
Introdução: A determinação analítica de parâmetros de coagulação requer um especial

cuidado devido ao número elevado de interferentes nos resultados, sendo os procedimentos

pré-analíticos fundamentais para a obtenção de resultados fidedignos. Apresentamos um caso

clínico em que as determinações foram realizadas sob Rivaroxabano.

Caso Clínico: Apresentamos um doente de 43 anos, do sexo feminino, com antecedentes

pessoais de trombose venosa profunda há 7 meses, desde então com rivaroxabano.

Associadamente apresentava análises com ANAS: positivos - anticorpos anti mitocôndria:

1/320. Foi enviada à consulta de Hematologia para investigação de trombofilia. Na história da

doença actual, a doente apenas referiu menorragias. O estudo da coagulação foi realizado sem

interrupção da anticoagulação. Analiticamente obtivemos valores de TP e APTT prolongados,

anticoagulante lúpico positivo, assim como actividade do FVIII diminuído. Quando se realizou o

APTT com um reagente diferente, menos sensível à acção dos autoanticorpos, o valor de

APTT corrigiu. Devido à suspeita de interferências nos resultados pela acção do rivaroxabano

realizou-se o FVIII por outro método (método cromogéneo) onde se obtiveram resultados

normais de FVIII.

Acessoriamente e porque na literatura se observa a uma interferência do rivaroxabano tanto

nos testes de rastreio como no confirmatório do coagulante lúpico optou-se por seguir o estudo

imunológico. Obteve-se Ac. anti-Beta2 GP1 IgM e IgG e Ac. anti-cardiolipina IgM e IgG (ACA)

positivos.

Conclusão: Este caso demonstra a importância do pré-analítico no estudo da coagulação.
Neste caso só foi possível concluir que a doente tinha valores aumentados de coagulante

lúpico devido à sua magnitude e à sua correlação com os resultados obtidos através do estudo

autoimune. Não devemos no entanto esquecer que neste caso específico se deveria confirmar

estes resultados dentro de 12 semanas, de preferência sem o doente a fazer rivaroxabano

(duas semanas a 2 dias de suspensão dependendo das fontes bibliográficas), para poder dar

um diagnóstico definitivo ao doente. Quando ao FVIII o seu déficit foi excluído com o uso de

metodologia não afetada pelo efeito anticoagulante do rivaroxabano.

Este caso pretende demonstrar a importância do pré-analítico no estudo da coagulação,

nomeadamente da presença de anticoagulantes e como se pode agir quando a suspensão

destes não é possível.
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