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09.2016 - Diagnosticada com LLC, fenótipo atípico, estádio Rai-Binet III-B; 

2018 - Rituximab + Fludarabina + Ciclosfofamida com resposta completa; 

03.2021 - Conglomerado adenopático cervical volumoso+ adenopatias inguinais -> Recidiva de LLC;  

04.2021 – Internada para introdução de Venetoclax ( 1º ciclo de Rituximab + Venetoclax) devido ao alto risco de SLT (linfocitose> 100x103/μL 

e poliadenopatias > 5 cm de diâmetro).  Uma vez internada iniciou rasburicase e realizou estudo analítico antes de iniciar a toma de 

Venetoclax ( 20 mg), no qual apresentava um valor de ácido úrico < 0,5 mg/dL ( Tabela 1). 

Parâmetro Resultado Valores de referência Parâmetro Resultado Valores de referência 

Leucócitos 110,8x103/μL 4,0-11,0 x103/μL 
Ureia  45 mg/dL 10-50 mg/dL 

Creatinina 0,8 mg/dL 0,5-1,2 mg/dL 

Neutrófilos 6,7% (7,4 x 103/μL) 45-70% (1,8 – 7,0 x103/μL) Sódio  139 mmol/L 135-145 mmol/L 

Linfócitos 90,4 (100,2 x 103/μL) 20,0-50,0% (1,0-5,0 x 103/μL) Potássio  3,8 mmol/L 3,5-5,1 mmol/L 

Monócitos 1,7% (1,9 x 103/μL) 3,0-10,0 % (0,1-1,2 x 103/μL) Cálcio Total 9,3 mg/dL 8,6-10,5 mg/dL 

Eosinófilos 0,3 % ( 0,3 x 103/μL) 0,0-6,0 % (0,0-0,6 x 103/μL) Fósforo 6,2 mg/dL 2,5-5,0 mg/dL 

Basófilos 0,9 % (1,0 x 103/μL) 0,0-2,0 %(0,0-0,2 x 103/μL) Proteín. Totais 6,2 g/dL 6,0-8,0 g/dL 

Hemoglobina 12,0 g/dL 12,0-16,0 g/dL 
Albumina 4,5 g/dL 3,5-5,0 g/dL 

Ácido úrico <0,5 mg/dL 3,1-8,5 mg/dL 

VGM 100,0 fL 85,0-95,0 fL FA 58 U/L ≤117 U/L 

HCM 32,3 pg 27,0-32,0 pg TGO 18 U/L ≤ 40 U/L 

RDW 14,7 % 11,5-14,5 % TGP 29 U/L ≤ 40 U/L 

Plaquetas 147 x 103/μL 140-400 x 103/μL 
GGT 16 U/L ≤ 49 U/L 

LDH 579 U/L 120-246 mg/dL 

Este trata-se de um caso no qual o valor de ácido úrico é inferior ao limite de deteção do equipamento (0,5 mg/dL). O resultado foi confirmado por química 

seca (Reflotron® Roche) . Em termos de técnica, a medição da concentração de ácido úrico é realizada por método colorimétrico enzimático (uricase e 

peroxidase) com absorvância a 545/694nm (Imagem 1), no equipamento Atellica CH Analyzer da Siemens Healthineers . 

 

 

 

A principal razão referida na literatura é a permanência da atividade do fármaco ex vivo, levando a que o ácido úrico continue a ser convertido em alantoína. 

Uma das soluções apresentadas é o tratamento da amostra num ambiente refrigerado, ou seja, efetuar a colheita para tubo de heparina refrigerado, que tem 

que ser mantido num banho de água fria e analisado dentro de 4 horas. Contudo, houve estudos que comprovaram que o banho de água fria suprime mas 

não inibe completamente a atividade da rasburicase ex vivo, não sendo observadas diferenças significativas entre a colheita/manuseamento em baixa 

temperatura e temperatura ambiente. Há publicações que recomendam que em situações clínicas nas quais seja necessário saber o valor exato da uricemia 

seja realizado o pré-tratamento da amostra com ácido perclórico. 

CASO CLÍNICO 

A rasburicase é um fármaco utilizado na prevenção da hiperuricemia resultante do síndrome de lise tumoral (SLT). A SLT ocorre devido à destruição maciça 

das células malignas, podendo levar a hipercaliemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, causando lesão renal aguda, convulsões, arritmias e, 

eventualmente a morte, sendo assim, considerada uma emergência em Oncologia. A rasburicase é responsável pela conversão de ácido úrico em alantoína, 

sendo esta forma mais facilmente excretada.  

No nosso laboratório observamos que em doentes a realizar rasburicase o doseamento de ácido úrico é inferior ao limite de deteção do equipamento. O 

objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico referente a esta situação e abordar os possíveis mecanismos subjacentes. 
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Ainda não há certezas sobre os mecanismos subjacentes a este fenómeno, nem há soluções totalmente eficazes para este problema. A utilidade da medição 

de ácido úrico em doentes a realizar rasburicase também é debatível, sendo que em cada doente se deve avaliar a relevância de valores exatos de ácido 

úrico. 
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Tabela 1 – Resultados analíticos.  
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Imagem 1 – Equação da reação.  

EFEITO DA RASBURICASE NO DOSEAMENTO DE ÁCIDO ÚRICO  
– a propósito de um caso clínico - 
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