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anticoagulante). Misturar suavemente. Centrifugar durante 
15 minutos e separar o plasma antes de 30 minutos. É 
recomendável proceder à extração com seringas plásticas.
b) Aditivos: para obter o plasma deve-se utilizar citrato de 
sódio 130 mmol/l (3,8%) ou 109 mmol/l (3,2%).
c) Estabilidade e instruções de armazenamento: o plasma 
deve ser mantido em tubos plásticos ou frascos siliconados 
a temperatura ambiente antes de efetuar a prova: 
- para pacientes que não estão em terapia com heparina, 

dentro das 3 horas;
- para pacientes em terapia com heparina, dentro da hora;
- para armazenamento prolongado pode ser conservado por 

até 2 semanas a - 20ºC ou 6 meses a -70ºC.

INTERFERÊNCIAS
- Não deve ser utilizado EDTA ou heparina para obter o plasma.
- As contaminações, visíveis ou não, são causa de tempos 

falsamente prolongados.
- Hemólise visível dificulta a medição foto-óptica dos re-

sultados.
Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Tubos de hemólise.
- Pipetas e micropipetas para medir os volumes indicados.
- Banho-maria a 37ºC.
- Cronômetro.
- Coagulómetro semi-automático ou automático.

PROCEDIMENTO
Antes de utilizar o Reagente A deixe estabilizar o frasco 
por até 30 minutos a temperatura ambiente (< 25ºC) 
enquanto o frasco é agitado levemente.
Pré-aquecer o Reagente B a 37ºC. Em um tubo de 
hemólise colocar:

Amostra ou Controle 100 ul
Reagente A  100 ul

Misturar e incubar durante 3 minutos a 37ºC

Reagente B (a 37ºC) 100 ul

Dispare o cronômetro simultaneamente. Agitar ligeira-
mente para homogeneizar o conteúdo, manter no banho 
por cerca de 20 segundos. Retirar o tubo do banho, 

APTT 
ellagic

Para a determinação do Tempo de Tromboplastina 
Parcial Ativada

SIGNIFICADO CLÍNICO
O tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT) é uma 
prova sensível a anomalias da via intrínseca e comum da 
coagulação. É um teste amplamente utilizado para detetar 
deficiências dos fatores II, V, VIII, IX, X, XI e XII. Também é 
útil na detecção de anticoagulante lúpico e no monitoramento 
de terapia com heparina.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Quando o plasma do paciente é incubado na presença 
de fosfolípidos e ativador solúvel (ellágico) é produzida a 
ativação dos fatores da via intrínseca que na presença de 
cálcio adicionado desencadeia o processo de coagulação 
que pode ser medido com cronômetro.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: suspensão aquosa estável de fosfolípidos 
com ácido ellágico como ativador.
B. Reagente B: solução de cloreto de cálcio 25 mmol/l.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
- Água destilada
- Coagulation Control N e Coagulation Control P de Wiener lab.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagentes Fornecidos: prontos para uso.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO
Os Reagentes Fornecidos são estáveis sob refrigeração 
(2-10ºC) até a data de vencimento indicada na embalagem. 
Uma vez reconstituído os reagentes são estáveis 2 meses 
sob refrigeração (2-10ºC) ou 5 dias a temperatura ambien-
te (< 25ºC). Manter os frascos bem fechados quando não 
utilizarem.

AMOSTRA
Plasma citratado
a) Coleta: obter sangue cuidadosamente (evitando estase 
ou trauma), e colocar num tubo com anticoagulante na pro-
porção 9 + 1 exata (exemplo: 4,5 ml de sangue + 0,5 ml de 
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inclinar suavemente uma vez por segundo e deter o 
cronômetro no momento da formação do coágulo.
Podem ser utilizados para a leitura dos resultados apa-
relhos automáticos ou semi-automáticos que detectem a 
formação de coágulos de fibrina, por métodos foto-ópticos 
ou mecânicos.
Anotar o tempo de coagulação.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados podem ser expressos de modos distintos:
1) como tempo de tromboplastina parcial ativada em se-
gundos;
2) como relação entre o tempo obtido com o desconhecido 
e aquele referente a um plasma controle.

METODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Coagulation Control N e Coagulation Control P de Wiener lab.

VALORES DE REFERÊNCIA
22 - 36 segundos

É recomendável que cada laboratorio processe um pool 
de plasmas normais com cada lote de reagentes utilizados 
e que correlacione os valores obtidos para os pacientes 
com aqueles obtidos para o plasma normal, anotando os 
resultados no relatório.
Cada laboratório deve estabelecer os seus próprios valores 
de referência a partir das técnicas e instrumental utilizado.
No controle da terapia com heparina é considerado que 
os valores de APTT ellagic que diferem de 2 a 4 vezes do 
valor normal, estão dentro do nível terapéutico de heparina 
aceitado. No entanto, o nível terapéutico real deve ser es-
tabelecido de acordó com a situação clínica.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Interferências.
Conservar as amostras de plasma a temperatura ambiente 
para evitar a ativação por baixa temperatura.
Utilizar amostras de plasma com baixo conteúdo em plaquetas.
É recomendável respeitar o tempo de incubação das amos-
tras com o Reagente A.
Variações na relação anticoagulante/amostra ou na concen-
tração de citrato utilizada alteram os tempos de tromboplas-
tina parcial ativada, por tanto é recomendável controlar a 
dose de anticoagulante utilizada quando coletar a amostra.

DESEMPENHO
Reprodutibilidade: a reprodutibilidade é determinada com 
diferentes amostras (em séries e dia a dia). Foram obtidos 
os siguientes resultados:

Precisão intra-ensaio

Nível D.P. C.V.

29,5 seg 0,311 seg 1,06%

54,4 seg 0,459 seg 0,84%

Precisão inter-ensaio

Nível D.P. C.V.

30,3 seg 0,816 seg 2,7%

58,5 seg 1,057 seg 1,81%

PARÂMETROS PARA ANALISADORES AUTOMÁTICOS
Vide as adaptações específicas para cada tipo de analisador.

APRESENTAÇÃO
2 x 4 ml Reagente A
1 x 8 ml Reagente B
(Cód. 1705010)
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Wiener lab.

Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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