
CASO CLÍNICO

• Jovem do sexo masculino de 14 anos de idade;
• Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes;
• Desenvolveu quadro clínico de cansaço com 3 meses de evolução (médios esforços -> pequenos

esforços), sendo internado pelo agravamento de polipneia.

- No internamento, foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada, insuficiência respiratória aguda (com
necessidade de VNI), lesão renal aguda e hepatite isquémica. O quadro clínico progrediu desfavoravelmente,
ocorrendo paragem cardiorespiratória (55 minutos), tendo sido necessária ECMO. Neste procedimento, a HNF
sistémica foi monitorizada através de aPTT seriados. Verificou-se novo agravamento clínico com elevação dos
parâmetros inflamatórios e a ocorrência de trombose venosa do membro inferior esquerdo (MIE) associada a
sépsis por Candida glabatra.

Perante a situação clínica, colocou-se a hipótese de anticoagulação insuficiente dada a presença concomitante de
mecanismos pro-trombóticos, como ECMO e sépsis, apesar dos dados analíticos (aPTT) não o evidenciarem,
tendo-se optado por uma monitorização alternativa do doseamento da HNF através da actividade anti-Xa
(Act.anti-Xa).

“QUANDO O APTT PODE NÃO SER A OPÇÃO CERTA PARA A 
MONITORIZAÇÃO DE HEPARINA NÃO FRACIONADA”
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CONCLUSÃO
Além das alterações provocadas pela ECMO, também os doentes com sépsis apresentam alterações nos
parâmetros da coagulação em diversas situações clínicas, sendo perentório seguir a variabilidade laboratorial que
as acompanha. No caso apresentado, os resultados encontrados para o aPTT foram influenciados pelo consumo
das proteínas da coagulação no processo inflamatório subjacente, pela própria ECMO e pela hepatite isquémica,
mascarando a ineficácia da terapia que, foi posta em causa, após monitorização da HNF pela actividade anti-Xa.

RESULTADOS

INTRODUÇÃO

À admissão - 22/7

Plaquetas____ 145x109/L
TP___________25,4 seg
aPTT_________28,8 seg
Creatinina_____1,2 mg/dL
AST__________1005 U/L
ALT__________873 U/L
NTproBNP____11095 pg/mL
PCR*________ 0,20 mg/mL

17/914/98/9

aPTT (seg) 64,9 53,0 56,8

Fibrinogénio
(g/L)

3,38 3,01 2,70

Act.anti-Xa
(U/mL)

0,20 0,10 0,09

Factor V (%) 39

Anti-
Trombina (%)

22

Tempo de 
Trombina (seg)

51,1

Plaquetas
(x109/L)

19 24 28

PCR** (mg/mL) 31,2 24,7 19,1

PCT*** (ng/mL) 91,0 29,1 39,0

Intervalos alvo definidos localmente para 
este doente em ECMO :
- aPTT : 50-60 seg
- A.anti-Xa (HNF): 0,3-0,7 U/mL

Objectivação de 
trombose venosa 

MIE a 9/9.

Não houve correlação entre os valores elevados de aPTT
e os valores da Act.anti-Xa (<0,3U/mL), demonstrando que o
doente apresentava níveis subterapêuticos de HNF;

Nestas situações também é recomendado monitorizar os
níveis de Anti-Trombina.

Início de ECMO 
a 3/9
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**PCR: Proteína-C Reactiva
***PCT: Procalcitonina

Durante a oxigenação por membrana extracorporal (ECMO), um delicado equilíbrio é necessário para titular a
anticoagulação sistémica. O objectivo é prevenir complicações trombóticas e hemorrágicas, sendo a heparina não
fracionada (HNF) em infusão contínua o agente mais comummente utilizado. Nestes pacientes, o controlo da
anticoagulação é dificultado por alterações hemostáticas relacionadas com a idade, influência da doença na
hemostasia e a interação do circuito extracorporal [o sangue em contacto com a superfície artificial do circuito leva
à activação contínua do sistema de coagulação (com consumo de factores de coagulação e plaquetas) e do sistema
fibrinolítico].

*


