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A avaliação da bioquímica clínica veterinária tem a hemólise como um dos principais fatores 

responsáveis pela alteração dos resultados. Estudos revelam que amostras hemolisadas 

submetidas ao congelamento por período igual ou superior a 30 dias adquirem maiores alterações 

na sua coloração, o que influencia diretamente nos métodos de mensuração. Assim, o objetivo do 

estudo foi avaliar o impacto da interferência causada pela hemoglobina, principal conteúdo intra-

eritrocitário, quando livre no soro nos exames bioquímicos de caninos e felinos em amostras com 

diferentes graus de hemólise, frescas e submetidas ao congelamento. Foram obtidas por 

venopunção jugular amostras de sangue de 45 animais saudáveis sendo 34 caninos e 11 felinos, 

as amostras foram acondicionadas em tubos sem anticoagulante para posterior obtenção do soro 

por meio de centrifugação a 2000g por 10 minutos. A amostra de soro foi realocada em quatro 

diferentes alíquotas, sendo dividas em grupo G0 amostras livres de hemólise, G5, G10 e G20 

amostras acrescentadas respectivamente com 5µL, 10µL e 20µL do hemolisado da própria 

espécie, conforme protocolo estabelecido por Meites (1973). Foram quantificadas as 

concentrações séricas de ureia, creatinina, proteína sérica total (PST), albumina, colesterol, 

glicose e triglicérides, além da atividade de gama glutamiltransferase (GGT), alanina 

aminotrasferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), lactato desidrogenase (LDH) 

creatinaquinase (CK) e fosfatase alcalina (FA), por meio de kits comerciais, em equipamento 

bioquímico automático (Labmax Plenno, Labtest). A análise bioquímica foi efetuada nas 

amostras frescas dos grupos G0, G5, G10 e G20 e após as dosagens as amostras foram 

submetidas ao congelamento à -20° pelo período de 60 dias, sendo descongeladas respeitando o 

período preconizado e submetidas a novas dosadas. Baseado nos valores das amostras não 

hemolisadas frescas, foi calculado o erro relativo associado à hemólise/congelamento, baseado no 

cálculo (Ah-An)/An*100, em que Ah corresponde à amostra hemolisada e An à amostra não 

hemolisada. Os resultados foram analisados a partir do erro relativo (Tabela 1), e para determinar 

a interferência da hemoglobina/congelamento sobre as amostras foi considerado o ponto crítico 

de erro superior à 10% uma vez que as diferenças significativas em testes baseados na média 

raramente são representativas de diferenças que comprometem o diagnóstico. Sendo assim, para 

as amostras frescas de caninos as alterações encontradas na sua maioria apresentaram aumento 

linear dos valores de PST, albumina, triglicérides, ALT, AST e LDH. Para as dosagens de 

creatinina, FA e GGT ocorreu uma diminuição também linear, somente CK teve variações 
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flutuantes nos seus valores. Para as amostras congeladas de cães, o aumento nos valores ocorreu 

nas variáveis ureia, PST, albumina, triglicérides, AST, LDH e CK, e as dosagens de GGT, ALT e 

FA foram menores gradativamente nas amostras congeladas. A dosagem de creatinina apresentou 

variações flutuantes nos seus valores. Na avaliação das amostras de felinos houve variações 

lineares, com valores progressivamente maiores para PST, albumina, triglicérides, ALT, AST e 

LDH e com valores que diminuíram para ureia, creatinina, GGT e FA, somente CK teve 

variações flutuantes nos seus valores. Para as dosagens de amostras congeladas de felinos, houve 

um aumento nos valores de PST, albumina, glicose, triglicérides, colesterol, ALT, AST, CK e 

LDH, os valores diminuíram para creatinina, GGT e FA. Os valores encontrados em amostras 

frescas e congeladas nos diferentes graus de hemólise instituídos apresentaram variação 

inaceitável dentro de uma rotina clínica laboratorial. As variações são ainda mais evidentes 

quando são comparadas as amostras com maior grau de hemólise, implicando assim em 

resultados que apresentam progressivamente valores mais alterados. Este estudo foi realizado 

com base em amostras de animais saudáveis, portanto, quando utilizadas amostras de pacientes 

com alguma patologia podem ter seus valores potencialmente alterados, implicando assim na 

interpretação dos mesmos, ocultando possíveis alterações ou motivar um falso diagnóstico. 

Assim, foi possível concluir que o grau de hemólise interfere diretamente nas dosagens de 

analitos da bioquímica clínica, sendo mais desfavoráveis conforme o maior grau de hemólise. 

Além disso, o congelamento pode elevar o risco de variações nos valores avaliados, não sendo 

indicada a dosagem de analitos em amostras em qualquer grau de hemólise frescas ou 

congeladas. 

 
Tabela 1 - Valores de erro relativo (%) da dosagem de diferentes analitos em amostras, de caninos (n=34) e 

felinos (n=11), frescas e congeladas, submetidas à diferentes graus de hemólise, nos grupos G5, G10, e 

G20 acrescidos de 5µL, 10µL e 20µL de hemolisado, respectivamente. 

  

Erro Relativo (%) - Caninos Erro Relativo (%) - Felinos 

Analitos G5 G10 G20 G5 G10 G20 

Soro 

 Fresco 

Creatinina -6,00 0,92 -12,41* -2,62 -3,32 -11,63* 

PST 9,73 16,29* 25,03* -9,19 -12,61* -15,00* 

Albumina 2,24 8,01 18,48* 6,54 12,65* 24,28* 

Triglicérides 12,94* 23,82* 53,63* 7,02 17,13* 32,22* 

Gama GT -399,91* -680,68* -1103,78* 25,64* 55,73* 102,95* 

ALT 2,70 0,43 20,25* -641,11* -850,00* -1402,22* 

AST 43,88* 72,25* 144,20* 27,51* 56,49* 108,12* 

LDH -646,65* -1815,93* -3946,35* 55,88* 112,64* 211,47* 

CK 16,70* 46,32* 117,15* 254,83* 480,60* 696,74* 

FA -48,24* -83,79* -159,60* 13,57* 18,35* 27,95* 

Soro 

Descongelado 

Ureia 7,46 16,45* 10,68* -114,19* -153,09* -242,04* 

Creatinina -12,73* -5,33 -22,26* -6,68 -11,47* -12,92* 

PST 10,41* 15,87* 27,18* 13,67* 17,36* 30,77* 

Albumina 7,04 19,92* 25,12* 14,97* 19,86* 37,12* 

Triglicérides 22,26* 33,03* 63,32* 40,20* 55,51* 92,97* 

Gama GT -429,97* -687,53* -1275,06* -731,33* -845,78* -1584,89* 

ALT 15,80* 16,86* 40,27* 37,69* 64,98* 164,50* 

AST 42,66* 61,51* 146,16* 60,16* 129,75* 249,60* 

LDH 193,49* 435,88* 1075,95* 245,50* 314,17* 787,62* 

CK 45,02* 50,76* 69,87* 39,04* 40,92* 63,42* 

FA -43,69* -85,36* -170,31* FA -48,13* -95,52* -184,72* 

*Valores de erro relativo acima de 10%. 


