
Teste de agregação plaquetária identifica  
e caracteriza doenças hemostáticas
Diante dessa suspeita, o exame deve ser realizado em serviço  
com experiência reconhecida em tal análise.

Comum na prática clínica, a avaliação da hemostasia 
pode ser motivada por queixa de sangramento ou 
sufusões hemorrágicas pelo paciente ou, ainda, 
como rotina pré-operatória. Em ambas as situações, é 
imprescindível obter uma história clínica detalhada e 
proceder a um exame físico dirigido à procura de sinais 
que indiquem distúrbios hemostáticos. Inicialmente, 
usam-se testes de screening ou aqueles orientados pelo 
quadro clínico e, dependendo dos resultados, exames 
específicos são solicitados para definir a natureza da 
deficiência (veja mais nas páginas 2 e 3). Em geral, é 
raro encontrar anormalidades nos testes de avaliação 
pré-operatória, ao passo que, na investigação de 
episódios hemorrágicos, há probabilidade pré-teste de 
40% de alteração nos métodos laboratoriais.

Quando a abordagem clínica e os exames iniciais 
sugerem distúrbio qualitativo das plaquetas, o 
paciente deve ser encaminhado para o estudo da 
agregação plaquetária em serviços com experiência 
nesse tipo de análise. O Weinmann faz o teste 
com agregômetro que utiliza espectrofotometria 
para o registro das alterações da densidade óptica 
da suspensão de plaquetas mantidas em agitação 
e a 37°C, após adição dos agregantes plaquetários 
ADP (nas concentrações finais de 2,5 µM e 10 µM), 
adrenalina (2 µM), colágeno (1 µg/mL e 5 µg/mL) e 
ácido araquidônico (500 µg/mL).

O teste tem utilidade para a avaliação funcional 
plaquetária, e não para hiperagregação plaquetária. 
A resposta aos diferentes agentes agregantes 
empregados possibilita identificar e caracterizar 
os distúrbios plaquetários funcionais congênitos e 
adquiridos. Destaca-se que a agregação plaquetária 
com a ristocetina, na concentração de 1,2 e 0,5 
mg/mL, é realizada somente se houver solicitação 
no pedido médico ou, então, se forem solicitados 
exames para o diagnóstico da doença de von 
Willebrand (leia texto na página 4). 
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causas de distúrbio funcional de plaquetas
congênitas Adquiridas
• Doença de von Willebrand 
(exceto o tipo 2N)
• trombastenia  
de Glanzmann
• Doença de bernard-Soulier
• Storage pool disease
• Doença Aspirina-like
• Síndrome da  
plaqueta cinzenta
• Síndrome de  
Wiskott-Aldrich
• Síndrome de  
Hermansky-Pudlak

• Uso de medicamentos: 
principalmente o 
ácido acetilsalicílico 
e outros inibidores da 
prostaglandina, além de 
fármacos antiplaquetários 
específicos, incluindo 
clopidogrel e imidazol
• Uremia
• Macroglobulinemia
• Doenças 
mieloproliferativas

Valores de referência de agregação máxima 
Agente agregante Agregação máxima
Ácido araquidônico 500 µg/mL 80-98%

ADP 2,5 µM 14-52% para curva primária 
com desagregação
50-95% para curva 
monofásica ou bifásica

ADP 10 µM 73-94%

Adrenalina 2 µM 76-97%

Colágeno 1 µg/mL 73-95%

Colágeno 5 µg/mL 81-96%

Ristocetina 0,5 mg/mL Até 16%

Ristocetina 1,2 mg/mL 77-96%

Plaquetas ativadas vistas por microscopia 
eletrônica de transmissão.



A história clínica constitui a base do diagnóstico dos 
distúrbios hemorrágicos. Assim, é essencial que o episódio 
de sangramento seja caracterizado minuciosamente 
por meio de questionamentos específicos, pois, muitas 
vezes, pacientes que apresentam queixas importantes 
não as relatam de modo espontâneo. Perguntas sobre 
a ocorrência desses eventos após extração dentária ou 
pequenos cortes e o aparecimento súbito de equimoses  
e sangramento muscular, assim como sobre o histórico  
de transfusão de hemoderivados, auxiliam a diferenciar  
a hemostasia normal da anormal.

Os distúrbios da hemostasia primária (vasos e plaquetas) 
ocorrem predominantemente em mulheres e costumam 
se manifestar como hemorragias em pele e mucosas. 
Clinicamente, apresentam-se com sangramento espontâneo 
ou imediato após um trauma ou sangramento persistente e/
ou volumoso depois de pequenos traumas. As equimoses 
superficiais, em geral pequenas e numerosas, são 

Tudo para investigar um distúrbio hemorrágico
Anamnese cuidadosa e testes que retratam alterações da hemostasia 
primária e da cascata de coagulação configuram o ponto de partida.

Roteiro diagnóstico

A real indicação da avaliação  
pré-operatória da hemostasia

Sem manifestação hemorrágica, a indicação da 
avaliação da hemostasia se restringe a indivíduos que 
estejam na iminência de passar por procedimento 
cirúrgico capaz de prejudicar o sistema hemostático, 
como a necessidade de circulação extracorpórea ou 
cirurgia de próstata, ou em intervenções em que um 
sangramento mínimo pode causar dano acentuado 
ao paciente, a exemplo das neurocirúrgicas. Fora  
de tais circunstâncias, a utilização de tP, ttPa, tS  
e contagem plaquetária deve ficar reservada a casos 
de impossibilidade de avaliação clínica. Ocorre  
que estudos mostram que o tS é péssimo preditor  
de sangramento intra ou pós-operatório, mesmo  
em cirurgias cardíacas, e que o uso do tP e do  
ttPa em vários tipos de procedimentos invasivos 
não conseguiu predizer quais pacientes iriam  
sangrar excessivamente.

Triagem normal com clínica 
positiva. E agora?

Em pacientes com queixa de sangramentos 
prolongados ou cicatrização anormal de 
feridas, mas com todos os exames de screening 
normais, existe a possibilidade de se tratar de 
deficiência do fator XIII, que é detectada apenas 
pela determinação da atividade funcional do 
fator XIII no plasma.

causas hereditárias causas adquiridas

tP prolongado 
isoladamente

• Deficiência do fator VII

• Uso de cumarínicos
• Doença hepática
• Deficiência de vitamina K
• Inibidor adquirido de fator VII (raro)
• Alguns casos de CIVD e disfibrinogenemia

ttPa prolongado 
isoladamente

• Com manifestação hemorrágica: 
deficiência do fator VIII (hemofilia A), 
deficiência do fator IX (hemofilia b), 
deficiência do fator XI, doença de  
von Willebrand
• Sem manifestação hemorrágica: 
deficiência do fator XII, deficiência de pré-
-calicreína, deficiência de cininogênio de 
alto peso molecular

• Uso de heparina
• Anticoagulante lúpico
• Inibidor adquirido de fator VIII, IX ou XI

tP + ttPa 
prolongados

• Deficiência do fator V
• Deficiência do fator X
• Deficiência do fator II
• Hipofibrinogenemia
• Afibrinogenemia
• Disfibrinogenemia

• CIVD
• Doença hepática
• Deficiência de vitamina K
• Uso de anticoagulante oral
• Uso de heparina
• Inibidor adquirido de fator II, V ou X
• Anticoagulante lúpico

Em busca da causa do  
sangramento no laboratório

contagem de plaquetas
Parte do hemograma, essa contagem detecta 
trombocitopenia, quando o número de plaquetas se 
encontra abaixo de 150.000/mm³, ou mesmo a presença de 
outras alterações correspondentes a doenças hematológicas, 
como blastos, esquizócitos, etc. A pseudotrombocitopenia, 
que ocorre em 0,1% a 2% dos pacientes hospitalizados, 
ou o satelitismo plaquetário também são facilmente 
diagnosticados pela observação do sangue periférico. 

Tempo de sangramento
O prolongamento do tempo de sangramento (tS), que 
avalia a hemostasia primária, indica anormalidade 
plaquetária qualitativa ou quantitativa, defeito de 
interação plaqueta-vaso (doença de von Willebrand) e 
doença vascular primária, entre elas vasculite, síndrome 
de Cushing, amiloidose, escorbuto ou doença do tecido 
conjuntivo. também se observa prolongamento do 
tS com plaquetas <100.000/mm³ e na anemia grave. 
Na púrpura trombocitopênica idiopática, o tS pode ser 
mais curto que o esperado pela contagem plaquetária. 
Se o paciente apresenta tS prolongado e utiliza ácido 
acetilsalicílico ou anti-inflamatórios, recomenda-se 
suspender esses medicamentos e repetir o teste. Já diante de 
trombocitopenia com tS prolongado, é preciso investigar 
plaquetopenia. Por outro lado, se as plaquetas estiverem 
em quantidade normal, sugere-se avaliar as funções renal 
e hepática. A presença de nefropatia ou hepatopatia pode 
configurar a causa da alteração no tS, mas, na ausência 
de tais condições, deve-se pesquisar doença de von 
Willebrand, plaquetopenia hereditária, anormalidade 
vascular e enfermidades mieloproliferativas.

Tempo de protrombina e de  
tromboplastina parcial ativada
O tempo de protrombina (tP) avalia a via extrínseca e 
comum da cascata da coagulação, sendo sensível  
a reduções dos fatores VII, X, V, II (protrombina) e  
I (fibrinogênio), e o tempo de tromboplastina parcial 
ativada (ttPa) estuda a via intrínseca e comum  
(pré-calicreína, cininogênio de alto peso molecular 
e fatores XII, XI, IX, VIII, X, V, II e I). Ambos podem 
estar prolongados nas deficiências ou na presença de 
inibidor de algum desses fatores. Distúrbios da via 
intrínseca da cascata da coagulação caracterizam-se 
por ttPa prolongado e tP normal. A situação inversa 
ocorre na deficiência isolada do fator VII, uma condição 
rara, hereditária ou adquirida. Já os distúrbios da via 
comum cursam com prolongamento do tP e do ttPa. 
Como os três fatores que alteram o tP dependem 
da vitamina K (II, VII e X) e diminuem com o uso de 
anticoagulantes cumarínicos, esse teste tem ampla 
aplicação na monitoração da anticoagulação oral. 
Da mesma forma, o ttPa mostra-se bastante útil no 
acompanhamento do uso da heparina e na triagem de 
anticoagulante lúpico. Por fim, tanto o tP quanto o 
ttPa servem como testes de triagem pré-operatória.

causas hereditárias e adquiridas de prolongamento do TP e/ou TTPa

características e quase sempre há petéquias. Já os hematomas 
superficiais ou profundos e as hemartroses surgem muito 
raramente. A história familiar também é incomum, exceto na 
doença de von Willebrand (leia texto na página 4). 

Por sua vez, os distúrbios da hemostasia secundária 
(fatores de coagulação) predominam em homens e 
surgem como hematomas musculares ou hemorragias 
intra-articulares. Cursam com sangramento tardio após 
um trauma e ocorrem em mínimo volume depois de 
pequenos traumas. É raro haver equimoses superficiais 
e petéquias, embora hematomas superficiais sejam 
comuns e hematomas profundos e hemartroses, 
característicos. Com frequência, existe história familiar. 

Os testes laboratoriais de screening detectam alterações 
da hemostasia primária e da cascata de coagulação. 
Dependendo de seus resultados, indicam-se exames 
específicos de fatores da coagulação.

dosagem de fibrinogênio e tempo de trombina
Diante de prolongamento do tP e do ttPa, é 
importante realizar a dosagem de fibrinogênio 
e o tempo de trombina (tt) para identificar 
afibrinogenemia, hipofibrinogenemia ou 
disfibrinogenemia. Esses testes também têm utilidade 
nas hepatopatias, no diagnóstico e na monitoração da 
CIVD e da fibrinólise e no seguimento da terapêutica 
fibrinolítica. O tt é anormal na vigência de níveis de 
fibrinogênio abaixo de 70 a 100 mg/dL e de níveis 
elevados de produtos de degradação da fibrina ou do 
fibrinogênio (CIVD e em hepatopatias), bem como em 
disfibrinogenemias, em certas paraproteinemias ou 
na hiperfibrinogenemia, mostrando-se ainda bastante 
prolongado na presença de heparina. Com clínica 
sugestiva de CIVD, a avaliação laboratorial deve ser 
complementada com a determinação dos dímeros 
D, com produtos de degradação da fibrina e com 
o exame do esfregaço de sangue periférico para a 
pesquisa de esquizócitos.
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como confirmar as condições  
hemorrágicas mais conhecidas
Com diferentes subtipos e nem sempre com história familiar, a doença de 
von Willebrand e as hemofilias exigem gama específica de testes.

doença de von Willebrand 
Considerada a coagulopatia hereditária mais comum, essa doença manifesta-se por sangramentos leves a moderados, 
hematomas, menstruação prolongada, sangramento nasal, perdas sanguíneas excessivas após pequenos cortes, 
gengivorragia e equimoses. A transmissão é autossômica dominante, exceto a do tipo 3, autossômica recessiva. Em 
alguns casos, entretanto, a história familiar pode não ser característica devido às formas subclínicas do distúrbio. Se 
a avaliação inicial sugerir esse diagnóstico, convém igualmente contar com o auxílio de laboratórios especializados 
em hemostasia para caracterizar completamente os subtipos da doença. Para essa investigação, na prática, utilizam-
-se a mensuração da atividade do cofator da ristocetina, a eletroforese de multímeros do fator de von Willebrand 
(VWF) no plasma e a quantificação da atividade coagulante do fator VIII e do antígeno do VWF no plasma.
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Roteiro diagnóstico

Fonte consultada: Rizatti EG, Franco RF. Medicina, Ribeirão Preto. 2001;34:238-47.

Hemofilia
Marcada pela deficiência dos fatores VIII (hemofilia A) ou IX (hemofilia 
b), essa doença hemorrágica se manifesta por hemartroses e hematomas 
musculares. Pode ser adquirida ou congênita (herança recessiva ligada ao 
sexo), embora cerca de 30% dos hemofílicos possuam novas mutações – 
sem história familiar da condição. Há também a hemofilia C (síndrome de 
Rosenthal), decorrente da deficiência do fator XI, frequente em famílias de 
judeus asquenaze. Além do teste de triagem ttPa, o diagnóstico laboratorial 
das hemofilias deve contemplar a determinação de fator VIII:C e/ou fator IX:C, 
com pesquisa e quantificação do inibidor. O diagnóstico genético-molecular 
das hemofilias, que inclui sequenciamento do gene do fator VIII ou IX, 
pesquisa de inversão do íntron 22 do gene F8 e pesquisa de mutação familiar 
no gene do fator VIII ou IX, tem sua maior importância na identificação 
de portadoras ou em casos de nascimento de indivíduo com a doença 
na ausência de parentes hemofílicos. Dessa forma, é possível estruturar 
um programa de aconselhamento genético, bem como ajudar mulheres 
portadoras em idade fértil a decidir o planejamento familiar.

Tipo TS FViii:c VWF: Ag VWF: Rco
VWF: cB

Agregação com 
ristocetina

VWF:  
FViiiB

Multímeros

1 s/N N/t t t N N/t N

2A s N/t t/N t t t/N N Anormal

2b s N/t t/N t t/t s s N Anormal

2M s/N N/t t/N t/N N/t N N/anormal

2N N t t N/t N/t N t t N/anormal

3 s s t t ND ND ND t t ND

N = valor normal

t = valor abaixo do normal

s = valor acima do normal

ND = não detectável

 Molécula do fator VIII da coagulação.
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diagnóstico laboratorial dos subtipos da doença de von Willebrand


