diminuídos de proteínas11,38,40,41,42 

Proteínas Níveis Diminuídos 

α1-antitripsina Frequentemente origem genética. Crianças mais afetadas por doença 

hepática, adultos mais afetados por doença pulmonar. Fumadores 

homozigóticos com dispneia e enfisema 20 anos mais cedo do que não 

fumadores homozigóticos. 

Albumina Insuficiência hepática, síndromes de perca proteica (S. nefrótica, 

gastroenterite, queimaduras graves) e má nutrição crónica. 

Pré-albumina Malnutrição. 

Microalbuminúria S.A.* 

α1-Microglobulina S.A* 

α2-Macroglobulina Estados hiperfibrinolíticos e pós-cirúrgicos, septicemia, insuficiência 

hepática grave, pancreatite aguda, no EAM melhor prognóstico.  

Ceruloplasmina Doença de Wilson, síndrome de Menke, insuficiência hepática, 

síndrome de perda proteica. 

C3 e C4 LES ativo, glomerulonefrite membranoproliferativa, doença do soro. 

C4 isolado: HAE, anemia hemolítica autoimune. 

Haptoglobina Libertação de Hb aumentada devido a hemólise intravascular  

S.A.* - Sem associação  

 

Tabela 26. Causas para níveis aumentados de proteínas37,38,39,41,42 

Proteínas Níveis Aumentados 

α1-antitripsina Reações de fase aguda em infeções e inflamações, gravidez, 

contraceção oral. 

Albumina S.A.* 

Pré-albumina S.A.* 

Microalbuminúria Alterações na membrana basal do glomérulo, lesão renal. 

Transitórios: descompensações agudas (HTA e hiperglicemia), doenças 

febris agudas, exercício físico intenso, infeções urinárias, hematúria 

pós-renal, ICC e sobrecarga proteica. 

α1-Microglobulina Lesão tubular na nefropatia diabética, na exposição a metais pesados 

ou terapêutica nefrotóxica.  
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α2-Macroglobulina Cirrose hepática, diabetes. 

Rácio α2-macroglobulina/albumina elevado: hematúria pós-renal 

Ceruloplasmina Reações de fase aguda, contraceção oral, colestase. 

C3 e C4 Doenças inflamatórias 

Haptoglobina Doenças inflamatórias 

S.A.* – Sem associação 

 

Imunoglobulinas 

As imunoglobulinas são formadas pelas células plasmáticas como resposta imunitária 

humoral a um contacto do sistema imunitário com antigénios. Num primeiro contacto são 

produzidos Anticorpos (Ac) da classe IgM seguindo-se a formação de Ac da classe IgG. A 

determinação quantitativa de Ig pode fornecer informação importante para avaliação do 

sistema imunitário.43 A IgA está presente na forma secretória e sérica. A IgD é expressa em 

todos os linfócitos B naive. Durante a maturação dos linfócitos B, a maioria destas células 

perde a expressão de IgD. Porém, existem alguns plasmócitos que segregam IgD, apesar de 

ainda ser desconhecida a sua função. A IgE é produzida principalmente pelos plasmócitos do 

pulmão e da pele. É de todas a menos abundante e tem um tempo de meia vida menor no soro. 

É a responsável pela reação de hipersensibilidade imediata (ou do tipo I) podendo permanecer 

ligada por várias semanas ou meses ao seu recetor na membrana plasmática dos basófilos e 

dos mastócitos. Quando um antigénio multivalente se liga ao complexo formado pela IgE e o 

seu recetor desencadeia a libertação de histamina e outras aminas vasoativas, originando 

reações alérgicas.28  

 

As Tabelas 27 e 28 apresentam as causas para os níveis diminuídos e aumentados das 

imunoglobulinas. 
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Tabela 27. Causa para níveis diminuídos de Imunoglobulinas.28,43,44 

Imunoglobulinas Níveis Diminuídos 

IgM Secundária a mieloma múltiplo IgA ou IgG, perda proteica por 

enteropatias, queimaduras, terapêutica imunossupressora e 

infeções recorrentes agravadas.   

 

IgG 

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 

Adquirida: queimaduras, pênfigo, síndrome nefrótico, perda 

proteica por enteropatias, mielomas não IgG, 

macroglobulinemia, gravidez, síndrome de Wiskott-Aldrich, 

distrofia miotónica, anticorpos anti-Ig, terapêutica 

imunossupressora, gamapatias monoclonais não IgG, no HIV 

(valores de IgG variam conforme a fase da doença). 

IgA Genética: ataxia telangiectasia e distúrbios de imunodeficiências 

combinados; adquirida: distúrbios reumáticos e linfomas; 

secundária a mieloma múltiplo não IgA, a macroglobulinemia e a 

síndrome nefrótico. 

IgD S.A.* 

IgE S.A.* 

IgA, IgM (LCR) S.A.* 

S.A.* - Sem associação  
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Tabela 28. Causas para níveis aumentados de Imunoglobulinas.28,43,44 

Imunoglobulinas Níveis Aumentados 

IgM Artrite reumatoide, doença hepática crónica, sarcoidose ativa, 

híper-IgM disgamaglobulinemia, doença vascular colagénica, 

síndrome nefrótico; policlonal: infeção viral, resposta precoce a 

infeção bacteriana ou parasitária; monoclonal: 

macroglobulinemia de Waldenstrom, linfoma, reticulose, doença 

hemolítica das aglutininas frias e neoplasmas. 

IgG 

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 

Policlonais: doenças autoimunes, sarcoidose, doença hepática 

crónica, algumas parasitoses, infeções recorrentes ou crónicas e 

dispositivo intrauterino anticoncecional; oligoclonais: doenças 

malignas, infeções, algumas disgamaglobulinemias e desordens 

autoimunes; monoclonais: mieloma múltiplo IgG, linfomas e 

leucemias. 

IgA Policlonais: doença hepática crónica, infeções respiratórias e 

gastrointestinais crónicas, neoplasia do trato gastrointestinal 

inferior, inflamação intestinal e doenças autoimunes; 

monoclonais: mieloma múltiplo IgA e outros linfomas. 

IgD S.A.* 

IgE Doenças alérgicas, infeções por parasitas, mieloma a IgE, 

infeções por HIV em estado avançado. 

IgA, IgM (LCR) Processos inflamatórios, síntese de Ac no SNC. 

S.A.* - Sem associação 

 

Cadeias Leves  

O anticorpo é composto por duas cadeias pesadas e duas cadeias livres idênticas, cada uma 

contendo domínios variáveis e constantes. O domínio variável de cada par cadeia leve/cadeia 

pesada combina-se para formar um local de ligação ao antigénio, desta forma ambas as 

cadeias contribuem para a especificidade de ligação ao Ag do Ac. Existem dois tipos de 

cadeias leves, kappa (κ) e lambda (λ). Cada Ac tem uma das cadeias leves, mas nunca as 

duas. O ser humano produz cerca de duas vezes mais cadeias κ do que cadeias λ. Cada cadeia 

leve livre (FLC) contém aproximadamente 220 aminoácidos numa cadeia polipeptídica que se 

cinge para formar os domínios da região variável e constante.45  
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Um excesso de produção de cadeias leve em relação às cadeias pesadas é necessário à síntese 

eficiente de Ig, o que resulta na libertação de FLC em circulação. Num individuo normal, a 

pequena quantidade de cadeias livres policlonais em circulação é filtrada pelo glomérulo e 

cerca de 90% reabsorvida nos túbulos proximais. As cadeias leves são então degradadas por 

proteases e retornam à circulação.2 Concentrações elevadas de FLC, como as libertadas por 

plasmócitos monoclonais, podem exceder a capacidade de reabsorção tubular e levar à 

excreção de FLC na urina. Estas FLC são também conhecidas como proteínas de Bence-Jones 

e devido à sua baixa massa molecular têm a capacidade de atravessar a membrana glomerular 

passando para a urina.45,46  

Um aumento de produção de Ig monoclonal ou FLC monoclonais leva à alteração da razão de 

cadeias leves κ/λ, este fora do intervalo de referência é indicativo de gamapatia 

monoclonal.45,46  

Para obtenção de resultados plausíveis de Ig/cadeias leves na urina deve ser determinado 

valor de proteínas totais na urina. 

O interesse clínico destas análises inclui o diagnóstico e monitorização de mielomas, 

neoplasias linfocíticas B, macroglobulinemia de Waldenstrom, amiloidose, DDCL, LES.45 

 

Fator Reumatoide (FR) 

O FR são autoanticorpos contra a região Fc das IgG humanas as quais estão alteradas na sua 

estrutura terciária. O FR pertence principalmente à classe IgM, mas também ocorre nas outas 

classes de Ig. A deteção do FR é um dos critérios da ARA para o diagnóstico de Artrite 

Reumatoide (AR), pois cerca de 70 - 90% dos doentes com AR apresentam FR. O FR 

representa um papel importante no diagnóstico diferencial de AR e outras doenças 

reumáticas. Permite também a avaliação do prognóstico da AR. As concentrações de FR 

elevadas estão associadas a um mau prognóstico.47  

Existem situações de AR seronegativas, em que não se deteta FR. O FR pode ainda aparecer 

associado a outras doenças reumáticas para além da AR como hepatite, endocardite, infeções 

virais ou parasitárias e outras doenças autoimunes. Com o aumento da idade há achados 

positivos de FR sem doença associada. Desta forma, a deteção de FR por si só não serve de 

diagnóstico, tendo que ser interpretado em conjunto com outros achados clínicos.47 

 

Antiestreptolisina O (TASO) 

A determinação da TASO, anticorpos específicos contra metabolitos de estreptococos, 

fornece informação sobre uma infeção prévia por estreptococos. Das exoenzimas 



45 
 

estreptocócicas a antiestreptolisina O é o parâmetro mais sensível, estando elevada em cerca 

de 80 - 85% dos casos.48 

A resposta de Ac ocorre 2 a 3 semanas após infeção aguda e atinge o máximo 4 a 5 semanas. 

Níveis aumentados aparecem na febre reumática, na escarlatina, na tonsilite e na 

glomerulonefrite.48 

 

3.1.2. Electroforese de Proteínas Séricas (Proteinograma), Imunofixação e 

Electroforese de Hemoglobinas 

 

Fundamento Teórico 

A electroforese é a migração de partículas com carga, de qualquer tamanho, num meio líquido 

sob a influência de um campo elétrico. Dependendo da carga da partícula, esta move-se em 

direção ao cátodo (elétrodo negativo) ou ao ânodo (elétrodo positivo) no sistema 

electroforético, a um dado pH. A mobilidade electroforética é diretamente proporcional à 

carga e inversamente proporcional ao tamanho da molécula e viscosidade do meio 

electroforético.2  

 

3.1.2.1. Interlab G26 

O equipamento Interlab G26 (Figura 8) realiza a Electroforese de proteínas séricas 

(Proteinograma) e a Imunofixação em amostras de soro e urina. 

 

 
Figura 8: Interlab G26.49	  

 

Electroforese de proteínas séricas de zona em gel de Agarose  

A electroforese em gel de agarose destina-se a separar proteínas a um potencial elétrico 

constante, com um tempo de separação entre 30 a 60 minutos, numa solução tampão a pH 8,9. 
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As proteínas séricas migram em direção ao ânodo e separam-se em cinco frações: albumina e 

quatro globulinas (α1, α2, β e γ). Cada fração de globulinas contém diferentes proteínas 

(Figura 9 (a) e (b)).50  

Quando a separação electroforética está completa, o gel de agarose é desnaturado, corado com 

azul ácido, lavado e seco. O gel é lido no scanner e os resultados densitométricos são 

apresentados em conjunto com o gráfico.50 

 

a) b)  

Figura 9 (a) e (b): Perfil electroforético normal. (a) e (b) Observam-se as frações proteicas 
nas duas imagens. (b) Electroforese de zona em gel de agarose.51,52	  

 

A avaliação de cada banda fornece suporte diagnóstico, a electroforese de proteínas urinárias 

permite a avaliação do dano renal de acordo com a composição qualitativa e a posição das 

bandas no padrão electroforético.50 

A Tabela 29 apresenta o intervalo de referência de cada fração proteica. 

 

Tabela 29. Fração Proteica e Intervalos de Referência. 

Fração Proteica Intervalos de Referência (g/dL) 

Pré-Albumina - 

Albumina 3,20 - 5,30 

α1-globulinas 0,08 - 0,22  

α2-globulinas 0,55 - 1,10  

β-globulinas 0,52 - 1,15 

γ-globulinas 0,64 - 1,54 
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Significado clínico dos resultados 

As disproteinemias são alterações quantitativas ou qualitativas na composição proteica do 

soro e estão relacionadas com um diversas doenças. As disproteinemias são detetadas no soro 

quando as proteínas ou grupos de proteínas estão alteradas e apresentam um aumentou ou 

diminuição. A Tabela 30 apresenta o significado clínico da diminuição ou aumento das várias 

proteínas. 

 

Tabela 30. Significado Clínico das Proteínas.53,54  

Proteínas Significado Clínico  

Albumina Diminui nos casos de aumento absoluto das globulinas (α, β, γ) para 

que as proteínas totais se mantenham no intervalo de referência.  

 

Fase aguda 

Estas migram nas frações α1- e α2-globulinas. A concentração 

aumenta 50 - 300% na inflamação aguda. Diminui em associação 

com hepatite aguda, doenças hepáticas crónicas ativas e síndromes 

de perda proteica.  

Grupo pré-albumina e 

transferrina 

A pré-albumina migra à frente da albumina e cerca de 50 - 70% está 

presente como complexo ligada à RbP. Diminui em casos de 

deficiência proteica ou energética.  

A transferrina migra na fração β-globulinas. Aumenta na deficiência 

de ferro. 

Este grupo diminui nos casos de inflamação aguda e crónica, sendo 

designado proteínas de fase aguda negativas.   

Imunoglobulinas Migram na frações γ- e β-globulinas. Amentam associadas a 

gamapatias.  

Gamapatia Policlonal Aumento da fração γ-globulinas, banda ampla, devido a doença que 

ativa a imunidade humoral. 

 

Gamapatia 

Monoclonal 

Forma uma banda-M de base estreita na zona da imunoglobulina. A 

origem é a formação excessiva de Ig ou fragmentos de Ig por uma 

célula da família dos plasmócitos. As individualidades da doença 

são a gamapatia monoclonal não mielomatosa (benigna), o mieloma 

de células plasmáticas (forma mais comum), linfomas de células B 

(Macroglobulinemia de Waldenstron, amiloidose primária e 

doenças de cadeias pesadas). 
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Gamapatia 

Oligoclonal 

Aumento seletivo de uma ou mais classes ou subclasses de Ig. A 

fração de γ-globulinas mostra um ou vários picos  

 

Bandas Extra 

Existem picos de proteínas que se desviam da distribuição normal e 

podem ser em excesso, situadas atipicamente entre as frações 

normais de proteínas, ou diretamente sobrepostas a uma banda 

normal. Resultam duma produção extrema de proteínas plasmáticas 

ou de um erro técnico enquanto se faz o SPE. Picos ou bandas com 

base estreita são compostas por Ig monoclonal, cadeia leve ou 

cadeia pesada. Estão localizadas nas regiões das γ- e β-globulinas e 

são conhecidas como bandas-M. 

 

Associações Clínicas 

A SPE (Serum Protein Electrophoresis) não permite que o diagnóstico seja estabelecido 

diretamente, contudo, devido à presença de disproteinemia e ao padrão electroforético, a 

seguinte interpretação é possível: distribuição de doenças ou grupos de doenças para tipos 

característicos de padrões, avaliação da atividade e monitorização da doença.50 A Tabela 31 

apresenta os padrões da SPE para cada tipo de doença e a Figura 10 apresenta o padrão 

electroforético das disproteinemias típicas. 

 

Tabela 31. Padrão das reações em SPE.  

Tipo   Padrão   

Albumina α1-G α2-G β-G γ-G 

Inflamação aguda ê é é (é) N 

Inflamação crónica reativa e processos 

proliferativos 

ê n é n é 

Hepatite aguda viral ê n n n é 

Cirrose hepática êê n n n éé 

Icterícia obstrutiva  ê é é é é 

Síndrome Nefrótica  êê n éé é ê 

Tumor Maligno ê é é é é 

Mieloma γ-globulina ê n n n éé 

*Símbolos: n normal, é aumenta, ê diminui, éé nítido aumento, êê nítida diminuição. 
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Figura 10. Disproteinemias típicas na electroforese - SPE. 

 

 

Imunofixação 

A imunofixação é um método imunoquímico para identificar proteínas. Inicialmente é feita 

uma electroforese em gel de agarose para separar as proteínas na mistura. Quando a migração 

está completa, aplicam-se antissoros e fixador diretamente sobre o gel ao nível das pistas de 

migração. São testadas 6 pistas em simultâneo, sendo que uma serve como referência (ELP). 

Os antissoros difundem sobre o gel, o fixador precipita todas as proteínas e os antissoros de 

especificidades diferentes (anti-cadeias pesadas gama e anti-cadeias leves totais) precipitam 

os antigénios correspondentes. O imunoprecipitado fica preso à matriz do gel e todas as 

proteínas que não precipitam são removidas na lavagem do gel. De seguida, é feita a 

coloração do gel com violeta ácido para identificação das proteínas.2 

As proteínas com mobilidade electroforética idêntica podem aparecer numa única banda. 

 

Imunofixação no soro e na urina 

Estas análises pretendem demonstrar e classificar a presença de proteínas anormais nas 

amostras. Tem especial importância clínica no diagnóstico diferencial de gamapatias 

monoclonais e policlonais, que aparecem essencialmente na zona das β e γ-globulinas.55 
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Interpretação dos resultados 

As Tabela 32 e 33 apresentam a interpretação dos resultados que se podem obter na 

Imunofixação em amostras de soro e urina. 

 

Tabela 32. Interpretação dos resultados em amostras de soro. 

Ausência de 

Banda 

Monoclonal 

Presença de uma Banda 

Monoclonal 

Presença de mais de uma Banda 

Monoclonal 

Ausência de 

proteína 

monoclonal 

Reação com um dos antissoros 

anti-cadeias leves  

Proliferação de vários clones de 

células B, presença de  2 cadeias 

pesadas e 2 cadeias leves  

Presença de 

uma cadeia 

leve livre, 

confirmação 

com antissoro 

anti-cadeias 

leves livres 

Gamapatia a 

IgD ou IgE, 

confirmada 

com antissoro 

anti-cadeias 

pesadas δ e ε 

Gamapatia oligoclonal caracterizada 

pela presença de múltiplas bandas de 

um ou mais tipos de cadeias pesadas 

e por um ou dois tipos de cadeias 

leves  

Polimerização de Ig em que se 

verificam várias bandas na pista de 

uma mesma cadeia pesada e na pista 

de uma mesma cadeia leve, repetir 

Imunofixação  

 

Resultados que apresentem uma banda monoclonal na pista ELP, mas não confirmada nas 

outras pistas pode dever-se à presença de fibrinogénio. 
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Tabela 33. Interpretação dos resultados em amostras de urina. 

Presença de proteína Bence-

Jones 

Banda monoclonal de cadeias leves ou cadeias leves 

livres 

Presença de proteína Bence-

Jones associada a paraproteína 

do soro 

Uma banda monoclonal detetada com o antissoro 

trivalente 

Duas bandas nas cadeias leves (livre e ligada) 

Uma banda numa das cadeias leves livres, outra noutra 

 cadeia leve livre e uma banda detetada por um dos 

antissoros anti-cadeia leve livre. 

Ausência de proteína Bence-

Jones com presença de 

paraproteína do soro 

Banda monoclonal detetada com o antissoro trivalente, 

banda monoclonal que migrou ao mesmo nível da 

anterior detetada com um dos antissoros anti-cadeias 

leves (livre e ligada) e ausência de banda na pista do 

antissoro anti- cadeia leve livre correspondente 

Presença de proteína Bence-

Jones polimerizada 

Várias bandas reveladas com um dos antissoros anti-

cadeias leves livre e ligada ou várias bandas, que 

migram ao mesmo nível, detetadas com o antissoro anti-

cadeia leve livre correspondente 

 

3.1.2.2. Hydrasys 

O equipamento Hydrasys da Sebia (Figura 11) realiza a Imunofixação no LCR e a 

electroforese de proteínas. 

 
Figura 11. Equipamento Hydrasys, Sebia.56	  
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Imunofixação (LCR) 

O Kit Hydragel 3 CSF permite a comparação da migração electroforética de alta resolução, 

seguida de imunodifusão com antissoro das IgG, eventualmente das IgA e IgM e das cadeias 

leves ligadas Kappa (κ) e Lambda (λ), no soro e LCR do mesmo doente. Tem como objetivo 

pôr em evidência o perfil oligoclonal específico das imunoglobulinas do LCR.57 

 

Interpretação dos Resultados 

Compara-se o perfil das imunoglobulinas no LCR e no soro. Um perfil diferente das 

imunoglobulinas ou presença de bandas suplementares (monoclonais ou oligoclonais) no 

LCR permite concluir a existência de síntese intratecal de imunoglobulinas. Na maioria dos 

casos, a síntese intratecal de imunoglobulinas pertence à classe de IgG, sendo raros os casos 

de IgA e IgM. A síntese intratecal de IgA manifesta-se normalmente com uma migração mais 

catódica da IgA no LCR do que no soro.57,58 A Figura 12 apresenta os 5 padrões possíveis 

para Imunofixação no LCR e no soro.58 

 

 
Figura 12. Padrões possíveis de Imunofixação no LCR e soro. Padrão 1 - normal. Padrão 2 - 

Esclerose múltipla. Padrão 3 - Esclerose múltipla e inflamação cerebral na doença sistémica. 

Padrão 4 - Inflamação sistémica. Padrão 5 - Mieloma ou gamapatia monoclonal.58	  
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Electroforese de Hemoglobinas 

A electroforese de hemoglobinas é efetuada em gel de agarose, com o kit Hidragel 7 

Hemoglobin (E), que se destina à separação das Hb normais (A e A2) e à deteção das 

principais Hb anómalas (S ou D e C ou E). A electroforese é efetuada no hemolisado dos 

eritrócitos e avaliada por densitometria, o que dá uma quantificação relativa e precisa das Hb 

com interesse particular, como é o caso da HbA2 no diagnóstico da β-Talassémia.59 

A Hb é uma molécula complexa composta por dois pares de cadeias peptídicas idênticas duas 

a duas. Cada uma destas cadeias está ligada ao grupo heme, num núcleo tetrapirrólico, ligado 

a um átomo de ferro. O grupo heme é comum a todas as Hb e suas variantes. O tipo de Hb é 

determinado pela cadeia de globina. As cadeias peptídicas α, β, γ e δ constituem as Hb 

normais Hb A (α2β2) 95 - 98% do total de Hb, Hb A2 (α2δ2) 2 - 3% do total de Hb e Hb F 

(α2γ2) < 2% do total de Hb.59,60 

 

 

 

Interpretação dos Resultados 

As anomalias da hemoglobina são de 2 tipos:59 

• Anomalias qualitativas ou estruturais - Hemoglobinopatias 

• Anomalias quantitativas ou de regulação - Talassemias 

 

A interpretação dos resultados da electroforese de hemoglobinas pode ser:60 

§ Sem evidência de variante de hemoglobina ou β-Talassemia. 

§ Portador de hemoglobina S (Hb A + Hb S) 

§ Portador de hemoglobina C (Hb A + Hb C) 

§ Portador de hemoglobina D (Hb A + Hb D) 

§ Portador de hemoglobina E (Hb A + Hb E) 

§ Dupla heterozigótica SC (Hb S + Hb C) 

§ Eventual presença de hemoglobina, sem evidência de Hb S, C, D ou E 

§ Portador de β-Talassemia 

§ Provável coexistência de α-Talassemia e/ou deficiência de ferro 

§ Hemoglobina F elevada, consistente com gravidez 
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3.2. Autoimunidade 

 

A autoimunidade pode ser definida como resposta imunitária adaptativa com especificidade 

para autoantigénios. Os autoanticorpos são anticorpos direcionados para os componentes 

celulares normais, os autoantigénios. A maioria dos indivíduos saudáveis produz alguns 

autoanticorpos, embora em níveis muito baixos, baixa afinidade e requerem testes sensíveis 

para a sua deteção. Os autoanticorpos de elevada afinidade, detetados em testes de rotina, são 

também encontrados em indivíduos saudáveis, especialmente mulheres e idosos.61 

Estima-se que após a recombinação genética aleatória das imunoglobulinas mais de metade 

dos recetores de células B resultantes tem especificidade para autoantigénios. O controlo da 

ontogenia das células B previne a produção de autoanticorpos pela maioria das células B. 

Muitas células B auto-reativas modificam os seus recetores através da edição de novo recetor, 

as que não o conseguem fazer, são detetadas ou tornam-se não funcionais.61 

A doença autoimune ocorre quando as células T auto-reativas ou autoanticorpos causam lesão 

através de reações de hipersensibilidade do tipo II e IV. Ao contrário dos antigénios 

infecciosos, os autoantigénios são quase impossíveis de eliminar, apesar do esforço do 

sistema imunitário. Consequentemente, após surgir, a doença autoimune tende em ser ativa 

por um longo período de tempo. As doenças autoimunes são comuns e causam, normalmente, 

doença crónica que dura meses ou anos, não havendo cura. Podem afetar qualquer órgão e 

ocorrem em qualquer idade. As hipóteses para as causas da doença autoimune incluem os 

autoanticorpos naturais, mas existem evidências que são as células T que iniciam a doença.61 

Todos os métodos para ajudar no diagnóstico das doenças autoimunes dependem da deteção 

de autoanticorpos. Podem ser utilizados 3 diferentes métodos para deteção de autoanticorpos 

em rotina e dependem dos anticorpos no soro do doente se ligarem ao antigénio numa fase 

sólida, esta ligação é então detetada de 3 formas diferentes. Os 3 diferentes métodos são a 

Imunofluorescência Indireta (IFI), o ELISA e o Blot.61 

 

3.2.1. Imunofluorescência 

A IFI é a técnica standard para deteção de autoanticorpos, pois tem uma elevada 

especificidade.62 Neste método o antigénio é a célula ou tecido montado na lâmina e o sistema 

de deteção é uma IgG anti-humana conjugada com um marcador fluorescente, posteriormente 

detetado num microscópio de fluorescência.61 As amostras positivas e negativas originam 

grande diferença no sinal produzido, sendo possível determinar facilmente a distribuição do 

corante indicador (fluoresceína). Todas as áreas fluorescentes que não correspondem a este 
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padrão típico são consideradas fluorescências inespecíficas.62 

Se o resultado da análise for positivo é feito o blot para ser feita a diferenciação.62 

O microscópio de fluorescência utilizado é o Olympus BH2-RFCA (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Olympus BH2-RFCA.63 

 

3.2.1.1. Pesquisa de Anticorpos Anti-Nucleares (ANA) 

A pesquisa de ANA consiste na determinação semiquantitativa de autoanticorpos anti-

nucleares no soro e utiliza células HEp-2 (derivadas de tumor de células epiteliais) obtidas de 

culturas e fígado de primata como substrato. Um resultado positivo apresenta uma 

fluorescência brilhante, verde-maçã, do núcleo.64 

 

Interpretação dos Resultados 

Os resultados são expressos como:64 

• Negativos - quando na diluição do soro a 1/160 o núcleo das células HEp-2 não 

apresenta fluorescência ou exibe uma fraca marcação com padrão ininteligível ou 

apenas o citoplasma apresenta marcação. 

• Positivo - a diluição do soro a 1/160, 1/320 e 1/640 é considerada positiva para 

anticorpos anti-nucleares se os núcleos das células HEp-2 apresentarem fluorescência 

superior à fluorescência do controlo negativo e com padrão ANA característico. 

Quando as amostras são positivas atribui-se o título que é determinado pela maior diluição 

positiva e também é indicado o padrão de positividade.64 
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Os padrões característicos de fluorescência ANA observam-se na Tabela 34 e as doenças mais 

importantes associadas aos ANA na Tabela 35. 

 

Tabela 34. Padrões caracteristicos de fluorescência ANA.65,66 

Padrão Tipo Antigénio Observação 

Núcleo Homogéneo dsDNA, nucleossomas, 

histonas 

 
Periférico Laminas, gp210, p62 

 
Nucleoplasma Pontos 

(dots) 

Pontos (dots) nucleares, 

centrómeros 

 
Granular nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-

B, Ku, PCNA, Mitosina, 

Mi-2 

 
Nucléolo Positivo Scl-70, PM-Scl, RNA 

polimerase, fibrilharina 

 
Citoplasma Homogéneo Proteína-P-ribossomal 
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Granular Jo-1, AMA, lisossomas, 

aparelho de Golgi 

 
Filamentoso Actina, vimetina, 

tropomiosina 

 
Fases da Mitose Positivo Ag associado ao 

cromossoma, centríolos, 

midbody 

 

  

Tabela 35. Doenças associadas aos ANA.62 

Antigénio Doença Prevalência 

dsDNA LES 60 - 90% 

ssDNA LES 

LES induzido por drogas 

Doença mista do tecido conectivo  

Poliomiosite/dermatomiosite 

ESP, AR, Síndrome de Sjögren  

70 - 95% 

60% 

20 - 50% 

40 - 50% 

8 - 14% 

RNA LES, ESP, Síndrome de Sjögren 50 - 65 % 

Histonas LES induzido por drogas, LES 

AR 

95% 

15 - 50%  

U1-nRNP Doença mista do tecido conectivo 

LES 

AR 

95 - 100% 

15 - 40% 

3% 

Sm LES 5 - 40% 

SS-A (Ro) Síndrome de Sjögren 

LES 

Síndrome de Lupus Neonatal 

40 - 95% 

20 - 60% 

100% 
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SS-B (La) Síndrome de Sjögren 

LES 

40 - 95% 

10 - 20% 

Fibrilharina ESP, forma difusa 5 - 10% 

RNA polimerase I 

RNA helicase A 

ESP, forma difusa 

LES 

4% 

6% 

PM-Scl (PM-1) Poli-/dermatomiosite, Síndrome de Sobreposição 

ESP, forma difusa 

50 - 70% 

5 - 10%  

Centrómeros ESP, forma difusa 80 - 95% 

Scl-70 ESP, forma difusa 25 - 75% 

Ciclina (PCNA) LES 3% 

Ku LES 

Poli-/dermatomiosite, ESP 

10% 

30 - 55% 

Mi-1, Mi-2 Dermatomiosite 5 - 10% 

 

3.2.1.2. Pesquisa de Autoanticorpos em Tecido Triplo – Rim, Estômago e Fígado 

de ratinho 

A pesquisa em tecido triplo é feita como o AMA (mitocôndria) e o ASMA (músculo liso), 

entre outros.  

 

Interpretação dos Resultados 

Os resultados são expressos como: 

• Negativo - quando todos os substratos não apresentam qualquer fluorescência. 

• Positivo - quando  

AMA  

Os AMA são autoanticorpos dirigidos contra Ag mitocondriais. A presença dos AMA está 

associada à Cirrose Biliar Primária (CBP) sendo que, cerca de 95% dos doentes com CBP e 

25% dos que apresentam Cirrose idiopática ou Hepatite Crónica, apresentam reatividade para 

estes Ac. A CBP é marcada por uma destruição lenta e progressiva dos pequenos ductos 

biliares dentro do fígado. 

 

A Figura 14 apresenta a positividade em tecido de rim, estômago e fígado de ratinho. 
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Figura 14. AMA em ratinho, rim à esquerda, estômago ao centro e fígado à direita. Observa-

se fluorescência granular citoplasmática dos túbulos proximais renais, das células parietais do 

estômago e dos hepatócitos do fígado.67 

 

O AMA no fígado é menos intenso que no rim. 

 

ASMA 

Os ASMA estão extremamente associados a Hepatite Autoimune do tipo I, mas no entanto já 

foram detetados com um baixo nível de títulos na hepatite viral, CBP e cirrose criptogénica. 

A Figura 15 apresenta a positividade em tecido de rim, estômago e fígado de ratinho. 

 

 
Figura 15. ASMA em ratinho, estômago à esquerda, fígado ao centro e rim à direita. 

Observa-se fluorescência nas fibras de actina interglandulares no estômago, na camada 

muscular em torno dos vasos sanguíneos do fígado, nas células mesangiais dos glomérulos e 

fibrilhas intracelulares dos túbulos renais e áreas peritubulares do rim.67 

3.2.1.3. Pesquisa de Anticorpos Anti-DNA 

A pesquisa de anticorpos anti-DNA utiliza suspensões de Crithidia luciliae. 

A deteção destes autoanticorpos é essencial para o diagnóstico do LES, embora não sejam 
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encontrados exclusivamente nesta patologia, podendo ocorrer em baixos títulos na AR, 

hepatite crônica ativa, lúpus induzido por fármacos, síndrome de Sjögren, mononucleose 

infeciosa e na cirrose biliar primária. Estes autoanticorpos são quantificados por ELISA (anti-

dsDNA IgG). A quantificação é indispensável para a monitorização da doença. 

 

Interpretação dos Resultados 

• Negativo - quando o cinetoplasto do parasita não apresenta fluorescência. 

• Positivo - quando o cinetoplasto da Crithidia luciliae apresenta fluorescência (Figura 

16). 

 

  
Figura 16. Anti-dsDNA mostra o duplo ponto fluorescente característico.67 

 

3.2.1.4. Anticorpos Anti-Citoplasma dos Neutrófilos (ANCA) 

 

A pesquisa de ANCA utiliza granulócitos fixados pelo etanol, formol e metanol. 

 

Interpretação dos Resultados 

• Negativo - quando não se observa fluorescência e os granulócitos aparecem escuros. 

• Positivo - a Tabela 36 mostra os padrões de fluorescência dos ANCA e a Figura 19 

mostra um padrão C-ANCA. 
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Tabela 36. Padrões de fluorescência dos ANCA. 

Padrão Etanol Formol Metanol 

p-ANCA Periférica Citoplasmática Negativo 

C-ANCA Citoplasmática Citoplasmática Citoplasmática 

x-ANCA Periférica Negativo Periférica 

 

 
Figura 17. Padrão C-ANCA com granulócitos fixados pelo etanol, fluorescência 

citoplasmática.67 

3.2.2. ELISA 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) é uma técnica EIA (Enzyme Immunoassay) 

em fase heterogenia que usa as propriedades catalíticas das enzimas para detetar e quantificar 

reações imunológicas de Ac e Ag em circulação ou fixados nos tecidos. Normalmente, esta 

técnica usa um anticorpo em fase sólida ao qual se adiciona uma amostra contendo o 

antigénio a ser testado. Após lavagem adiciona-se uma enzima marcada e forma-se um 

complexo “sandwich” de fase sólida Ac-Ag-Ac-enzima. O excesso de Ac não ligado é 

removido por lavagem e o substrato enzimático adicionado. A enzima converte 

cataliticamente o substrato em produto, o qual é proporcional à quantidade de Ag na amostra.2   

A utilização de anticorpos monoclonais e antigénios recombinantes promoveu o uso mais 

amplo de ELISA, permitindo obter uma maior especificidade. ��� 

O equipamento utilizado é o Mago Plus da Diamedix (Figura 18). 
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Figura 18. Equipamento Mago Plus.68 

 

A Tabela 37 apresenta os parâmetros analisados pelo método de ELISA, as amostras 

utilizadas e o interesse clínico. 

 

Tabela 37. Parâmetros analisados, amostras e interesse clínico.60,70,71,72,73 

Parâmetro Amostra Interesse Clínico 

Anticorpos Anti-

Transglutaminase (tTG) 

IgA e IgG 

Soro ou 

plasma 

Diagnóstico da doença celíaca  

Anticorpos Anti-β2-

Glicoproteína I IgG/IgM 

 

 

Soro 

Monitorização da síndrome dos anticorpos 

antifosfolípidos, avaliação do risco de trombose. 

Anticorpos 

Anticardiolipina 

IgG/IgM 

  

Anticorpos Anti-M2-3E 

IgG 

 

 

Soro ou  

Diagnóstico e monitorização de CBP e síndrome 

de sobreposição com hepatite autoimune 

Anticorpos Anti-dsDNA 

IgG 

plasma Diagnóstico e monitorização do LES 

Anticorpos Anti-Célula 

Parietal APCA 

 Diagnóstico e monitorização de anemia 

perniciosa   
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3.2.3. Blot 

O Blot é uma técnica em que uma amostra a ser analisada é aplicada à superfície de uma 

membrana (tira teste) como um pequeno ponto e é seca. Esta membrana está revestida com 

linhas paralelas de Ags altamente purificados e são depois colocadas a incubar com as 

amostras diluídas contendo o Ac. No caso de amostras positivas, os Ac específicos ligar-se-ão 

ao Ag correspondente formando um imunocomplexo. Posteriormente liga-se a este 

imunocomplexo um conjugado que será revelado pela adição do substrato.2  

A avaliação é efetuada usando o equipamento EUROBlotMaster da Euroimmun (Figura 19) e 

digitalmente através do EUROLineScan da Euroimmun. 

 

 
Figura 19. Equipamento EUROBlotMaster.74 

 

A Tabela 38 apresenta os perfis estudados pela técnica de Blot, os anticorpos contra os quais é 

feita a deteção e o diagnóstico associado, para a amostras de soro ou plasma. 
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Tabela 38. Anticorpo de cada Perfil e Diagnóstico.75,76,77,78,79,80,81 

Perfil  Anticorpos  Diagnóstico 

ANA (IgG) nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-

52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, 

Jo-1, CENP B, PCNA, 

dsDNA, nucleossomas, 

histonas, proteína-P-

ribossomal, AMA-M2 

Doença mista do tecido conectivo, 

LES, síndrome de Sjögren, ESP, poli-

/dermatomiosite, síndrome de 

sobreposição, síndrome de CREST, 

CBP 

Vasculites (IgG) MPO, PR3 e GBM Granulomatose de Wegener, poliartrite 

microscópica e síndrome de 

Goodpasture 

Hepático (IgG) AMA-M2, M2-3E (BPO), 

Sp100, PML, gp210, LKM-

1, LC-1, SLA/LP e Ro-52 

CBP, aumento das transaminases sem 

razão aparente, suspeita de Hepatite 

autoimune 

Miosites (IgG) Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-

Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-

12, EJ, OJ e Ro-52 

Poli-/dermatomiosites, miosite 

idiopática, síndrome antisintetase, 

síndrome de sobreposição 

Esclerose Sistémica 

(IgG) 

Scl-70, CENP A, CENP B, 

RP11, RP155, Fibrilharina, 

NOR90, Th/To, PM-Scl100, 

PM-Scl75, Ku, PDGFR, 

Ro-52 

ESP (difusa e forma limitada), 

síndrome de sobreposição 

Anticorpos Anti-

Gangliósidos (IgG) 

GM1, GM2, GM3, GD1a, 

GD1b, GT1b, GQ1b 

Síndrome de Guillain-Barré, 

neuropatia motora multifocal, 

neuropatia sensorial, síndrome de 

Miller-Fisher 

Anticorpos Anti-

Neuronais (IgG) 

Amfifisina, CV2,PNMA2 

(Ma2/Ta), Ri, Yo e Hu 

Síndrome neuronal paraneoplásico 
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3.3. Serologia 

 

3.3.1. Teste de Falciformação 

A hemoglobina S (Hb S) tem uma alteração na estrutura da molécula de Hb. A fórmula da Hb 

S, α2β2-6gluèval, indica a substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia 

β. A desoxigenação da HB S produz falciformação dos eritrócitos devido à polimerização 

intracelular da Hb S desoxigenada em fibras alongadas e alinhadas que distorcem a membrana 

celular na forma falciforme (forma de foice, espiculas bipolares ou folhas de azevinho).82 

 

Princípio da Técnica 

Coloca-se uma gota de sangue fresco sobre uma lâmina e sela-se com uma lamela, privando 

assim os eritrócitos de oxigénio (com ou sem agente redutor) por 1 hora a 37ºC. A observação 

é feita a microscópio óptico.82  

Este teste é executado sempre que na electroforese de hemoglobinas for encontrada uma 

banda de migração sugestiva de Hb S, D, G, G-Philadelphia ou Lepore. A presença de 

falciformação permite o diagnóstico diferencial de Hb S. O resultado do teste de 

falciformação é expresso como negativo ou positivo.82 

 

3.3.2. Teste do Antigénio Galactomanano do Aspergillus  

A infeção por Aspergillus dá-se através da inalação de esporos e estes instalam-se no pulmão. 

As formas invasivas têm aumentado nos últimos 10 anos e constituem a forma de infeção 

mais grave. Afetam principalmente doentes neutropénicos, tratados com imunossupressores e 

corticoesteroides.83  

  

Princípio da Técnica 

O teste do antigénio galactomanano do Aspergillus é realizado através do método EIA do tipo 

sandwich que deteta a presença de galactomanano em soro e LBA. São utilizados anticorpos 

monoclonais anti-galactomanano para revestir as microplacas que se unirão ao antigénio 

presente na amostra e para detetar o antigénio ligado nas microplacas funcionando como 

reagente conjugado (Ac monoclonais ligados à peroxidase). Em presença do antigénio do 

galactomanano forma-se um complexo Ac monoclonal - galactomanano - Ac 

monoclonal/peroxidase. A absorvância ou densidade ótica (OD) é medida 

espectrofotometricamente a 450 nm e 620 nm.83 

Os resultados são expressos em forma de Índice83 
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I < 0,50 resultado negativo 

I ≥ 0,50 resultado positivo 

 

3.3.3. Serologia para Hidatidose 

A hidatidose é uma doença parasitária provocada por várias espécies de helmintas do género 

Echinococcus, sobretudo pelo Echinococcus granulosus. A transmissão para o humano ocorre 

acidentalmente por contágio oral/fecal com animais contaminados (principalmente canídeos). 

O parasita continua o seu ciclo biológico no interior do organismo humano, levando à 

formação de quistos hidáticos. Portugal encontra-se entre os países considerados pela OMS 

como endémicos/altamente endémicos, com uma incidência nacional estimada de 2.2/100 000 

habitantes. Os quistos hidáticos alojam-se preferencialmente no parênquima hepático (50 - 

70%) e pulmonar (5 - 30%).84 

 

Princípio da Técnica 

Este teste utiliza uma técnica de hemaglutinação indireta em microplacas de fundo em U ou 

V. A presença de Ac específicos (anti-Echinococcus) provoca hemaglutinação do reagente 

revelador, constituído por eritrócitos de carneiro sensibilizados com antigénio de E. 

granulosus, que se traduz na formação de um halo alargado de cor vermelha acastanhada que 

cobre a cúpula da placa. Na ausência de aglutinação os eritrócitos do reagente sedimentam no 

fundo da cúpula sob a forma de botão punctiforme. Os resultados obtêm-se após 2 horas.85 

Os resultados são expressos em título dado pela última diluição do soro que ainda apresenta 

aglutinação:85 

• Títulos < 1/160 - reação não significativa,   

• Títulos ≥ 1/160 - reação clinicamente significativa, 

• Títulos > 1/320 - reação clinicamente significativa, sugestiva de hidatidose evolutiva. 

 

3.3.4. Serologia para Brucella 

A Brucella é uma bactéria Gram negativa responsável pela Brucelose. A Brucelose é 

considerada uma zoonose e a infeção é quase sempre transmitida por contacto direto ou 

indireto de animais infetados ou seus produtos.86 
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Reação de Huddleson 

Este teste utiliza uma técnica de aglutinação direta em placa que tem como objetivo a 

pesquisa de anticorpos aglutinantes para antigénios da Brucella abortus.87  

Quando o organismo humano é invadido por um agente patogénico formam-se diversos Ac, 

entre eles e as aglutininas. O soro contendo aglutininas específicas, em presença do Ag 

homólogo e em condições adequadamente controladas, são capazes de causar aglutinação 

visível. O grau de aglutinação depende da concentração de Ag, do Ac presente, da 

composição da solução salina e da temperatura.87  

Os resultados são expressos em título dado pela última diluição do soro que ainda apresenta 

aglutinação: 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320 e > 1/320.87 

 

Teste Brucella Capt 

Este teste utiliza uma técnica de imunocaptura-aglutinação para deteção de Ac totais em 

relação à Brucella e tem como objetivo a pesquisa de Ac anti-Brucella abortus. Este teste 

permite detetar Ac aglutinantes e também Ac não aglutinantes que só poderiam ser detetados 

através do teste de Coombs. O teste é constituído por microplacas com tiras com poços em 

forma de U, revestidas com Ig anti-humanas. Depois da adição do soro, junta-se o Ag e 

incuba-se 24h a 37ºC. Os resultados são expressos em títulos dado pela última diluição do 

soro que ainda apresenta aglutinação: 1/40, 1/80 até 1/5120.88  

 

3.3.5. Serologia para Treponema pallidum 

O Treponema pallidum é o agente etiológico da sífilis. Transmite-se por via sexual e durante 

a gravidez, de mãe para filho.89 

No diagnóstico da sífilis é feito um teste de rastreio IgG/IgM e se este for positivo, neste 

laboratório, fazem-se 2 testes de serologia: TPHA e RPR. Dá-se resultado positivo quando: 

ambos os testes são positivos e se TPHA for positivo com o RPR negativo.90,91  

 

TPHA (Treponema pallidum Hemaglutination) 

A determinação semiquantitativa de anticorpos anti-Treponema pallidum por hemaglutinação 

indireta TPHA é um teste de confirmação para o diagnóstico da Sífilis. O teste TPHA é um 

imunoensaio que utiliza as propriedades aglutinantes específicas dos Ac anti-Treponema. O 

reagente revelador é constituído por eritrócitos de ave (galinha) sensibilizadas com um 

preparado antigénico de T.pallidum.90 
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Os resultados são expressos como não reativos ou reativos e estes últimos expressos em título. 

O título é dado pelo último título que apresenta aglutinação.90 

Falsos positivos: toxicodependentes, lepra, mononucleose infeciosa e doenças autoimunes.90 

 

RPR (Rapid Plasma Reagin) 

O RPR é um teste de floculação não treponémico para diagnóstico da sífilis, através da 

pesquisa de Ac (reaginas) no soro ou plasma. O Ag RPR em micropartículas de carvão é 

misturado com o soro que contém Ac (reaginas) e as partículas do Ag floculam.91  

Os resultados são expressos como negativo ou positivo e no caso deste último expresso em 

título. O título é dado pelo último título que apresenta aglutinação.91 

 

3.3.6. Serologia para vírus Epstein Barr (EBV) 

O EBV, também denominado Herpes vírus humano 4, é um membro da família dos Herpes 

vírus. É uma das viroses mais comum e tem distribuição global. A transmissão é feita através 

fluídos corporais, principalmente a saliva. O EBV pode causar Mononucleose Infecciosa.92 

 

Teste Mononucleose Infeciosa - Monospot 

A serologia para o EBV é uma determinação semiquantitativa de Ac heterofilos associados à 

Mononucleose Infeciosa. O teste de aglutinação em lâmina utiliza propriedades aglutinantes 

específicas dos Ac do soro do doente, em presença dos Ag extraídos dos eritrócitos bovinos, 

comuns a Ag do EBV. O reagente é constituído por partículas de látex revestidas com Ag 

causadores da Mononucleose Infeciosa e procedentes de eritrócitos de bovino. A presença de 

Ac específicos no soro do doente provoca aglutinação do reagente que se traduz na formação 

de floculação.93 

Os resultados são expressos em títulos, sendo dados pelo último título que apresenta 

aglutinação.93 

 

3.3.7. Deteção para Rickettsia conorii 

A deteção para a Rickettsia conorii é importante no diagnóstico de febre botonosa ou escaro-

nodolar. 

Este teste utiliza a técnica ELISA para determinação quantitativa in vitro de anticorpos IgG e 

IgM anti-Rickettsia conorii em soro humano. O equipamento utilizado é o Mago Plus da 

Diamedix.94 
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3.3.8. Serologia para a Salmonella 

A Salmonella é um bacilo Gram negativo, transmitido através da ingestão de comida e água 

contaminada, responsável por intoxicações alimentares, febres tifoides e paratifoides. 

A febre tifoide é causada pela Salmonella typhi e as febres paratifoides pela Salmonella 

paratyphi A, B ou C. 

 

Reação de Widal 

Esta técnica consiste na aglutinação direta em placa entre antigénios somáticos (O) e 

flagelares (H) de Salmonella typhi, grupo D e Salmonella paratyphi, grupo A e B e as 

aglutininas do soro do doente.95 

Os resultados são expressos em título, sendo dados pelo último título que apresenta 

aglutinação.95  
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4. Virologia 
 

4.1. Serologia 

A pesquisa serológica de anticorpos IgG e IgM contra alguns vírus são realizadas no 

equipamento Liaison e por Imunoensaio de Fluorescência Indireta (IFI). 

4.1.1.  Liaison 

O equipamento Liaison (Figura 20) utiliza o método de quimioluminescência em sandwich 

para a determinação quantitativa do analito.  

 

 
Figura 20. Equipamento Liaison.96 

 

Os parâmetros analisados por este equipamento, a amostra e interesse clínico podem ser 

observados na Tabela 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Tabela 39. Parâmetros, amostra e interesse clínico.97,98,99,100,101,102 

Parâmetro Amostra Interesse Clínico 

Enolase Específica dos 

Neurónios (NSE) 

Soro e LCR Diagnóstico de neuroblastoma e carcinoma do 

pulmão de células pequenas 

Anti-antigénio precoce 

difuso do EBV (EA) IgG 

 

 

Confirmação do diagnóstico de mononucleose 

infeciosa 

EBV IgM Soro  

Anti-antigénio do 

capsídeo do EBV (VCA) 

IgG 

ou 

plasma 

Diagnóstico de mononucleose infeciosa 

CMV IgG/IgM  Diagnóstico de infeção primária ou latente 

pelo CMV 

HSV-1/2 IgG/IgM  Diagnóstico de infeção primária ou latente 

pelo HSV 

VZV IgG7IgM  Diagnóstico de infeção primária ou latente 

pelo VZV 

Antigénio polipéptido 

tecidular (TPA)  

 Controlo de doentes com tumores resultantes 

de células epiteliais (carcinoma do pulmão, 

bexiga, mama, trato GI) 

 

Imunoensaio de Fluorescência Indireta (IFI) 

O método IFI faz a determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgG e IgM antivírus 

Herpes humano 6 (HHV6) e antivírus Herpes humano 8 (HHV8). 

A Tabela 40 apresenta o interesse clínico associado ao estudo destes vírus em amostras de 

soro ou plasma e a expressão dos resultados. 
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Tabela 40. Parâmetro, interesse clínico e expressão dos resultados.103,104 

Parâmetro Interesse Clínico Expressão dos Resultados 

HHV6 

IgG/IgM 

Exantema súbito (febre 

dos 3 dias) 

Negativo - quando não apresenta fluorescência 

nas células infetadas 

Positivo - as células infetadas apresentam 

fluorescência granular pra diluição ≥ 1/10 

HHV8 

IgG/IgM 

Diagnóstico de sarcoma 

de Kaposi 

Intensidade de fluorescência de 1+ a 4+ 

 

4.2. Pesquisa de Antigénios 

 

Antigenemia CMV pp65 

O Citomegalovírus (CMV) ou vírus do Herpes Humano 5 é um vírus de dupla cadeia de 

DNA. A matriz proteica está situada entre o envelope e a cápside, ligando as duas estruturas. 

O antigénio pp65 é proteína da matriz e constitui cerca de 5% das proteínas do vírus em 

maturação. É sintetizada pelas células infetadas nos estadios precoces da infeção e é a 

principal proteína encontrada na periferia dos leucócitos durante a infeção ativa, permitindo 

desta forma o rápido diagnóstico e avaliação da eficácia do tratamento da infeção pelo 

CMV.105   

 

Princípio do Método 

A antigenemia CMV pp65 é um método imunocitoquímico que permite a identificação da 

fosfoproteína estrutural pp65 em leucócitos de sangue periférico, utilizando anticorpos 

monoclonais marcados com peroxidase.  

Inicia-se o procedimento pela separação de leucócitos com solução de lise de cloreto de 

amónio. Após isso preparam-se as lâminas com as amostras e as lâminas controlo e faz-se a 

sua cloração. No fim observa-se ao microscópio ótico nas objetivas de 10x ou 25x e faz-se a 

contagem de células positivas. O resultado é expresso em número de células infetadas por 

5x104 leucócitos. 
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4.3. Testes Confirmatórios 

4.3.1. Western-Blot 

O Western-Blot é uma técnica que usa anticorpos específicos para identificar proteínas que 

foram separadas com base no seu tamanho por electroforese em gel. Este imunoensaio usa 

uma membrana de nitrocelulose ou difluoreto de polivinilideno (PVDF). Após a electroforese, 

a membrana é processada com anticorpos específicos para as proteínas alvo e visualizada 

usando anticorpos secundários e reagentes de deteção.2 

A Tabela 41 apresenta os parâmetros analisados pela técnica de Western-Blot, que pode ter 

execução manual ou automatizada. 

 

Tabela 41. Parâmetros analisados e equipamento. 

Parâmetro Equipamento 

HIV-1  

HIV-2 Autoblot 3000 

HTLV-I/II  

HCV  

 

HIV-1 

Expressão de resultados, segundo a OMS:106 

• Negativo para Ac anti-HIV-1: Ausência de bandas específicas 

• Indeterminado: 1 ENV ± GAG ± POL 

  GAG + POL 

  GAG 

  POL 

• Positivo para Ac anti-HIV-1: 2 ENV ± GAG ± POL 

 

Interpretação:106  

ENV  

• GP160: Glicoproteína percursora da gp110/120 e gp41 (banda difusa) 

• GP110/120: Glicoproteína do envelope (banda com extremidade difusa) 

• GP41: Glicoproteína transmembranar (banda difusa) 

GAG 
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• P55: Proteína percursora de proteínas “core” (dupla banda) 

• P40: Proteína percursora de proteínas “core” (banda nítida) 

• P24/25: Proteínas “core” (banda nítida) 

• P18/17: Proteínas “core” (por vezes dupla banda) 

POL 

• P68/66: Transcriptase reversa (banda nítida) 

• P52/51: Transcriptase reversa (banda nítida) 

• P34/31: Endonuclease (banda nítida) 

 

Na Figura 21 pode observar-se o resultado de Western-Blot para o HIV-1.  

 
Figura 21. Resultado de Western-Blot para o HIV-1. 1 - Controlo positivo. 2 - Controlo 

negativo. A - Negativo. B - Indeterminado. C - Positivo.107 

 

HIV-2 

Expressão de resultados:108 

• Negativo para Ac anti-HIV-2: Ausência de bandas específicas 

• Indeterminado: ENV + GAG 

  ENV + POL 

  GAG + POL 

  GAG 

  POL 

  ENV 

• Positivo para Ac anti-HIV-1: ENV + GAG + POL 
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Interpretação:108 

ENV 

• GP140: Glicoproteína percursora da pg150 e gp36 (banda difusa) 

• GP105/125: Glicoproteínas do envelope (banda difusa) 

• GP36: Glicoproteína transmembranar (banda difusa) 

GAG 

• P56: Proteína percursora das proteínas “core” (banda nítida) 

• P26: Proteína “core” (banda nítida) 

• P16: Proteína “core” (banda nítida) 

POL 

• P68: Transcriptase reversa (banda nítida) 

• P34: Endonuclease (banda nítida) 

 

Na Figura 22 pode o resultado de Western-Blot para o HIV-2.  

 
Figura 22. Resultado de Western-Blot para o HIV-2. 1 - Controlo negativo. 2 - Controlo 

positivo. 3 e 4 - Positivos.109 

 

HTLV-I/II 

Expressão de Resultados:110 

• Negativo: Nenhuma reatividade com proteínas específicas 

• Indeterminado: Presença de bandas específicas para o HTLV, mas que não cumpram 

os critérios de positividade 
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• Positivo para HTLV-I: GAG (p19 ± p24) + 2 ENV (GD21 + rgp46-I) 

• Positivo para HTLV-II: GAG (p24 ± p19) + 2 ENV (GD21 + rgp46-II) 

• Positivo para HTLV: GAG (p24 + p19) + 1 ENV 

           Possível positivo HTLV-I se p19 ≥ p24 

           Possível positivo HTLV-II se p19 < p24 

• Positivo para HTLV-I e HTLV-II: rgp46-I + rgp46-II + GD21 + p19 + p24 

 

Na Figura 23 podem observar-se as bandas virais específicas do HTLV para a técnica de 

Western-Blot. 

 

 
Figura 23. Bandas virais específicas para o HTLV. a. Soro com dupla infeção por HTLV-I/II. 

b. Controlo positivo para o HTLV-I. c. Controlo positivo para o HTLV-II. d. Controlo 

negativo.110 

 

HCV 

Expressão de resultados:111 

• Negativo para Ac anti-HCV: Ausência de bandas específicas 

• Indeterminado: Apenas uma banda 

 C1 + C2 

 GST + C1 + C2 

• Provável Positivo: As bandas antigénio de 2 genes diferentes (cápside, NS3, NS4) = 

0.5+ 
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• Positivo: ≥ 2 bandas antigénio de 2 genes diferentes (cápside, NS3, NS4) > 0.5+ 

 

A interpretação da intensidade da cor e graduação estão presentes na Tabela 42. 

 

Tabela 42. Intensidade e graduação das bandas do Western-Blot para o HCV.111  

Intensidade da Banda Graduação 

Superior à banda controlo anti-IgG 3+ 

Igual à banda controlo anti-IgG 2+ 

Inferior à banda controlo anti-IgG e 

superior à banda residual 

1+ 

Fraca, banda residual 0.5+ 

Sem sinal 0 

 

Na Figura 24 pode observar-se o controlo positivo da técnica de Western-Blot para o HCV.  

 

 
Figura 24. Controlo positivo do HCV.111 

 

4.4. Biologia Molecular 

4.4.1. Extração e purificação de DNA 

O isolamento de DNA cromossomal ou plasmidial é um procedimento básico e fundamental 

para a clonagem molecular. Existem muitas técnicas disponíveis que permitem o isolamento 

de DNA, porém esses métodos possibilitam o isolamento de apenas um tipo de DNA por 

extração. A purificação consiste na separação do DNA a partir dos restos celulares e das 

proteínas, principalmente as DNases que degradam as moléculas de DNA, tanto em células 

bacterianas como em células eucarióticas. De acordo com o tipo celular, diferentes reagentes 

e substâncias são combinados e utilizados nesse procedimento. As proteínas podem ser 
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removidas eficientemente com a utilização de uma mistura dos solventes orgânicos fenol e 

clorofórmio. Esses solventes atuam como agentes desproteinizantes, rompendo rapidamente a 

integridade celular e desnaturando as proteínas, deixando os ácidos nucleicos em solução 

aquosa.112 

A extração de DNA viral pode ser realizada por um método manual, que se inicia com a lise 

celular, seguida do tratamento com RNAase, precipitação de proteínas, precipitação do DNA 

e, por fim, a hidratação do DNA. 

A extração automática de DNA e RNA utiliza partículas magnéticas em colunas e inicia-se 

com a lise com proteinase K (assegura a digestão das proteínas virais da cápside e inativação 

de RNAases), seguida da ligação do DNA/RNA às partículas magnéticas e por fim, lavagens 

e eluição dos ácidos nucleicos.  

4.4.2. Amplificação dos Ácidos Nucleicos  

A PCR é uma técnica rápida, reprodutível e altamente sensível que permite a amplificação de 

um fragmento de DNA específico mediante síntese enzimática in vitro a partir de quantidades 

mínimas de material inicial. A técnica copia a dupla cadeia de DNA e é composta pela 

repetição da replicação de ácidos nucleicos, conseguindo-se assim, uma amplificação 

exponencial do material genético. A reação de PCR utiliza dois oligonucleótidos sintéticos 

(complementares aos extremos da sequência alvo e em sentido antiparalelo um em relação ao 

outro) como primers ou iniciadores de uma reação de replicação catalisada por uma DNA 

polimerase termoestável. A amplificação é o resultado da replicação de uma série de ciclos 

compostos de 3 fases: desnaturação (94 - 96ºC), hibridação (30 - 60ºC) e extensão (72 - 

75ºC), como se pode observar na Figura 25.113 
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Figura 25. Amplificação do DNA por PCR.114 

 

Electroforese em gel de Agarose 

A eletroforese em gel de agarose é um método simples e eficiente que permite a separação, 

identificação e purificação de moléculas de DNA. As moléculas são separadas através da 

migração de partículas no gel, com a aplicação de uma diferença de potencial elétrico, onde as 

moléculas de menor massa migram mais rápido. O protocolo padrão de gel de agarose 

permite separar fragmentos de DNA entre 0,5 a 25 Kb. A eletroforese também pode ser 

utilizada para separar proteínas e moléculas de RNA. A agarose utilizada no gel é um 

polissacarídeo que forma uma rede e permite regular a velocidade da migração das moléculas 

durante a separação. A adição de corante fluorescente (brometo de etídio), que se intercala 

entre as bases do DNA, e o uso de radiação ultravioleta permitem a visualização e a 

fotografia, conforme a Figura 26.112 

 
Figura 26. Electroforese de fragmentos de PCR amplificados (M-marcador de massa 

molecular).112 
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PCR em tempo real 

Na PCR em tempo real, a amostra de DNA é medida após cada ciclo através do uso de 

marcadores fluorescentes incorporados no produto da PCR. O aumento do sinal de 

fluorescência é diretamente proporcional ao número de moléculas produto da PCR 

(amplicons) produzidos na fase exponencial da reação.115 

Os marcadores fluorescentes usados incluem corantes de ligação ao dsDNA ou moléculas 

coradas ligadas aos primers ou sondas que estão incorporados no produto durante a 

amplificação.115 

A mudança na fluorescência é medida durante a reação. Localiza-se a fluorescência com o 

número do ciclo e a PCR em tempo real produz amplificação do sinal que representa a 

concentração do produto sobre a duração de toda a reação da PCR.115 

As vantagens da PCR em tempo real incluem:115 

• A capacidade de monitorizar o progresso da reação enquanto ocorre em tempo real 

• A capacidade da medição precisa da quantidade de produto a cada ciclo 

• Um aumento do alcance na deteção  

• A combinação da amplificação e deteção num único tubo, o que elimina as 

manipulações pós-PCR 

 

Deteção dos Ácidos Nucleicos (PCR em tempo real) 

Para a deteção do produto da PCR, são utilizados dois tipos de compostos fluorescentes, o 

SYBR® Green e a sonda TaqMan®. O SYBR® Green é um fluoróforo em suspensão, que se 

liga a dupla cadeia de DNA emitindo uma fluorescência verde com a excitação da luz emitida 

pelo sistema ótico do termociclador. A sonda TaqMan® é uma sonda utilizada na deteção de 

sequências específicas nos fragmentos de DNA amplificados. A emissão dos compostos 

fluorescentes gera um sinal que aumenta na proporção direta da quantidade de produto da 

PCR.115 

 

A Tabela 43 apresenta os parâmetros analisados, a amostra, o método e o equipamento 

utilizados. 
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Tabela 43. Parâmetros, amostra, método e equipamento. 

Parâmetros Amostras Método Equipamento 

HSV-1/2 Soro, plasma e  Rotorgene 300 

VZV LCR PCR  

EBV Soro, plasma, LCR, 

LBA, urina, sangue total 

em 

tempo 

 

CMV Soro, plasma,  real Biorobot EZ1 

HHV-6 urina, LBA  SDS 7300 ABI 

HHV-8 e LCR PCR convencional-  

Parvovírus 

B19 

Soro, plasma, LCR e 

MO 

Electroforese 

em gel de 

 

JCV Soro, plasma, LCR, agarose  

BKV urina e LBA   

  

4.4.3. Papiloma Vírus Humano (HPV) 

O HPV é um vírus com genoma de dsDNA que pertence à família Papillomaviridae. O 

papiloma vírus infeta o epitélio cutâneo e mucosas de grande variedade de animais, incluindo 

o ser humano, através de cortes ou de forma abrasiva. Apresenta-se sob a forma de verrugas 

ou papilomas, que normalmente retrocedem sem causar danos ou sintomas no hospedeiro, 

mas também podem persistir e progredir para malignidade. O papiloma vírus está dividido em 

18 géneros, 5 dos quais estão associados ao ser humano.116 Os diferentes genótipos podem 

estar associados a diferentes locais de infeção, como mostra a Tabela 44. 
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Tabela 44. Exemplos de genótipos de HPV, local de infeção, doença associada e potencial 

oncogénico.117 

HPV Local de infeção Lesão associada Risco oncogénico 

1, 4 Cutânea Verrugas  Benigno 

6, 11  

Epitélio anogenital e 

Verrugas genitais e 

papilomas da laringe 

Baixo 

16, 18, 33, 45 mucosa da laringe Neoplasia 

intraepitelial cervical, 

tumor anogenital e 

orofaríngeo 

 

Elevado 

5, 8, 38 Cutânea Tumor cutâneo não-

melanoma 

 

 

A deteção do HPV é muito importante devido a: ser o agente etiológico do carcinoma do colo 

do útero, por ter elevado valor preditivo negativo (cerca de 99%) e m testes negativos, a 

mulher corre um menor risco de carcinoma do colo do útero. 

Segundo o IPO de Lisboa, a deteção e tipagem do HPV é realizada de acordo com a Figura 

27. 
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Figura 27. Deteção e tipagem do HPV, IPO de Lisboa. 

 

4.5. Cultura de Células 

 

A cultura de células tem larga aplicação no campo da biologia celular. São utilizadas em 

laboratórios moleculares, de citogenética e bioquímica para o estudo de diagnóstico e 

pesquisa. Na maioria dos casos, as células ou tecidos crescem em cultura durante dias ou 

semanas até obter número suficiente de células para análise. A manutenção das células em 

culturas de longa duração requer a aderência estrita à técnica de assepsia de modo a evitar 

contaminações e perda de potencial das linhas celulares.118 

Um fator importante que influencia o crescimento das células em cultura é a escolha do meio 

de cultura em tecido. Estão disponíveis métodos diferentes para a cultura de células e cada 

laboratório deve determinar qual o meio que melhor se adequa à sua pesquisa. Cada 
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laboratório pode adquirir meios de preparação comercial ou preparar os seus próprios 

meios.118 

Após as células alcançarem confluência entre si, devem ser feitas subculturas ou passagens. O 

erro na subcultura de células resulta na redução do índice mitótico e eventualmente na morte 

celular.118 

O primeiro passo na subcultura de monocamadas é separar as células da superfície da cultura 

primária através da tripsinização ou meios mecânicos. A suspensão de célula resultante é 

subdividida, ou feita nova cultura, em culturas frescas. Verifica-se o crescimento das culturas 

secundárias, alimentadas periodicamente e que podem subsequentemente ser realizadas novas 

subculturas, de modo a produzir culturas terciárias, etc. O tempo entre a passagem de células 

depende da taxa de crescimento e varia com a linhagem celular.118 

Quando as células de subcultura estão disponíveis, devem ser tratadas com agentes protetores 

apropriados, como o glicerol, e armazenadas a temperaturas abaixo dos -130ºC 

(criopreservação) até que sejam necessárias.119 

 

Manutenção de Cultura Celular 

A manutenção de culturas celulares é indispensável nos seguintes casos: 

• No isolamento viral; 

• Na deteção de certos vírus pelo efeito citopatogénico (ECP), ou seja, a modificação da 

morfologia das células, após replicação viral, como no caso do HSV-1/2, o CMV, 

entre outros; 

• Na pesquisa da presença de determinados antigénios virais específicos após 

inoculação com vários produtos biológicos dos doentes, como a urina, a saliva, o LBA 

ou o LCR, a que se segue a deteção dos referidos antigénios, quer no sobrenadante das 

culturas, quer nas próprias células. Esta pesquisa pode fazer-se por 

imunofluorescência ou PCR. 

 

Tipos de Células 

Atualmente, o laboratório de virologia dispõe das seguintes linhagens celulares: células 

VERO (células de rim de macaco verde), células MRC5 (células de pulmão de embrião 

humano), células CaSki (carcinoma epidermoide do cérvix, HPV 16), células Namalwa 

(linfócitos B, Linfoma de Burkitt, EBV), células HeLa (adenocarcinoma do cérvix, HPV 18), 

células SiHa (carcinoma de células escamosas do cérvix, HPV 16), células SUP-T1 
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(linfoblastos T, Leucemia linfoblástica) e células B95-8 (linha celular humana linfoblástica, 

EBV). 

 

Determinação do número de células 

A determinação do número de células em cultura é importante na padronização das condições 

de cultura e na realização da exata quantificação. A câmara de Neubauer é uma câmara de 

contagem utilizada após as células serem coradas com azul de tripan, que cora apenas as 

células mortas, não sendo estas contadas. Os resultados expressam-se da seguinte forma118 

Número de células viáveis = Média de células × Fator de diluição (×10) × 10! 
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5. Controlo de qualidade 
 

Quando um teste é realizado num laboratório, o seu resultado pode ser de uma amostra de um 

doente ou uma amostra de controlo de qualidade (CQ). Este resultado pode ser quantitativo, 

qualitativo ou semi-quantitativo.120 

Além do Controlo de Qualidade Interno (CQI), a Avaliação Externa da qualidade (AEQ) é 

também essencial para avaliar a fiabilidade e o rigor dos resultados fornecidos pelo 

laboratório. 

 

5.1. Controlo da Qualidade Interno  

 

O CQI para cada teste realizado no laboratório é calculado a partir da base de dados dos QC 

calculados pelos testes regulares dos controlos. Os dados recolhidos são específicos para cada 

controlo. Consequentemente, as estatísticas e gama de valores calculados a partir destes dados 

são também específicos para cada nível de controlo e refletem o comportamento dos testes a 

concentrações específicas. Os parâmetros utilizados pelo laboratório são a média [x] e o 

desvio padrão [s], para cálculo do coeficiente de variação [CV%]. Em que120 

𝐶𝑉%   =
𝑠
𝑥   ×  100 

 

Laboratórios de Bioquímica, Imunologia e Virologia 

O CQI consiste no processamento de diferentes materiais de controlo dos quais são 

conhecidas as suas características (concentração, presença de antigénio ou anticorpo, etc.). 

Nos sistemas automáticos, os materiais de controlo são testados todos os dias após a 

manutenção geral do aparelho. Em alguns casos, os controlos são testados uma vez por dia 

(manhã), noutros casos são analisados três vezes ao dia (manhã, tarde e noite), ou apenas 

quando a análise é pedida. 

As calibrações são realizadas quando o controlo está fora dos limites, quando se muda o lote 

de reagente ou de acordo com o intervalo de tempo fornecido pelo fabricante. 



87 
 

 

 

5.2. Avaliação Externa da qualidade 

 

A participação em programas de comparação interlaboratorial de CQ é muito recomendada. 

Sem tais programas o laboratório fica isolado e não tem meio de verificar regularmente a 

confiança no seu trabalho. Um dos métodos mais fáceis para calcular a confiança e 

imprecisão é a comparação da média e desvio padrão dos métodos utilizados com outros 

laboratórios que utilizem os mesmos equipamento e métodos.120  

A AEQ permite o controlo da exatidão, que pode ser avaliada pelo Bias para a deteção de 

erros sistemáticos 

𝐵𝑖𝑎𝑠   =   
𝑥𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 −   𝑥𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

𝑥𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜  

O cálculo do Bias e do CV% permitem o cálculo do Erro Total (ET) e do Sigma. 

𝐸𝑇   = 𝐵𝑖𝑎𝑠 + 𝑍  ×  𝐶𝑉%   e 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎   =    !"!|!"#$|
!"%

 

 

Em que Z = 1,65 para um intervalo de confiança de 95%. 

A AEQ usa materiais de controlo dos quais não se conhecem as características. O número de 

amostras varia em função do programa. Uma vez processadas as amostras, os resultados 

obtidos são enviados à entidade que organizou o programa e é esta que realiza os cálculos 

estatísticos.121 

 

Laboratório de Bioquímica  

Os programas utilizados na AEQ no laboratório de Bioquímica são o RIQAS, o INSTAND e 

o NEQAS (UKNEQAS), sendo que este último programa é apenas utilizado para os 

imunossupressores.  

 

Laboratório de Imunologia 

Os programas utilizados na AEQ no laboratório de Imunologia são o RIQAS, o NEQAS, o 

INSTAND, o PNAEQ, o MBL e o Euroimmune. 
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Laboratório de Virologia 

O laboratório de Virologia tem implementado programas de AEQ para a Serologia e para a 

Biologia Molecular. Os programas utilizados são o INSTAND, o NEQAS, o InterQC, o 

QCMD e o WHO HPV LabNet.  
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6. Conclusão 
 

O estágio no Laboratório de Patologia Clínica do IPO de Lisboa apresentou-se bastante 

vantajoso 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, em particular nas valências de Bioquímica, Imunologia e Virologia, bem como a 

importância do CQ. 
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