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O Neuron-specific enolase (NSE) é a subunidade-γ da enzima
glicolítica fosfopiruvato hidrolase, presente no citoplasma de
neurónios e células neuroendócrinas, sendo um importante
marcador tumoral em neoplasias destes tecidos.1 O carcinoma
do pulmão de pequenas células e o neuroblastoma são duas
das principais neoplasias associadas ao aumento do valor sérico
de NSE, sendo o seu doseamento útil na monitorização.2

Introdução

Objetivo e Metodologia

O NSE é libertado aquando da lise celular, inclusive dos eritrócitos,
pelo que o seu doseamento é afetado pela hemólise.1,2 Sabe-se
que a hemólise representa uma das principais fontes de erro na
fase pré-analíFca, sendo considerada responsável por cerca de
50% dos erros pré-analíFcos em alguns estudos.3 Alguns autores
propõe uma correção dos valores medidos de NSE em função da
hemólise. 2,4

Obje%vo: Avaliar o impacto do Índice
de Hemólise (IH) no doseamento de
NSE em doentes com neoplasia do
pulmão ou neuroendócrina.
Verificar a aplicabilidade de uma
fórmula de correção do valor de NSE
para o IH.

• Estudo observacional retrospe%vo
• N=37
• Janeiro de 2017 a dezembro de 2021
• NSE doseado através de ensaio de

eletroquimioluminescência (ECLIA) no equipamento
Cobas e602 (Roche DiagnosFcs®)

• IH analisado no equipamento Cobas c701 (Roche
DiagnosFcs®).

Critérios de inclusão:
• Idade superior a 18 anos;
• Diagnóstico de neoplasia do

pulmão ou neuroendócrina;
• ≥ 2 doseamentos de NSE e de

IH.

Resultados

Conclusão

Este trabalho vem corroborar o impacto significativo do IH no doseamento de NSE. Tratando-se de um marcador tumoral, um
doseamento elevado não-expectável pode despoletar investigação desnecessária e invasiva para o doente, podendo ser na realidade
um falso positivo.
Para minimizar este erro, sugere-se que um doseamento de NSE seja sempre acompanhado da determinação do IH. Adicionalmente,
poderá ser aplicada uma fórmula de correção, sendo que a fórmula utilizada neste trabalho foi validada apenas para as determinações
realizadas nos equipamentos Roche Diagnostics®.
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Caracterização da amostra 

Exemplos da aplicação 
da fórmula de correção 

de Charlo@e J. et al a
doseamentos de NSE 

seriados no tempo

3 unidades NSE

10 unidades IH 

Impacto do IH no NSE (totalidade dos dados)
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Correlação de Spearman
Rho = 0.3 (p < 0.001)
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[NSE corrigido = NSE - (IH x 0.3)]   


