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CASO
Um homem de 43 anos com um histórico de
pancreatite aguda e crônica se apresentou com
um histórico de 1 dia de grave dor epigástrica
ardente e de compressão sem náusea, vômito
ou diarréia. A dor era semelhante aos episódios
anteriores do paciente de pancreatite aguda,
para a qual ele tinha tido múltiplas hospitalizações. Os outros diagnósticos do paciente foram
hipertrigliceridemia, doença renal crônica, e
diabetes. No exame físico, o paciente estava
sem febril e seu abdômen estava firme, com
flacidez epigástrica, proteção e reduzidos sons
do intestino.
Na admissão, atividade da lipase sérica era 1506
U/L [intervalo de referência (RI), 8–78 U/L];
amilase não foi medida. Triglicerídeos séricos
eram 1606 mg/dL (18.15 mmol/L) [RI, 55–320
mg/dL (0.62–3.62 mmol/L)]. O colesterol total
era 205 mg/dL (5.31 mmol/L) [RI, <200 mg/dL
(<5.18 mmol/L)] e HDL era 14 mg/dL (0.36
mmol/L) [RI, 30–65 mg/dL (0.78–1.68 mg/dL)].
A concentração de creatinina era 1.1 mg/dL (83
μmol/L) [RI, 0.7–1.3 mg/dL (53.4–99.1 μmol/L)]
e o nitrogênio da uréia sanguínea era 14 mg/dL
(5.0 mmol/L) [RI, 8.9–20.6 mg/dL (3.2–7.4
mmol/L)]. Imagem por tomografia computado-

rizada demonstrou pseudocistos intrapancreáticos e borramento da gordura peripancreática. O
paciente foi tratado com repouso do intestino,
agressiva ressuscitação do fluido intravenoso e
tratamento da dor.
No segundo dia de hospitalização, teste laboratorial foi complicado por significativa hemólise,
levantando as questões da hemólise in vivo
contra a in vitro e se os resultados laboratoriais
deveriam ser liberados ou não. Hemólise não
tinha sido vista em sangue tirado no primeiro
dia, mas começando no segundo dia cada
amostra foi hemolisada em múltiplos tipos de
tubos (incluindo tubos de EDTA, de heparina de
lítio, e de citrato de sódio) durante todo o curso
da internação hospitalar do paciente. Entre o
primeiro e o segundo dia, a concentração de
hemoglobina diminuiu de 14.6–13.8 g/dL (146–
138 g/L) [RI, 14.0–18.0 g/dL (140–180 g/L)],
potássio aumentou de 4.2–6.3 mmol/L (RI, 3.4–
4.8 mmol/L), sódio diminuiu de 137–133
mmol/L (RI, 136–145 mmol/L), e cloreto não foi
afetado. Concentração de haptoglobina sérica
era 56 mg/dL (0.56 g/L) [RI, 30–200 mg/dL (0.3–
2.0 g/L)], e a contagem de reticulócitos era
1.69% (RI, 0.7–2.5%).

QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS
1. Quais são as causas da hemólise in vivo e in vitro e como elas são distinguidas?
2. Como a hemólise afeta os resultados dos testes?
3. Qual é a provável causa da pancreatite nesse paciente?
4. Qual é a associação entre hemólise e pancreatite?
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DISCUSSÃO
Hemólise é o dano ou rompimento das membranas celulares dos eritrócitos, que causa a
liberação de componentes intracelulares no
plasma. Hemólise pode ocorrer no paciente (in
vivo) ou fora do paciente em algum ponto entre
a retirada da amostra e sua análise (in vitro).
CAUSAS DA HEMÓLISE
As causas comuns da hemólise são apresentadas na Tabela 1. Os fenômenos que levam à
hemólise in vivo podem ser categorizados como
hemólise intravascular e extravascular com base
no local da destruição das hemácias. Dependendo do tipo de dano à membrana das hemácias, as células podem se destruir imediatamente (intravascular) ou serem destruídas pelo sistema monócito–macrófago no baço, fígado, ou
medula óssea (extravascular). Teste laboratorial

é essencial para se determinar a presença e a
causa da hemólise. Elevada desidrogenase lactica (LD), reduzida haptoglobina, e hemoglobina
livre de urina são sinais de hemólise in vivo.
Esferócitos em um esfregaço de sangue periférico e um teste positivo de antiglobulina direta
são achados que indicam a ocorrência de hemólise in vivo mediada por anticorpos. Esquistócitos em um esfregaço de sangue periférico indicam hemólise microangiopática. Um elevado
número de reticulócitos significa uma resposta
fisiológica à anemia e indica hemólise in vivo.
Persistente hemólise em múltiplas amostras em
diferentes tempos de coleta e em múltiplos
tipos de tubos, como visto nesse paciente, sugere hemólis in vivo. Comunicação com a equipe clínica e correlação com o histórico do paciente é crítico para determinar se há razão para
se suspeitar de hemólise in vivo.

Tabela 1. Potenciais causas de hemólise in vivo e in vitro .a
Hemólise in vivo
Hemólise extravascular
Deficiências enzimáticas (por exemplo, deficiência de glicose-6–fosfato desidrogenase)
Hemoglobinopatias (por exemplo, célula falciforme, talassemia)
Defeitos na membrana dos eritrócitos (por exemplo, esferocitose hereditária)
Infecção (por exemplo, bartonela, babesia, malária)
Anemia hemolítica autoimune
Outros (por exemplo, hiperesplenismo, doença hepática)
Hemólise intravascular
Microangiopatia (por exemplo, válvula cardíaca prostética, púrpura trombocitopênica trombótica)
Reação da transfusão
Infecção (por exemplo, sepse, grave malária)
Hemoglobinúria fria paroxística
Hemoglobinúria noturna paroxística
Hemólise in vitro
Força de aspiração excessiva (sangue tirado muito vigorosamente, especialmente através de veias pequenas ou superficiais)
Catéter parcialmente obstruído
Sangue forçado para o tubo da seringa
Espécime congelado
Dano mecânico (por exemplo, tremor, excessiva força nos tubos pneumáticos)
Demora na análise
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Se distinguir hemólise in vivo da in vitro é de
crítica importância para a segurança do paciente e tratamento clínico. Um achado da hemólise
in vivo não apenas é clinicamente importante
por ele mesmo, mas, além disso, as concentrações de plasma dos analitos no tubo da coleta
de sangue são as concentrações de plasma no
paciente e desse modo são importantes e devem ser relatadas. Em contraste, na hemólise in
vitro, certos valores laboratoriais não devem ser
relatados, porque eles não refletem as concentrações no paciente e podem ser enganadores.
Em uma análise de amostras hemolisadas em
uma instituição (1), aproximadamente 3% das
amostras hemolisadas refletiram hemólise in
vivo. Em 95% dos casos de hemólise in vitro, um
erro específico na coleta da amostra e/ou no
processamento foi encontrado. Um terço dos
casos de hemólise in vivo não foi clinicamente
suspeito, e o laboratório desempenhou um
papel crítico em trazê-lo para a atenção dos
médicos. É importante que os laboratórios tenham diretrizes no local para (a) identificação
sistemática e quantificação da hemólise, (b)
contato clínico e aviso da possibilidade de hemólise in vivo, e (c) pedidos para uma segunda
amostra.
A investigação das amostras hemolisadas é guiada por uma procura sistemática por uma etiologia, guiada pelo conhecimento de etiologias
comuns (Tabela 1). Se nenhuma causa subjacente da hemólise in vivo puder ser identificada, uma procura por uma causa da hemólise in
vitro deve ser feita em um esforço para reduzir
a ocorrência da hemólise in vitro no sistema de
saúde.
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EFEITO DA HEMÓLISE NOS TESTES LABORATORIAIS
Hemólise é uma importante fonte de erro préanalítico e tem sido relatada por influenciar
muitos resultados laboratoriais, incluindo potássio, sódio, cálcio, fósforo, magnésio, bilirrubina, haptoglobina, proteína total, aldolase,
amilase, LD, aspartato aminotransferase (AST),
alanina aminotransferase, fosfatase alcalina,
fosfatase ácida, γ-glutamil transferase, folato, e
ferro (2). Hemólise pode afetar a validade do
teste químico específico sendo realizado (interferência analítica) através de interferência espectrofotométrica ou química. Alternativamente, liberação de conteúdos intracelulares afeta a
concentração de plasma de certos compostos;
desse modo hemólise in vivo possui um efeito
fisiológico no paciente. A contribuição de cada
uma dessas fontes de erro varia de analito e
método (Tabela 2). Por exemplo, as concentrações de potássio, magnésio, fosfato, LD, AST, e
alanina aminotransferase são muito mais altas
nas hemácias do que no plasma, e desse modo
a hemólise aumenta suas concentrações no
plasma. Em contraste, interferência espectral
da hemoglobina é a questão dominante para
testes espectrofotométricos comuns para fosfatase alcalina, ferro, lipase, e γ-glutamil transferase (3). É possível que ambos mecanismos
sejam operativos, por exemplo, se AST for medida por um método colorimétrico, sobreposição espectral poderá causar um aumento artificial no resultado da AST além do verdadeiro
aumento da AST no plasma devido à liberação
dos conteúdos intracelulares.
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Tabela 2.
Mecanismo predominante do efeito da hemólise sobre os testes laboratoriais comuns.
Interferência analítica
Fosfatase alcalina
Ferro
Lipase
γ-Glutamil transferase
Sódio
Cloreto
Efeito fisiológico in vivo
Potássio
Desidrogenase do lactato
Magnésio
Fósforo
Aspartato aminotransferase
Alanina aminotransferase

ETIOLOGIA DA PANCREATITE
As causas mais comuns da pancreatite aguda
nos Estados Unidos são uso de álcool e cálculos
biliares, contudo acentuada hipertrigliceridemia, como visto nesse caso, é uma causa bem
reconhecida. Geralmente se pensa que apenas
uma concentração de triglicerídeos séricos
>1000 mg/dL (11.3 mmol/L) pode causar pancreatite (4, 5). Desse modo, as concentrações
de triglicerídeos são acentuadamente altas nesses pacientes, e não devem ser confundidas
com a leve hiperlipidemia vista em aproximadamente 50% dos pacientes com pancreatite
aguda de qualquer causa (4). Hipertrigliceridemia de leve à moderada na pancreatite aguda é
mais comum do que a pancreatite devido à
hipertrigliceridemia. Além disso, pacientes com
uma moderada hipertrigliceridemia podem
agudamente ter triglicerídeos acentuadamente
elevados e pancreatite após ingestão de certos
medicamentos ou álcool. A patofisiologia da
pancreatite induzida por hipertrigliceridemia
não está completamente entendida (6). Atividades da amilase e lipase podem estar dentro

dos Ris naqueles pacientes com pancreatite que
têm hipertrigliceridemia (4).
HEMÓLISE E PANCREATITE AGUDA
A associação de pancreatite aguda e hemólise é
menos amplamente apreciada do que a associação de pancreatite com soro lipêmico. Hemólise maciça pode desencadear pancreatite aguda
e, além disso, hemólise é vista em pacientes
com casos de pancreatite aguda que possuem
outras etiologias.
Aproximadamente 25% dos casos de hemólise
maciça são complicados por pancreatite aguda
(7). Tem sido proposto que as grandes quantidades de heme na corrente sanguínea estimulam um estado pró-inflamatório (8). Liberação
da citocina induzida pelo heme pode levar à
pancreatite aguda através do recrutamento de
células inflamatórias e geração de espécies reativas de oxigênio, assim como via um efeito na
microvasculatura pancreática levando à isquemia (9). O mecanismo da hemólise que resulta
da pancreatite aguda não está bem compreendido.
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PONTOS A SEREM LEMBRADOS


Hemólise pode ocorrer in vitro e in vivo e é difícil de se distinguir por análise laboratorial apenas; portanto diretrizes para identificação da hemólise e ampla comunicação entre o laboratório e os clínicos são necessárias.



Uma investigação sistemática deve ser feita para determinar a causa da hemólise no interesse
da segurança do paciente.



Hemólise pode afetar os valores laboratoriais de uma maneira específica do método e do analito, e se a hemólise in vivo for suspeitada esses valores são clinicamente importantes e devem
ser relatados se interferência analítica da hemólise puder ser excluída.



Hemólise in vivo pode tanto causar quanto ser causada por pancreatite aguda.

RESOLUÇÃO DO CASO
No quarto dia após admissão, o paciente tinha
retornado ao seu estado normal de saúde; sua
concentração de triglicerídeos séricos tinha
diminuído para 698 mg/dL (7.89 mmol/L), e sua
concentração de lipase sérica tinha caído para
122 U/L. Devido ao colesterol total apenas levemente elevado, esse paciente se enquadra na
hiperlipidemia do tipo I ou do tipo V, que requer medição do VLDL para diferenciar (10). Ele
recebeu alta com um diagnóstico de pancreatite aguda secundária à hipertrigliceridemia. A
hemólise foi concluída ser in vivo por causa de
sua persistência, as concentrações de haptoglobina na região inferior do RI, e a redução na

hemoglobina. Como anteriormente discutido,
hipertrigliceridemia e hemólise podem ser causas da pancreatite aguda. Nesse paciente, a
principal causa foi concluída ser hipertrigliceridemia, por causa do histórico do paciente de
episódios recorrentes de pancreatite aguda se
correlacionando com episódios de mau controle
dos triglicerídeos. Prescrições foram fornecidas
para gemfibrozil e óleo de peixe para tratamento de sua hipertrigliceridemia. Na época de suas
visitas de acompanhamento no consultório 1
semana e 3 meses mais tarde ele precisou de
medicação para dor para pancreatite crônica e
sua concentração do plasma de triglicerídeos
permanecia elevada.
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Menos de 2% das amostras de sangue hemolisadas são devido à hemólise in vivo (1). Nesse
paciente com um episódio relativamente leve
de pancreatite, múltiplos espécimes hemolisados levantaram interesses sobre a hemólise in
vivo por causa dos achados coincidentes de
uma concentração de haptoglobina de 56
mg/dL, na região inferior do intervalo de referência, e uma diminuição na hemoglobina de
14.6 para 13.8 g/dL. Da perspectiva do clínico, o
pequeno declínio na hemoglobina foi mais provavelmente explicado pela administração de
hidratação intravenosa em vez da hemólise.
Anemia hemolítica aguda na pancreatite é geralmente secundária à coagulação intravascular
disseminada como resultado de graves complicações não evidentes nesse paciente.
Se provar a hemólise in vivo nessa situação é
difícil. Elevadas atividades da desidrogenase
láctica podem resultar da hemólise in vitro. A
contagem de reticulócitos está frequentemente
dentro dos intervalos de referência na hemólise
aguda devido à um atraso na resposta da medula. A presença de esquistócitos ou reticulócitos
“de mudança” em um esfregaço de sangue peri-

férico poderia ter apontado para hemólise in
vivo. Haptoglobina sérica, a despeito de ser um
reagente da fase aguda, permanece o melhor
teste da hemólise in vivo. Hemolisar os pacientes que possuem inflamação indicada por elevadas concentrações de proteínas C reativas
geralmente terão baixas concentrações de haptoglobina de <30 mg/dL (2) porque o complexo
haptoglobina/hemoglobina é limpo da circulação com uma meia-vida de 10 a 30 min. Ter
repetido a análise da haptoglobina 24 h mais
tarde teria sido útil para avaliar se os espécimes
hemolisados eram devido à continuação da
hemólise intravascular, porque a haptoglobina
requer 5 dias para se regenerar. Pode-se especular que a circulação das enzimas pancreáticas
pode ter resultado em anormalidades subclínicas das membranas, tornando as hemácias mais
suscetíveis às causas pré-analíticas comuns da
hemólise de espécime (1). Uma causa menos
provável era a liberação local de hemoglobina
na circulação pelo efeito prejudicial das enzimas
liberadas nos hematomas in situ, portanto imitando a hemólise intravascular.
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Normalmente, hemólise intravascular é responsável por aproximadamente 10% da destruição
total das hemácias. Ao passo que hemólise in
vitro produz resultados laboratoriais incorretos,
a liberação in vivo da hemoglobina livre das
hemácias desencadeia uma sequência de efeitos fisiológicos prejudiciais. Primeiro, a hemoglobina livre une o óxido nítrico e limpa esse
importante vasodilatador. Segundo, a hemoglobina livre passará por oxidação, que resulta
na formação da metahemoglobina, heme globina-ferril de radicais livres, e íons superóxidos. O
último pode passar por dismutação para formar
peróxido de hidrogênio. Interação adicional do
peróxido de hidrogênio ou com a desoxi- ou

com a oxihemoglobina pode resultar na formação da hemoglobina ferril e até mesmo de mais
superóxido.
Um dos principais mecanismos de proteção no
plasma é a haptoglobina protéica. Dímeros da
hemoglobina livre se ligam à haptoglobina com
afinidade muito alta, e esses complexos são
rapidamente removidos por um receptor macrófago CD163. Quando a haptoglobina está
saturada, a hemoglobina em excesso (geralmente agora na forma de metahemoglobina
oxidada) liberará ferriheme livre, que primeiro
se une à albumina, formando a metahemalbumina, seguido de uma transferência para outra
proteína protetora do plasma, a hemopexina.
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Heme livre lipofílico catalisa a formação de radicais ativos e se intercala nas membranas do
plasma. A união entre o heme e a hemopexina
permite que o heme permaneça solúvel em um
ambiente aquoso, e a heme–hemopexina é
removida por interação com o amplamente
expresso receptor CD91/proteína relacionada
ao receptor LDL (1, 2).
Tanto a haptoglobina quanto a hemopexina por
fim entregam heme às células do sistema reti-
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culoendotelial, ativando outro processo protetor. Heme oxigenase degrada o heme para liberar ferro, monóxido de carbono, e biliverdina, e
a última é reduziada para bilirrubina. Dessa
maneira, a hemoglobina liberada é impedida de
exercer efeitos prejudiciais. Na química clínica,
a marca desses sistemas protetores é a não
conjugada hiperbilirrubinemia associada com
hemólise e até mesmo um leve/moderado aumento da carboxihemoglobina.
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