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Introdução 

Objetivos e Metodologia 

Figura 1. A interligação do Laboratório de Patologia Clínica com os mais 

diversos serviços no Hospital de Braga. 

Patologia Clínica 

Hospital de Dia

Internamento Consulta Externa SU 

• O Laboratório de Patologia Clínica desempenha um papel muito importante e de grande proximidade

com as várias especialidades médicas e áreas desde os cuidados intensivos, internamento, consulta

externa e, ainda, o serviço de urgência (SU) – Figura 1.

• Atender aos diferentes pedidos e ajustar-se às solicitações de cada especialidade é um desafio.

• Porém, com as novas tecnologias de processamento e análise de dados, o laboratório depara-se com o

desafio da inovação informática, isto é, não se limita a ser um transmissor de resultados, mas a

assumir o compromisso de fazer a primeira análise inferencial sobre os mesmos, e disponibilizar essa

mesma informação para o clínico.

Cuidados 

Intensivos 
Consulta Prioritária

• A economia de tempo é uma das vantagens que se destaca após a realização deste projeto, assim como a ausência de custos adicionais para o Hospital.

• O acesso a resultados anteriores para inferir o perfil basal do doente (p.e. relativamente à TFG) foi também de grande utilidade.

• Outra mais-valia que importa enfatizar é a possibilidade de inserção destes parâmetros em protocolos pré-definidos como é prática habitual no Hospital de Dia.

• Num futuro próximo, espera-se poder informatizar mais fórmulas e alargar a disponibilização também à população pediátrica.
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Solicitação necessária 

Cálcio Corrigido Cálcio Total e Albumina 

Índice de Saturação de Transferrina (IST) Ferro Sérico e CTFF* 

Índice de Produção de Reticulócitos (IPR) Hemograma e Reticulócitos 

Rácio Proteínas/Creatinina (P/C) Proteínas e Creatinina na Urina Pontual

Rácio Albumina/Creatinina (A/C) Albumina e Creatinina na Urina Pontual

Taxa de Filtração Glomerular (TFG) Creatinina e TFG 
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Disponibilização no software do Glintt® 

destes para a população adulta (≥ 18 anos).

Implementar no sistema Maxdata® as fórmulas matemáticas de parâmetros 

commumente utilizados na prática clínica em ambiente hospitalar. 

Resultados 

• Na informatização dos diferentes parâmetros, optou-se por disponibilizar os mesmos desde que o

médico requisitante incluísse no pedido todas as análises necessárias para o seu cálculo, com a

exceção da TFG, divulgada apenas se requisitada pelo clínico.

• O parâmetro mais vezes calculado foi o cálcio corrigido (n=23.196; 45.7%), seguido do IST

(n=13.029; 25.7%). O Rácio P/C (n=5.922; 11.7%) e o Rácio A/C (n=5.394; 10,6%)

• O IPR (n=2.274; 4.5%) e a TFG (n=875; 1.7%) foram os parâmetros menos calculados, relembrando

que no caso da TFG a mesma tinha que ser solicitada previamente, não bastando por isso o

pedido isolado do valor da creatinina.
Cálcio corrigido IST Rácio P/U Rácio A/U IPR TFG

Coluna1 45,7 25,7 11,7 10,6 4,5 1,7
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*CTFF - Capacidade Total de Fixação do Ferro
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Gráfico 1. Casuísta anual do número de cálculos efetuados, entre 1 de 

janeiro e 31 de dezembro de 2021 no Hospital de Braga. 
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Conclusões 

O laboratório de Patologia Clínica pode contribur não só para a maior eficiência e produtividade, 

como também para a minimização de possíveis erros médicos.

Figura 2. Exemplificação da disponibilização da TFG. Caso Clínico de um Homem, 74 anos, Caucasiano.  
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Figura 3. Exemplificação da disponibilização do IST. 

Caso Clínico de uma Mulher Caucasiana de 30 anos.  
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