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Resumo 
 
A hemóstase, é um processo fisiológico que apresenta como objetivo manter o sangue em 

estado fluído dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja hemorragia ou trombose. A medicina 

usa um conjunto de testes de rotina, realizados em laboratório para avaliar as vias de 

coagulação. Os tempos de protrombina (TP) e de tromboplastina parcial ativada (TTPa) são, 

reconhecidamente, importantes meios de diagnóstico na prática Médico-Veterinária. A sua 

interpretação resulta da comparação dos resultados obtidos, com intervalos de referência (IR) 

existentes para a espécie. A escolha de IR adequados é fundamental para que os laboratórios 

forneçam informações fidedignas e que os clínicos interpretem corretamente os resultados 

pois cerca de 80% das decisões dos médicos são baseadas em informações fornecidas por 

relatórios laboratoriais. A criação de IR próprios de cada laboratório reflete a condição da 

população na qual estes testes serão aplicados no dia-a-dia. Para determinar limites de 

referência com intervalos de confiança de 90% é recomendado um mínimo de 120 indivíduos, 

contudo, na Medicina Veterinária é muito comum e frequentemente inevitável, a criação de 

intervalos de referência determinados a partir de amostras menores. A realização deste 

trabalho tem como objetivo principal criar IR internos para TP e TTPa no Start®4 (Stago) de 

uso no Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (HVUTAD), 

no cão e avaliar os efeitos do género e da idade nos IR destes parâmetros laboratoriais. Para a 

realização deste estudo, foi recolhida informação de 223 cães. Após a aplicação dos nossos 

critérios de inclusão e de exclusão, a amostra final contém informação de 122 cães. No 

plasma, preparado por métodos de rotina, determinaram-se o TP e o TTPa no Start®4 (Stago), 

seguindo as instruções do fabricante. Os intervalos de referência que obtivemos foram de 6,7 

a 10,8 segundos para o TP e 9 a 14,8 segundos para o TTPa. Quanto ao TP foi 

significativamente mais alto nas fêmeas do que nos machos e não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre as 3 faixas etárias em estudo. Já para o TTPa não 

existiram diferenças significativas por género, mas existiram quanto à idade. Estes intervalos 

diferem daqueles do Laboratório de Patologia Clínica (LPC) do HVUTAD e da bibliografia. 
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Abstract 

 

Hemostasis, is the process by which blood keeps its fluid state inside blood vessels, without 

any hemorragic or thromboembolic accidents. Medicine uses a set of routine laboratory test, 

in order to evaluate coagulation pathways. Prothrombin and activated partial thromboplastin 

times (PT and aPTT) are important diagnostic methods in Veterinary practice. Its 

interpretation comes from comparing its results with reference intervals (RI) for each species. 

Choosing adequate RI is essencial for laboratories to give reliable information and so 

physicians can correctly interpretate results as 80% of medical decisions are based on 

information included in laboratory reports. Setting internal RI mimics de state of the 

population they are to be aplyed every day. To set reference limits with 90% confidence 

intervals a minimum of 120 individuals are recomended, however, in veterinary laboratories a 

lower number of samples is often, and frequently unavoidably used. The main objective of 

this work is to set internal RI for the PT and aPTT, in dogs, for the Start®4 (Stago) equipment 

in use in the Trás-os-Montes e Alto Douro University Veterinary Hospital (HVUTAD) and 

evaluate the effects of gender and age in the RI of these laboratory parameters. For use in this 

study, information was collected regardlessly of age, genre, breed of 223 dogs. After our 

inclusion and exclusion criteria have been aplied, our final sample size was 122 dogs. In 

blood plasma, obtained by routine procedures, PT and aPTT were evaluated usig the 

manufacturers instuctions in the Start®4 (Stago) equipment. Our obtained RI were 6,7 to 10,8 

seconds for PT and 9 to 14,8 seconds for aPTT. For PT they were significantly higher in 

females than in males, and we have found no significantly diferences between our age groups. 

As for aPTT there were no signficant statistical diferences between genders but we have 

found diferences in diferent age groups. Our intervals were diferent from those in use in the 

HVUTAD Clinical Patology Laboratory (LPC) and those found in literature. 
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1. Introdução 

1.1. Mecanismos da coagulação 

A importância da coagulação apenas foi reconhecida na década de 1730 por Petit, um 

cirurgião, pois, até então não se acreditava que tivesse qualquer significado fisiológico ou 

patológico, embora o facto de o sangue coagular fosse bem conhecido por Hipócrates, Platão, 

Aristóteles, Celso e Galeno (Owen, 1990). A hemóstase é muito importante para a 

manutenção da homeostasia. Se o sangramento excessivo de um vaso sanguíneo lesado não 

for interrompido, pode resultar num ciclo de retroação positivo, consistindo num volume 

sanguíneo e numa pressão arterial cada vez menores, afastando-se da homeostasia e 

resultando em morte (Tate et al., 2004). 

A hemóstase, é um processo fisiológico que apresenta como objetivo preservar o sangue 

em estado fluído dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja hemorragia ou trombose 

(Tripathi et al., 2014). Assim sendo, a hemóstase tem como objetivo prevenir a perda de 

sangue quando a integridade do vaso sanguíneo é danificada (Bijak et al., 2015). 

É um mecanismo essencial de sobrevivência, que envolve componentes vasculares, 

celulares e plasmáticos que juntos interagem para interromper a hemorragia. Os efeitos 

vasculares incluem a vasoconstrição, expressão de fatores pró-coagulantes, como o fator 

tecidual, e a perda das funções anticoagulantes normais do endotélio. A coagulação ocorre por 

fatores celulares e humorais que interagem conjuntamente com fatores locais e sistêmicos 

(Levy et al., 2019). 

Diferentes mecanismos regulam a hemóstase: a resposta vascular (constrição do vaso 

lesado), a formação do tampão plaquetário (também chamado de hemóstase primária), a 

cascata de coagulação que corresponde a uma série de ações enzimáticas sobre as proteínas e 

que levam posteriormente à formação do coágulo. A finalização do processo dá-se por 

mecanismos de controle antitrombóticos e por último, a remoção do coágulo num processo 

denominado fibrinólise. A cascata de coagulação leva à formação de polímeros de fibrina que 

vão consolidar o tampão plaquetário formado durante a hemóstase primária; um sumário 

destes temas será abordado nos próximos subcapítulos (Halperin e Reber, 2007; Coelho e 

Moreira, 2001). 
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1.1.1. Resposta vascular 

Após a ocorrência de um ferimento, o sistema hemostático envolve uma miríade de 

recetores vasculares e extravasculares que em conjunto agem com os componentes do sangue 

para selar os danos causados à vasculatura e ao tecido circundante (Versteeg et al., 2013). 

O espasmo vascular traduz-se no encerramento imediato, mas temporário, de um vaso 

sanguíneo resultante da contração do músculo liso dentro da parede do vaso. Essa constrição 

pode fechar completamente pequenos vasos, interromper o fluxo de sangue da área afetada 

(Tate et al., 2004) e promover a manutenção das superfícies endoteliais justapostas. Esta 

resposta apenas é eficiente nos pequenos vasos da microcirculação (Coelho e Moreira, 2001). 

Durante a fase vascular, para além da vasoconstrição ocorre a secreção por parte do 

endotélio de substâncias pró-coagulantes (fator de von Willebrand [FvW], fator tecidual), 

substâncias anticoagulantes prostaglandina I 2 [PGI 2], trombomodulina, uroquinase, o 

ativador do plasminogênio tecidual, antitrombina, óxido nítrico e o fator relaxante derivado 

do endotélio (Halperin e Reber, 2007). 

 

1.1.2. Hemóstase primária 

A hemóstase primária é a denominação atribuída ao processo da formação do trombo 

plaquetário nos locais onde há lesão vascular. Ocorre poucos segundos após a lesão e é de 

extrema importância na limitação da perda de sangue pelos capilares, pequenas arteríolas e 

vénulas. Uma hemóstase primária eficaz envolve três acontecimentos importantes, a adesão 

plaquetária, a secreção e a agregação plaquetária (figura 1) (Coelho e Moreira, 2001).   

Quando há uma lesão, o FvW com origem nas células endoteliais, magacariócitos e 

plaquetas, é exposto à matriz proteica endotelial, promovendo a adesão plaquetária. O 

processo de adesão, juntamente com a resposta vascular, desencadeia nas plaquetas o 

processo de ativação, num ciclo de adesão/ativação e consequentemente agregação 

plaquetária que facilitam a formação do tampão e subsequente trombo sanguíneo (Hou et al., 

2015; Wang et al., 2014). 
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Figura 1 - Esquema dos principais mecanismos envolvidos na hemóstase primária (adaptado de Coelho e 
Moreira, 2001). 

 
 

1.1.3. Hemóstase secundária 

A cascata de coagulação foi relatada pela primeira vez em meados da década de 1960, 

com base em dados experimentais in vitro (Mingarro-de-León e Chaveli-López, 2013).  

A coagulação sanguínea é um passo crítico da hemóstase (Li et al., 2018). A cascata de 

coagulação é um processo complexo, durante o qual a coagulação sanguínea é classicamente 

dividida em via intrínseca ou de contacto, em que todos os fatores necessários estão presentes 

em circulação e a reação inicial é o contacto com superfícies carregadas negativamente, sendo 

que esta começa no sangue. A via extrínseca ou dependente do fator tecidual é ativada na 

sequência de uma lesão vascular e começa com traumatismo da parede vascular e dos tecidos 

adjacentes. Após a ativação do fator X, as duas vias convergem numa só via, a via comum 

que conduz à formação de trombina (Mann et al., 2019; Coelho e Moreira, 2001). O processo 

é diretamente regulado por mais de uma dúzia de fatores de coagulação sanguínea incluíndo 
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doze fatores designados por algarismos romanos, plaquetas, pré-calicreína - fator Fletcher - e 

cininogênio de alto peso molecular (CAPM) - fator Fitzgerald (Mann et al., 2009). 

A via intrínseca inclui os fatores XII, XI, IX e VIII, bem como a pré-calicreína e o 

cininogênio. Já a via extrínseca é composta pelo fator VII e pelo fator tecidual (FT) (Fakhri et 

al., 2013). A pré-calicreína, o fator de Hageman e o CAPM formam um complexo com o 

colagénio subendotelial, a ativação por contacto. Quanto ao fator XII liga-se ao CAPM sendo 

lentamente convertido numa protease ativa em que a qual converte a pré-calicreína em 

calicreína e o fator XI na sua forma ativa. O fator IXa, juntamente com o fator VIIIa, mais os 

iões cálcio e os fosfolípidos pró-coagulantes (presentes na membrana das plaquetas ativadas 

ou de células tecidulares) são as unidades catalíticas necessárias para a ativação do fator X. A 

via extrínseca é a via mais curta da hemóstase secundária. Após a lesão do vaso, as células 

endoteliais libertam o fator tecidual que irá ativar o fator VII para o fator VIIa (Coelho e 

Moreira, 2001).  

A via comum começa quando o Fator X é ativado a partir de vias extrínsecas e/ou 

intrínsecas. O fator VIIa ativa o fator X no fator Xa. Este é o ponto em que ambas as vias 

extrínseca e intrínseca convergem na via comum (Chaudhry e Babiker, 2019). Há evidência 

crescente de que esta via do fator VII está permanentemente ativa, sendo determinante para a 

coagulação basal (Coelho e Moreira, 2001). 

O complexo que ativa o fator X no fator Xa é composto por unidades catalíticas que se 

denominam por tenase. A tenase possui duas formas: extrínseca, consistindo do fator VII, 

fator III (fator tecidual) e cálcio (Ca++), ou intrínseca, composta pelo fator VIII cofator, fator 

XIA, um fosfolipídio e Ca++. Uma vez ativado para o fator Xa, ele ativa o fator II 

(protrombina) no fator IIa (trombina). Além disso, o fator Xa requer o fator V como cofator 

para clivar a protrombina em trombina. O fator IIa (trombina) continua a ativar o fibrinogénio 

em fibrina. A trombina ativa também outros fatores na via intrínseca (fator XI), bem como os 

cofatores V e VIII e o fator XIII. As subunidades de fibrina juntam-se para formar cadeias de 

fibrina e o fator XIII atua nas cadeias para formar uma malha de fibrina (Li et al., 2018; 

Chaudhry e Babiker, 2019). 

Em resumo, cada fator de coagulação leva à ativação de outro, levando a uma geração 

suficiente de trombina necessária para a formação de fibrina. Esta sequência de 

acontecimentos é resumida na figura 2. Dentro desse modelo em cascata, o envolvimento de 

vias intrínsecas e extrínsecas é considerado independente (Adams e Bird, 2009). 



Introdução 
 

 
7 

 
Figura 2. Cascata de coagulação (adaptado de Fakhri et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo da cascata de coagulação foi indispensável para a compreensão de várias 

etapas essenciais da coagulação in vitro. Isso resultou na criação de testes usados na rotina 

laboratorial, tais como: tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada 

(TTPa) e tempo de trombina (TT) e com resultante capacidade de identificar irregularidades 

nas vias extrínseca, intrínseca e comum da coagulação. O modelo foi também essencial para 

elucidar o papel de vários dos inibidores da coagulação e é atualmente usado para demonstrar 

a coagulação, uma vez que ocorre no plasma num ambiente estático e que é desprovido de 

interações endoteliais. A via intrínseca originalmente descrita por esses modelos não parece 

ser essencial para a hemóstase in vivo, mas pode desempenhar um papel na trombose 

patológica (McMichael., 2012). 
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1.1.4. Fibrinólise 

A fibrina desempenha um papel essencial na hemóstase como o produto primário da 

cascata de coagulação e o substrato final para a fibrinólise (Chapin e Hajjar, 2015). Deste 

modo, a fibrinólise é o processo fisiológico em que a fibrina é dissolvida. De modo similar à 

cascata de coagulação, o sistema fibrinolítico plasmático é constituído por uma série de 

cofatores, inibidores e ativadores produzidos fundamentalmente pelo fígado, endotélio 

vascular e plaquetas (Cesarman- Maus e Hajjar, 2005). 

O ativador do plasminogénio tecidual e o ativador do plasminogénio urinário ou 

urocínase são os ativadores fisiológicos principais da fibrinólise que vão ser libertados pelas 

células endoteliais e assim converter o plasminogénio (adsorvido ao coágulo de fibrina) em 

plasmina. A plasmina degrada a fibrina polimerizada em fragmentos grandes e depois em 

fragmentos mais pequenos (Coelho e Moreira, 2001). 

 

1.2. Testes laboratoriais de coagulação 

À semelhança da Medicina Humana, as provas de coagulação são uma componente 

importante da avaliação diagnóstica em cães. Os estudos de coagulação são, entre outros, 

recomendados a animais com hemorragias, traumatismo ou doença hepática, ou 

sintomatologia tromboembólica, e para triagem pré-cirúrgica em casos selecionados, sendo 

recomendadas também para avaliação diagnóstica abrangente quando há suspeita de 

coagulopatia (Sharkey et al., 2018). 

O TP, o TTPa, o TT e o fibrinogénio são referidos como as quatro principais provas 

laboratoriais na avaliação da função da coagulação sanguínea, sendo, portanto, as mais 

solicitadas nos serviços de saúde (Yao et al., 2018; Fakhri et al., 2013). Ao longo do tempo, 

foram desenvolvidos diferentes testes biológicos, como o TP, TTPa e o tempo de coagulação 

ativado, definido como o tempo necessário para o plasma coagular na presença de diferentes 

ativadores (Halperin e Reber, 2007).  

O TTPa é um teste de laboratório para a função da via intrínseca e o teste do TP avalia a 

função da via extrínseca (Fakhri et al., 2013). Ambos avaliam a via comum. Um 

prolongamento isolado da TP indica diminuição ou inibição dos fatores de coagulação na via 

extrínseca (fator VII); ademais, a presença de patologia hepática, hipovitaminose K, CID, 

transfusões maciças (Li et al., 2014; Nam et al., 2018). Um prolongamento isolado do TTPa 

sugere deficiência ou inibição dos fatores de coagulação na via intrínseca (fatores VIII, IX, XI 
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e XII) (Lin et al., 2014). Como amboas avaliam a via comum, o prolongamento do TP e/ou do 

TTPa leva também à possibilidade de deficiência ou inibição dos fatores de coagulação desta 

via  (fatores X, V, II e I) (Hood e Eby, 2008). 

Os testes laboratoriais apresentados no quadro I, exploram a hemóstase primária em que 

está incluída a contagem de plaquetas, o tempo de sangramento, o analisador da função 

plaquetária, a avaliação funcional plaquetária, o medulograma e o FvW (Tabela I) (Halperin e 

Reber, 2007). 

 
Quadro 1 - Testes laboratoriais de hemóstase (adaptado de Halperin e Reber, 2007). 

 
Hemóstase primária Cascata de coagulação 

Contagem de plaquetas Tempo de protrombina (via extrínseca e 

comum) 

Tempo de hemorragia Tempo de tromboplastina parcial ativada 

(via intrínseca e comum) 

Analisador de função plaquetária Fibrinogénio 

Avaliação funcional plaquetária (agregação 

de plaquetas) 

Tempo de trombina 

Fator Von Willebrand Fatores de coagulação 

Inibidores de coagulação (antitrombina, 

proteína C e S) 

 

 

A avaliação do TP e do TTPa realiza-se em laboratório, medindo a taxa de formação de 

coagulo estável, ou seja, o tempo que demora a formar-se o coágulo (Silberstein MD et al., 

2018). 

Tanto o TP como o TTPa são testes realizados em plasma citratado, usando reagentes 

específicos que têm como objetivo ativar a coagulação in vitro, tendo a formação da fibrina 

como resultado final. Os resultados são expressos como o tempo que é necessário para a 

formação de um coágulo de fibrina. Para o TP e o TTPa, os reagentes dos testes incluem um 

ativador específico da via de coagulação (fator tecidual ou tromboplastina para TP e um 

ativador de contato, como o cálcio, para o TTPa), uma fonte exógena de fosfolipídios e cálcio 

(Villiers e Blackwood, 2007). 
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Assim sendo, o TP faz-se adicionando tromboplastina à amostra e comparando o tempo 

de formação do coágulo numa amostra controlo normal. Atualmente, a tromboplastina 

utilizada no teste é obtida por extração industrial de tecidos animais ou utilizando tecnologia 

de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante; esta variabilidade de reagente, juntamente 

com a variabilidade de instrumentos laboratoriais utilizados na medição da TP, faz desta 

avaliação muito difícil de universalizar (Sølbeck et al., 2012). Para prevenir a grande 

discrepância que existe entre os diferentes tipos de testes que avaliam o TP, a Organização 

Mundial de Saúde sugeriu que as tromboplastinas fossem padronizadas segundo uma 

preparação de referência internacional e criou o International Sensitivity Index (ISI). Após a 

determinação do ISI da tromboplastina, os resultados podem ser referenciados como rácio 

internacional normalizado (RIN – international normalized ratio - IRN) (Coelho e Moreira, 

2001). Assim sendo, o RIN é a razão entre o TP do paciente e o TP de referência, em 

segundos. Nos anos 80 criou-se o RIN a fim de poder com precisão determinar o estado de 

anti-coagulação  de um paciente sujeito a terapia anti-coagulante, e poder assim ajustar com 

segurança as doses medicamentosas, prevenindo estados híper ou hipo coagulantes, e os 

riscos associados aos dois (Batista et al., 2012). 

 

1.3. Valores de referência 

As provas de coagulação são reconhecidas como importantes meios de diagnóstico na 

prática Médico-Veterinária.  A abordagem tradicional na interpretação destes testes é a 

comparação dos resultados obtidos para um animal, com os valores de referência existentes 

para a espécie em questão. No entanto, a escolha de intervalos de referência (IR) adequados é 

fundamental para que os laboratórios forneçam informações fidedignas e que os clínicos 

possam interpretar corretamente os resultados. Desta forma, a criação de IR próprios de cada 

laboratório é a opção mais desejável, pois reflete a condição da população para a qual estes 

testes serão aplicados no dia-a-dia (Bonar et al., 2017). 

Em 1969 foi introduzido na Medicina Humana o conceito de valores de referência (VR) 

baseados na população alvo, sendo posteriormente aplicado à Medicina Veterinária (Katayev 

et al., 2010). Os IR constituem um componente integral dos testes de diagnóstico laboratorial 

e da tomada de decisão clínica, pois representam distribuições estimadas de valores de 

referência de populações saudáveis de indivíduos comparáveis entre si (Friedrichs et al., 

2012). 
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É difícil subestimar a importância dos resultados de testes laboratoriais clínicos, pois 

aproximadamente 80% das decisões dos médicos são baseadas em informações fornecidas por 

relatórios laboratoriais (Katayev et al., 2010). Como tal, um resultado laboratorial por si só é 

de pouco valor, a menos que seja avaliado com a informação apropriada para a sua 

interpretação. Normalmente, essas informações são fornecidas na forma de um IR ou um 

limite de decisão médica. Em 2007, Ceriotti definiu um IR como um intervalo que, quando 

aplicado à população servida pelo laboratório, inclui corretamente a maioria dos indivíduos 

com características similares ao grupo de referência e exclui os demais (Ceriotti, 2007). A 

maioria dos IR atualmente em uso referem-se aos 95% centrais da população de referência 

dos sujeitos. Por definição, 5% de todos os resultados de pessoas “saudáveis” ficarão fora do 

IR informado e, como tal, serão sinalizados como “anormais” (Katayev et al., 2010).   

A população de referência e os critérios utilizados para determinar a higidez devem ser 

definidos. Quanto aos critérios de seleção que descrevem os indivíduos a serem incluídos ou 

excluídos e a verificação do estado hígido, devem ser estabelecidos incluíndo fatores 

biológicos, clínicos e geográficos (Walton, 2001). Os procedimentos para verificar a condição 

dos indivíduos podem ser definidos de forma restrita (história e exame físico) ou extensos 

(banco de dados mínimo completo, exames imagiológicos, exame fecal para parasitas e 

historial clínico) dependendo da fonte de referência e das especificações do estudo do IR 

(Poole, 1997). 

Para determinar limites de referência por métodos não paramétricos com intervalos de 

confiança de 90% é recomendado um mínimo de 120 indivíduos. Devem ser recolhidas 

amostras adicionais para permitir a possível rejeição de dados discrepantes. Na Medicina 

Veterinária, é muito comum e frequentemente inevitável, a criação de intervalos de referência 

determinados a partir de amostras menores. No entanto, a consideração detalhada do efeito do 

pequeno tamanho da amostra na exatidão e precisão do IR, baseado na população deve ser 

abordada no início do estudo. Quanto menor o tamanho da amostra, maior será o grau de 

incerteza na estimativa dos limites de referência (Friedrichs et al., 2012). 
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1.4. O STart®4 

O STart®4 (Stago) é um analiador de coagulação de bancada semi-automatizado de alta 

tecnologia, que realiza testes de TP, TTPa, fibrinogénio, trombina, fatores de coagulação, 

proteína C, proteína S, Lupus anticoagulante e testes de heparina. Este aparelho foi concebido 

para uso em Medicina Humana para efetuar análises in vitro, podendo também ser utilizado 

em Medicina Veterinária com amostras de cão e de gato (STart4, 2003). 
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2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é a criação de valores internos de referência para provas de 

coagulação (TP e TTPa) para o cão, no equipamento Start4 (Stago) para uso no Hospital 

Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (HVUTAD) e avaliar os efeitos 

do género e da idade na criação dos IR. 
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3. Material e métodos 

3.1. Amostras biológicas 

Para a realização deste estudo, foi colhida informação de 223 cães, entre os quais 113 

eram machos e 110 fêmeas, de forma retrospetiva através da consulta das fichas do 

Laboratório de Patologia Clínica (LPC) do HVUTAD desde março de 2016 até setembro de 

2018 e de forma prospetiva desde esta data até agosto de 2019. As provas de coagulação, 

foram realizadas no aparelho Start®4 da Stago. 

A informação foi recolhida independentemente das variáveis idade, género, raça ou 

motivo da colheita. 

 

3.2. Critérios de inclusão e exclusão  

Foram incluídos neste estudo, todos os animais considerados saudáveis com base na 

história clínica (sem história de doença nos últimos 6 meses) e exame físico, bem como o 

resultado de um hemograma e análise bioquímica nomeadamente os perfis hepáticos 

(aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e fosfatase alcalina) e renais normais 

(creatinina, fósforo e ureia). Foram excluídos do estudo todos os animais não considerados 

saudáveis ou que estavam sob medicação no momento da colheita da amostra. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, a amostra final contém 

informação de 122 cães. 

Para avaliar o efeito da idade e género na criação dos IR para TP e TTPa, os animais 

foram estratificados de acordo com a sua idade em 3 grupos: 0 a 2 anos (n=29); 3 a 10 anos 

(n=55) e mais de 10 anos (n=23). De 15 animais que integraram o estudo não 

foi possível apurar a sua idade. Quanto ao género, dos 121 cães 56 eram machos a 65 fêmeas. 

Não foi possível apuar o género num animal. 

 

3.3. Colheita da amostra 

A amostra foi obtida por venopunção (veia jugular ou veia cefálica) e imediatamente 

colocada em tubos com citrato de sódio de 1 mL. 

É extremamente importante salientar que o sangue foi colhido e manuseado 

adequadamente para garantir resultados concretos dos testes, assim sendo, aquando da 

colheita da amostra, os animais encontravam-se tranquilos e quietos.  
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Depois de 30 minutos de repouso da amostra para retração do coágulo, o plasma foi 

separado da fração celular através da centrifugação de rotina (centrifuga Pro-Vet By 

Centurion Scientific Ltd) a 800 g durante 10 min (figura 3). 

 

Figura 3. Tubos de citrato de sódio de 1 mL depois da centrifugação. 

 

 

3.4. Determinação do TP e o TTPa no aparelho Start®4 

Em todas as amostras foram determinados o TP e o TTPa no aparelho Start®4 (Stago) 

(Figura 4) de acordo com as instruções do fabricante, tal como serão descritas de seguida 

(Start4, 2003). Todas as amostras foram analisadas até quatro horas pós colheita. 

O STart4 foi concebido para uso em Medicina Humana, podendo ser utilizado com 

sangue de cão e de gato. Foi concebido para efetuar análises in vitro e apresenta como 

elementos principais uma zona de incubação de plasma e reagentes, uma impressora térmica, 

uma calculadora, 4 cronómetros de incubação independentes e 4 canais de incubação. Tem 

ainda uma pipeta ligada à parte posterior do aparelho que permite o início automático das 

medições durante a distribuição do reagente de ativação. Esta pipeta cablada é uma pipeta 

Finnpipette®, modificada de modo a incluir um sistema de deteção de distribuição de 

reagentes e um cabo para transmitir a informação de distribuição. A pipeta cablada inicia 

automaticamente as medições durante a distribuição do reagente. Por último, apresenta ainda 

um sistema de deteção único baseado em sensores eletromagnéticos que permite uma deteção 

de coágulos, mesmo os mais fracos (STart4, 2003).  
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Deste modo fornece uma verdadeira metodologia mecânica com o Sistema de Deteção 

baseado em Viscosidade livre de interferências. É ideal para testes de baixo volume ou como 

uma solução de recurso perfeita para sistemas óticos totalmente automatizados que exigem 

um método alternativo para amostras difíceis. É uma solução fiável com um extenso menu de 

teste para todos os ensaios de coagulação de rotina a ensaios especializados (Stago, 2018). 

 
Figura 4. Imagem do aparelho do teste de coagulação sanguínea Stago. (Foto gentilmente cedida pelo 

LPC-HVUTAD). Vista geral do aparelho em perspetiva. O aparelho (figura 3) é composto por um visor de 
cristais retro- iluminado de 4 linhas de 40 caracteres (1), uma zona de incubação (4 colunas de 4 microtubos) 
com regulação do termóstato para 37.ºC (2), teclas de ativação dos cronómetros de incubação A a D (3), uma 
tecla de controlo da pipeta  ou tecla PIP para ativar a pipeta quando se utiliza uma pipeta cablada ou para iniciar 
cada medição de coagulação quando se utiliza uma pipeta não cablada (4), uma zona de medição com regulação 
do termostato para 37.ºC (5), um teclado numérico (6), duas posições de armazenamento de reagentes e pontas 
de pipeta com regulação do termostato para 37.ºC (7) e uma posição de armazenamento única para o distribuidor 
de esferas (8) (Stago, 2018). 

 

 

Para cada ensaio, previamente à colocação das amostras e reagentes, colocou-se uma 

esfera em cada cuvete de leitura, utilizando o distribuidor de esferas, sendo que estas têm de 

ser sempre colocadas em cada ensaio, não podendo serem reutilizadas. 
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3.4.1. Princípio do teste Neoplastine® Cl Plus 5 e C.K. Prest® 

Os reagentes usados para a determinação do TP e do TTPa foram a Neoplastine® Cl Plus 

5 e o C.K. Prest®. O princípio do teste da Neoplastine® Cl Plus 5 consiste no uso de 

tromboplastina de cálcio para medir o tempo de coagulação do plasma da amostra e compará-

lo com o de um padrão normal (por exemplo: etaloquick ou unicalibrator).  

O teste mede, como um todo, a atividade dos fatores de coagulação da via extrínseca e da 

via comum, o fator II (protrombina), o fator V (proaccelerina), o fator VII (proconvertina) e o 

fator x (fator Stuart). 

Quanto ao C.K. Prest®, o TTPa envolve a recalcificação do plasma na presença de uma 

quantidade padronizada de cefalina (substituto das plaquetas) e um ativador do fator XII 

(Koalin). Este procedimento minimiza as variáveis do teste padronizando as ativações de 

contato e otimizando a concentração de fosfolipídios semelhantes a plaquetas. O TTPa 

explora a via de coagulação intrínseca e comum (fatores XII, XI, IX, VIII, X, V, II e I) e 

exclui as plaquetas. 

 

Para o ensaio do TP foram utilizadas 50 µl de amostra de plasma previamente incubada 

40’’ à temperatura de 37º C à qual se adicionou 100 µl de Neoplastine® Cl Plus 5 para dar 

início à reação. Contabilizou-se o tempo de duração da reação desde a adição da neoplastina 

até à coagulação total do plasma. 

Para o ensaio do TTPa, foram utilizadas 50 µl de amostra de plasma + 50 µl de C.K. 

Prest® previamente incubada durante 170’’ a uma temperatura de 37ºC à qual se adicionou 

50 µl de cloreto de cálcio (CaCl2) que deu início ao tempo de processo coagulação do plasma. 

 

3.5. Princípio da medição da coagulação 

O princípio de medição da coagulação consiste em medir as variações de amplitude da 

oscilação de uma esfera colocada numa cuvete que apresenta uma amostra de plasma, através 

de sensores eletromagnéticos (figura 5). 

 

 

 



Material e Métodos 

 
23 

Figura 5. Principio físico do sistema de coagulação. 1- Bobina de medição recetora, 2- Bobina de medição 
emissora, 3- Bobina de motorização, 4- Esfera, 5- Cuvete. 

 

 

Esta esfera tem um movimento pendular que é obtido através de duas calhas arqueadas 

no fundo da cuvete e de um campo eletromagnético alternado criado por duas bobinas 

independentes de motorização. A amplitude de oscilação da esfera mantém-se constante 

quando o ambiente possui uma viscosidade constante e diminui quando a viscosidade do 

ambiente aumenta (STart4, 2003). 

A intensidade do campo magnético de motorização varia de acordo com o tipo de 

testes e o tipo de coágulo previsto.  

O sistema de deteção da variação da amplitude do movimento da esfera é constituído 

por duas bobinas de medição. A bobina de medição emissora emite um campo 

eletromagnético, o sinal recebido pela bobina de medição recetora depende da posição da 

esfera na cuvete (STart4, 2003).  

Um algoritmo de cálculo utiliza estas variações do campo eletromagnético para 

deduzir a amplitude da oscilação e assim poder determinar os tempos de coagulação (figura 

6). 

 

 

 



Material e Métodos 

 
24 

Figura 6. Esquema do movimento da esfera na cuvete. A- Amplitude de oscilação da esfera, T- Tempo, 
C- Coagulação. 

 

 

 

 

3.6. Análise estatística 

A análise descritiva e os cálculos dos IR, do TP e do TTPa foram realizados com o 

programa Reference Value Advisor V 2.1. Trata-se de uma macro para calcular os IR com o 

programa Microsoft Excel, disponível em http://www.biostat.envt.fr/reference-value-advisor/ 

(Geffré et al., 2011). 

A normalidade dos dados foi avaliada com o Teste Anderson-Darling e a presença de 

outliers com o método de Tukey, ambos implementados no Reference Value Advisor. Para a 

estimação dos IR foram seguidas as orientações ASVCP (Friedrichs et al., 2012), 

nomeadamente no que se refere à dimensão da amostra (entre 40 e 140 casos), no entanto o 

número de cães nas subamostras de 0 a 2 anos e com 10 ou mais anos é inferior ao mínimo 

recomendado. Para a estimação dos IR (95%) foi usado o método paramétrico ou robusto, 

com ou sem transformação de Box-Cox, dependendo da distribuição dos dados.  

A análise da significância das diferenças por género e por grupo etário foi realizada com o 

Teste T de Student e com a Análise da Variância (ANOVA), respetivamente. Nos casos em 
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que a ANOVA foi significativa, foi utilizado o Teste de comparações múltiplas Tukey HSD. 

Estas análises foram realizadas o com programa IBM SPSS – versão 24 para Windows. Foi 

considerado um nível de 5% (p < 0.05). 
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4. Resultados 

4.1. Caracterização descritiva da amostra em estudo 

Neste trabalho foram incluídos 122 cães com idades entre os 0,33 anos (4 meses) e os 18 

anos, com idade média de 6,4 anos (Desvio-padrão (DP) = 4,5). Cerca de metade têm entre 3 

e 10 anos (51,4%). Dos 121 cães com informação relativamente ao género, 56 (46,3%) são 

machos e 65 (53,7%) são fêmeas. A maioria não tem raça definida (70,5%) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Caraterização da amostra relativamente ao género, idade e raça (N = 122). 

  n % 
Género Macho  56 46,3 
(N = 121) Fêmea 65 53,7 
Idade 0-2 anos 29 27,1 
(N = 107) 3-10 anos 55 51,4 
 10+ anos 23 21,5 
Mínimo - máximo 0,33 - 18 anos   
Média (Desvio-padrão) 6,4 (4,5) anos   
Raça SRD 86 70,5 
(N = 122) Labrador 6 4,9 
 Boxer 5 4,1 
 Yorkshire terrier 4 3,3 
 Pinscher 3 2,5 
 Pastor Alemão 4 3,3 
 Beagle 2 1,6 
 Serra da Estela 2 1,6 
 Shih-tzu 1 0,8 
 Chihuahua 1 0,8 
 Cocker 1 0,8 
 Shar-pei 1 0,8 
 Pug 1 0,8 
 Zwergspitz 1 0,8 
 Bulldog francês 2 1,6 
 Podengo 1 0,8 
 Bouvier bernois 1 0,8 
SRD- Sem raça definida 
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4.2. Caraterização e valores de referência do TP e TTPa 

A caraterização e os valores de referência do TP no total da amostra, por género e por 

grupo etário é apresentada no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Caraterização do TP e respetivos valores de referência. 

 Mínimo - 
máximo Mediana Média Desvio-

padrão 

Intervalo de 
Referência 

(IR) 

Intervalo de 
Confiança 
(90%) do 

limite 
inferior do 

IR 

Intervalo de 
Confiança 
(90%) do 

limite 
superior do 

IR 
TP (segundos)        
Total (n = 121) 6,5 -10,8 8,0 8,3 1,0 6,7 – 10,8 6,6 – 6,9 10,3 – 11,4 
Machos (n= 56) 6,6 –10,3 7,9 8,0 0,8 6,8 – 9,9 6,7 – 7,0 9,4 – 10,4 
Fêmeas (n = 64) 6,5 –10,8 8,2 8,5 1,1 6,0 – 10,8 5,6 – 6,4 10,2 – 11,2 
0-2 anos (n = 29) 6,6 – 10,8 7,8 8,1 1,1 6,6 – 11,4 6,4 – 6,9 9,9 – 14,0 
3-10 anos (n = 55) 6,6 – 10,7 8,0 8,2 1,0 6,8 – 10,7 6,6 – 7,0 10,0 – 11,5 
10+ anos (n = 23) 6,5 – 10,1 8,2 8,3 1,0 6,3 – 10,4 5,7 – 6,9  9,8 – 11,0 
TP- Tempo de Protrombina 

Quanto à caraterização e aos valores de referência do TTPa no total da amostra, por género e 

por grupo etário é apresentada no quadro 4. 

Quadro 4 – Caraterização do TTPa e respetivos valores de referência. 

 Mínimo - 
máximo Mediana Média Desvio-

padrão 

Intervalo de 
Referência 

(IR) 

Intervalo de 
Confiança 
(90%) do 

limite 
inferior do 

IR 

Intervalo de 
Confiança 
(90%) do 

limite 
superior do 

IR 
TTPa (segundos)        
Total (n = 122) 7,6 – 16,6 11,7 11,9 1,5 9,0 – 14,8 8,6 – 9,4 14,2 – 15,3 

        
Machos (n = 56) 7,6 – 16,6 11,7 11,9 1,7 8,3 – 15,1 7,6 – 9,1 14,4 – 15,9 
Fêmeas (n = 65) 8,1 – 16,0 11,7 11,9 1,3 9,2 – 14,3 8,6 – 9,7 13,7 – 14,9 
        
0-2 anos (n = 28) 9,9 – 15,0 11,6 11,7 1,0 9,6 – 13,9 9,0 – 10,1 13,3 – 14,4 
3-10 anos (n=55) 7,6 – 16,6 11,6 11,6 1,4 8,8 – 14,6 8,1 – 9,5 13,8 – 15,2 
10+ anos (n =23) 9,9 – 16,2 12,3 12,6 1,5 9,0 – 15,6 8,2 – 10,1 14,3 – 16,7 

TTPa- Tempo de Tromboplastina Parcial ativada 

NOTA: foi excluído um outlier no TP total e um outlier no TTPa na subamostra dos 0 aos 2 

anos. 
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4.3. Associação do TP e TTPa por género e idade 

Os resultados do Quadro 5 mostram que o TP é significativamente mais alto nas fêmeas 

(Média (M) = 8,5; DP = 1,1) do que nos machos (M = 8,0; DP = 0,8) (p = 0,015). Não se 

registaram diferenças estatisticamente significativas entre os 3 grupos etários (p = 0,740). 

Relativamente ao TTPa não existem diferenças significativas por género (p = 0,939), mas 

existem quanto à idade (p = 0,012). Os testes de comparações múltiplas mostram que os cães 

com 10 ou mais anos (M = 12,6; DP = 1,5) têm tempos médios significativamente mais altos 

(p < 0,05) do que os cães dos grupos etários dos 0 aos 2 anos (M = 11,7; DP = 1,0) e dos 3 

aos 10 anos (M = 11,6; DP = 1,4). Não se registaram diferenças significativas entre os dois 

grupos etários mais novos (p > 0,05). 

 

Quadro 5 – Comparação do TP e do TTPa por género e grupo etário. 

 TP 
M (DP) 

TTPa 
M (DP) 

Género   
Machos 8,0 (0,8) 11,9 (1,7) 
Fêmeas 8,5 (1,1) 11,9 (1,3) 
Teste T de Student p = 0,015 p = 0,939 

Idade   
0-2 anos 8,1 (1,1) a 11,7 (1,0) a 
3-10 anos 8,2 (1,0) a 11,6 (1,4) a 
10+ anos 8,3 (1,0) a 12,6 (1,5) b 
ANOVA p = 0,740 p = 0,012 

TP- Tempo de Protrombina; TTPa- Tempo de Tromboplastina Parcial ativada; M- Média; 

DP- Desvio-padrão; ab não existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

etários com letra em comum: p > 0.05 nos testes de comparações múltiplas Tukey HSD. 
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5. Discussão 

Com a evolução do mundo economicamente desenvolvido, a crescente 

consciencialização para a necessidade de serviços de saúde de qualidade e o avanço 

tecnológico das últimas décadas, permitiram aumentar a proporção da população de faixas 

etárias superiores, e uma maior prevalência das doenças tromboembólicas. Não é, portanto, de 

admirar que o número de testes de coagulação, preventivos, diagnósticos ou de reavaliação 

clínica, realizados em laboratórios tenha também ele aumentado. É essencial que os ditos 

testes respondam com qualidade e a criação de intervalos de referência a nível laboratorial é 

fundamental (Ahmed et al., 2019; Sølbeck et al., 2012; (Ferreira e Andriolo, 2008). 

Na Medicina Veterinária, os IR podem ser influenciados por fatores internos como a 

idade, sexo ou raça ou também por fatores externos como o estilo de vida, o ambiente e a 

época do ano em que se encontram durante a análise. Para verificar ou estabelecer IR, é 

necessário recolher amostras de indivíduos de referência. Idealmente, estes devem ser 

selecionados de uma população de referência usando critérios específicos, incluíndo critérios 

de exclusão e critérios de inclusão. Os VR nas provas de coagulação em plasma citratado 

podem variar quando se mudam os lotes dos reagentes mesmo que sejam do mesmo 

laboratório, posto isto, e como os dispositivos e reagentes distintos provocam variações nos 

resultados das hemóstases, cada laboratório deve criar os seus próprios IR. Também os IR 

humanos são inapropriados para a interpretação dos resultados na veterinária, porque os 

animais têm um TTPa notavelmente mais curto que os humanos (Horowitz, 2008; Latimer et 

al.,2005). 

Neste estudo foram analisados os tempos de coagulação de 122 cães (65 fêmeas e 56 

machos) com idades compreendidas entre os 4 meses  e os 18 anos. Quanto aos nossos 

resultados, os IR para o TP  o valor inferior foi de 6,7 segundos e o superior de 10,8 

segundos. Já para o TTPa o valor inferior foi de 9 segundos e o superior de 14,8 segundos. Os 

IR usados no LPC são 6,4 a 7,4 segundos e 9 a 11 segundos para o TP e para o TTPa, 

respetivamente. Estes diferem dos nossos resultados, principalmente para o TTPa em que a 

diferença é de cerca de 3 segundos. Da avaliação dos nossos resultados podemos perceber que 

enquanto para o TP existiam diferenças significativas entre género e não havia diferenças 

entre as faixas etárias avaliadas, para o TTPa não se encontraram diferenças entre géneros, no 

entanto os tempos médios eram relevantemente superiores em amostras de animais 

provenientes da faixa etária mais alta (10 ou mais anos de idade). 
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São escassos na literatura estudos que se debrucem sobre VR para estes parâmetros em 

cães, menos são os que fazem distinção entre machos e fêmeas e faixas etárias, mas a variação 

encontrada, está descrita na espécie humana embora entre faixas etárias diferentes (Ahmed et 

al., 2019). Estudos comparativos sobre IR em hematologia são difíceis de realizar devido ao 

uso de diferentes amostras, metodologias, analisadores hematológicos e métodos de cálculo 

de intervalos (Silvestre-Ferreira et al., 2018). 

Por outro lado, os resultados de coagulação de diferentes analisadores e também em 

laboratórios, não são diretamente comparáveis, devido a diferentes reagentes e métodos para a 

deteção de coágulos. Os tempos de coagulação nos animais são mais rápidos que os tempos 

nos humanos. Portanto, é extremamente importante que os IR específicos de cada espécie 

sejam estabelecidos e fornecidos por cada laboratório e os testes devem, idealmente, ser 

realizados por laboratórios veterinários. Devem ser estabelecidos IR com amostras de animais 

de controle testados com amostras da população para verificar os resultados, os dados de 

controle poderão então, ser usados para estabelecer os intervalos. Os equipamentos podem 

não ser sensíveis a ligeiras carências de fatores, portanto, se os resultados não coincidirem 

com os sinais clínicos, recomenda-se o encaminhamento da amostra para um laboratório 

especializado (Villiers e Blackwood, 2007). 

Importa salientar, que a maioria da literatura reconhece a influência que a colheita, 

transporte e armazenamento da amostra exerce sobre a variabilidade dos resultados obtidos 

neste tipo de estudo. Estes procedimentos são categorizados em fase pré-analítica, estando 

associados à normal manipulação humana durante esta fase e a sua eliminação ou mitigação é 

um dos maiores desafios dos laboratórios, devendo sempre ser seguida uma padronização 

destes procedimentos. Associada à variabilidade demográfica das populações e à grande 

variedade de instrumentos e métodos analíticos disponíveis, tornam estes resultados difíceis 

se não impossíveis de comparar com a literatura, tal como não é possível comparar resultados 

de técnicas, equipamentos ou laboratórios diferentes (Magnette et al., 2016; McCraw et al., 

2010; Latimer et al.,2005; Villiers e Blackwood, 2007). 

Para minimizar a influência destes fatores pré-analíticos nos resultados, o Instituto para 

os Standards Clínicos e Laboratoriais (CLSI) e a Organização Mundial de Saúde (WHO) 

desenvolveram guiões de boas práticas a que os laboratórios devem obedecer para manter a 

qualidade e a validade do serviço, bem como para auxiliar os requisitantes dos testes em 

questão, a avaliar métodos de colheita, condições e rapidez de transporte da amostra para o 

laboratório (Linskens e Devreese, 2018;  Jacobsen et al., 2018). As diretrizes do CLSI 
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afirmam que amostras de sangue total ou amostras de plasma, armazenadas em temperatura 

ambiente, para testes de hemóstase de rotina ou determinação de fatores de coagulação devem 

ser analisadas dentro de 4 horas após a colheita da amostra, com exceção do TP que apresenta 

uma estabilidade de até 24 horas (Villiers e Blackwood, 2007). Para evitar estes problemas, 

todas as nossas amostras foram analisadas ate às 4 horas após a colheita, nunca as 

ultrapassando. 

O momento da colheita é também um dos fatores pré analíticos mais importantes. Os 

fatores de coagulação são prontamente ativados por punção venosa e são instáveis nas 

amostras armazenadas. A amostra deve ser colhida por venopunsão e se esta for obtida 

dificilmente, poderá causar contaminação. A contaminação da amostra de plasma citratado 

com fator tecidual poderá reduzir falsamente o TTPa, contudo terá um menor efeito no TP. A 

excitação do animal no momento da colheita da amostra deve ser minimizada, sendo que o 

animal deve estar quieto e em repouso para evitar o stress animal, pois este pode influenciar 

os resultados da análise sanguínea. No nosso estudo o sangue foi colhido tendo em vista a 

minimizar estes problemas em animais que foram mantidos o mais calmos possível. 

O plasma, deve ser separado das células por centrifugação dentro de 30 minutos após a 

colheita da amostra. Caso os testes de hemóstase tiverem de ser realizados num laboratório 

distante do local de colheita da amostra, o plasma deverá ser congelado rapidamente e 

mantido congelado durante o transporte para o laboratório. Um congelamento lento, a 

descongelação e o congelamento novamente promovem a formação de cristais de gelo e a 

precipitação dos fatores de coagulação. Um plasma mantido na refrigeração de 4ºC é 

geralmente estável por 48 horas, enquanto que um plasma mantido à temperatura ambiente 

deverá ser analisado até 4 horas após a colheita. Nas nossas amostras, não houve problemas 

quanto ao tempo de transporte, uma vez que o LPC se situa no mesmo edifício do HVUTAD 

(Villiers e Blackwood, 2007; Jahr et al., 2019; Latimer et al.,2005). 

Na Medicina Veterinária, é muito difícil obter uma amostra de qualidade, uma vez que 

existem várias variáveis que afetam significativamente o n. A literatura refere que para a mais 

precisa determinação dos intervalos de referência um n superior a 120 deve ser utilizado. No 

nosso  estudo, a amostra continha a informação quanto aos tempos de coagulação de 223 cães, 

mas após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão estabelecidos, o n final foi de 

122. A necessidade  de utilizarmos animais saudáveis e sem sinais de doença nos 6 meses 

prévios à realização das provas de coagulação limitou o número de amostras a utilizar. 

Também em Medicina Veterinária é relativamente baixa, quando comparando com a 
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Medicina Humana a regularidade com que se realizam teste de rotina em indivíduos saudáveis 

onde se incluem os teste de coagulação. (Friedrichs et al., 2012; Ferreira e Andriolo, 2008).  

 

 

 



 

 
39 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conclusão 
 



 

 
40 

  



Conclusão 

 
41 

6. Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo a criação de valores internos de referência para provas de 

coagulação, nomeadamente o TP e o TTPa no cão para o LPC do HVUTAD.  

A coagulação sanguínea é um processo no qual o sangue se transforma num coágulo de gel, 

por isso é uma forma direta de monitorizar a alteração viscoelástica que ocorre quando o 

sangue coagula. O tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada são os 

exames de coagulação sanguínea mais solicitados nos hospitais. O teste de coagulação é um 

componente importante da avaliação diagnóstica nos cães.  

Os intervalos de referência que obtivemos foram de 6,7 a 10,8 segundos para o TP e de 9 a 

14,8 segundos para o TTPa. Quanto ao género, para o TP existiam diferenças significativas, 

contudo, não houve diferenças entre as faixas etárias avaliadas, já para o TTPa não se 

encontraram diferenças entre géneros, porém os tempos médios eram maiores em animais 

com uma faixa etária mais elevada. 

A maioria da literatura reconhece a influência dos erros pré-analíticos como a colheita, 

transporte e armazenamento da amostra exerce sobre a variabilidade dos resultados obtidos 

neste tipo de estudo.  
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