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Introdução: O cobre (Cu) é um oligoelemento essencial para a atividade de enzimas responsáveis pela homeostasia
celular. Apesar de frequentemente se associar o seu doseamento à doença de Wilson, a concentração sérica deste
oligoelemento pode sofrer alterações significativas devido a fatores como desnutrição, síndrome de má-absorção,
contraceção oral, patologia hepática, patologia maligna, e processos infeciosos. Sabe-se também que a alteração na
concentração sérica do Cu pode contribuir para a patogénese de doenças do foro neurológico e hematológico.

Objetivo: Avaliação retrospetiva dos resultados de 10 anos de doseamento de Cu sérico (S) e urinário (U) em adultos
sem doença de Wilson, num laboratório hospitalar terciário.

Metodologia: Pesquisa parametrizada anonimizada utilizando o sistema informático do laboratório para analisar os
valores de Cu sérico (S) e urinário (U) entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2021, em adultos sem doença
de Wilson. Os doseamentos foram efetuados por espectrometria de absorção atómica. Limite de referência do CuS
para homens é 0,7-1,4mg/L e para mulheres 0,8-1,54mg/L e o do CuU<0,1mg/24h. Os resultados encontram-se sob
a forma de média ± desvio padrão e a análise estatística foi efetuada por recurso ao software Excel.

Conclusão: O doseamento de Cu é solicitado em contexto de patologia hepática, neurológica e hematológica. O doseamento de
CuS nos adultos sem doença de Wilson não é geralmente acompanhado do doseamento do CuU. O CuS nas mulheres em idade
fértil é significativamente mais elevado do que nas mulheres na menopausa. Fica também demostrada a diversidade de fatores
que podem contribuir para as alterações no metabolismo do Cu, para além da doença de Wilson, reforçando a importância dos
oligoelementos na homeostasia fisiológica.

Resultados:
Cobre sérico Cobre urinário

• A média do CuS das mulheres em idade fértil é estatisticamente superior à média do CuS nas mulheres pós menopausa,
p<0001.

• Considerando a informação clínica, verificou-se que no sexo masculino a patologia hepática constitui o motivo principal para
avaliar o CuS enquanto que nas mulheres é a patologia neurológica.

A idade média dos doentes do sexo masculino foi 55 ±17 anos e do
sexo feminino 54±17 anos.
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A idade média dos doentes do sexo masculino foi de
49 ±16 anos e do sexo feminino de 53±15 anos.
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Cobre sérico Cobre urinário
Distribuição dos doseamentos 

por sexo Valor Médio (mg/L) Limite Inferior (LI) 
(mg/L) % LI Limite Superior (LS) 

(mg/L) % LS Valor Médio 
(mg/L)

Limite Superior (LS) 
(mg/L) % LS

M 1,11±0,3 0,55±0,17 8 1,68±0,26 15 0,073±0,066 mg/L 0,18±0,13 mg/24h 12

F 1,32±0,44 0,68±0,11 7,9 1,94±0,38 23,8 0,065±0,059 mg/L 0,19±0,11 mg/24h 10


