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ABSTRACT 

Introduction: For the diagnosis of lupus anticoagulants (LAC), the mixing tests (MT) and the index of circulating anticoagulant 
(ICA) are considered useful to differentiate factor deficiency from inhibitor. However, the clinical usefulness of the percentage of 
correction of MT (%C-MT) and ICA still needs to be investigated. Objectives: To evaluate the clinical usefulness of %C-TM and ICA 
of diluted Russells viper venom (dRVVT) and silica clotting time (SCT) screening tests in identifying LAC, as well as to verify their 
responses to warfarin, enoxaparin, and direct oral anticoagulants (DOACs). Methods: Analysis of 605 patient samples tested for dRVVT 
and SCT (103 positives for LAC and 502 negatives), 28 using warfarin, 14 using enoxaparin, and 22 using DOACs. Results: The 
parameters showed the following values of sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and efficiency, 
respectively, in the diagnosis of LAC: %C-dRVVT-SCREEN-MIX (83.1%; 65.6%; 77%; 73.6%; 79.5%); ICA-dRVVT-SCREEN-MIX (75%; 
89.9%; 84.2%; 83.3%; 86.6%); %C-dRVVT-CONFIRM (76.4%; 94.3%; 95%; 72%; 90.3%); %C-SCT-SCREEN-MIX (45.9%; 86.9%; 
82.6%; 54.1%; 69.4%); ICA-SCT SCREEN-MIX (78.8%; 90.4%; 85.7%; 85.3%; 90.9%), and %C-SCT-CONFIRM (82.5%; 92.6%; 
95%; 75%; 93.9%). The ICA and %C-MT of LAC-positive samples were in most cases significantly higher and lower, respectively, 
compared to normal, warfarin, enoxaparin, and DOACs. Conclusion: The ICA and %C-MT of dRVVT and SCT can be considered 
useful and reliable tools in the interpretation of dRVVT and SCT tests in the identification of LAC.

Key words: antiphospholipid syndrome; lupus coagulation inhibitor; thrombosis.

RESUMO 

Introdução: Para o diagnóstico de anticoagulantes lúpicos (ALs), os testes de mistura (TM) e o índice de anticoagulante circulante (ICA) 
são considerados úteis para diferenciar um inibidor de deficiência de fator. No entanto, a utilidade clínica do percentual de correção dos 
TM (%C-TM) e do ICA ainda necessita de investigações. Objetivos: Avaliar a utilidade clínica dos %C-TM e do ICA dos testes de triagem de 
veneno da víbora de Russell diluído (dRVVT) e do tempo de coagulação da sílica (SCT) na identificação de ALs, assim como verificar suas 
respostas frente a varfarina, enoxaparina e anticoagulantes orais diretos (DOACs). Métodos: Análise de 605 amostras de pacientes testados 
para dRVVT e SCT (103 positivos para ALs e 502 negativos), 28 em uso de varfarina, 14 de enoxaparina e 22 de DOACs. Resultados: Os 
parâmetros mostraram os seguintes valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e eficiência, 
respectivamente, no diagnóstico de ALs: %C-dRVVT TRIAGEM-MIST (83,1%; 65,6%; 77%; 73,6%; 79,5%); ICA-dRVVT-TRIAGEM-MIST 
(75%; 89,9%; 84,2%; 83,3%; 86,6%); %C-dRVVT-CONFIRM (76,4%; 94,3%; 95%; 72%; 90,3%); %C-SCT-TRIAGEM-MIST (45,9%; 86,9%; 
82,6%;54,1%; 69,4%); ICA-SCT-TRIAGEM-MIST (78,8%; 90,4%; 85,7%; 85,3%; 90,9%) e %C-SCT-CONFIRM (82,5%; 92,6%; 95%; 75%; 
93,9%). ICA e %C-TM das amostras AL-positivas foram, na maioria dos casos, significativamente maiores e menores, respectivamente, 
em comparação com normal, varfarina, enoxaparina e DOACs. Conclusão: ICA e %C-TMs do dRVVT e do SCT podem ser considerados 
ferramentas úteis e confiáveis na interpretação dos testes dRVVT e SCT na identificação de ALs.

Unitermos: síndrome antifosfolipídica; inibidor de coagulação do lúpus; trombose.
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INTRODUÇÃO

Os anticoagulantes lúpicos (ALs) são autoanticorpos 
adquiridos, de natureza heterogênea (IgG, IgM ou IgA) e dirigidos 
contra complexos de fosfolipídios (FLs), fatores de coagulação, 
proteínas plasmáticas e de membrana associadas a FLs(1). Foram 
assim chamados por terem sido primeiramente encontrados em 
pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES)(2). O termo 
anticoagulante faz parte do nome porque os ALs prolongam, in 
vitro, o tempo de coagulação de testes laboratoriais de coagulação 
que são dependentes de interações com complexos proteínas-FLs, 
como o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), o tempo 
de coagulação da sílica (SCT) e o tempo do veneno da víbora 
de Russel diluído (dRVVT), comportando-se como inibidores 
adquiridos da coagulação(2). Isso representa um paradoxo, pois esse 
prolongamento do tempo de coagulação in vitro, como é evidente 
na presença de ALs, é indicativo de uma tendência de sangramento. 
Contudo, os pacientes com síndrome antifosfolipídeo (SAF) sofrem 
de complicações trombóticas. Desse modo, podemos assumir 
que a manifestação dos ALs in vitro não reflete necessariamente 
o mecanismo in vivo que causa trombose ou complicações na 
gravidez. Resumidamente, os ALs prolongam o tempo de coagulação 
in vitro, que não é revertido por mistura com plasma normal, mas é 
revertido quando fosfolipídio extra é adicionado(2-5).

Os ALs são um dos três anticorpos anti-FLs primários que estão 
associados à SAF, os outros dois são anticorpo anti-cardiolipina 
(aCL) e anticorpo anti-β2-glicoproteína-1 (anti-β2GPI)(6-9). 
Na tentativa de padronizar as práticas recomendadas para o 

diagnóstico de SAF, alguns trabalhos convencionaram que a 
presença de, pelo menos, uma característica clínica (trombose 
arterial ou venosa) e uma anormalidade laboratorial (ALs e/ou 
aCL e/ou anti-β2GPI) devem ser observadas. Além disso, a 
positividade dos testes laboratoriais deve estar presente em duas 
ou mais ocasiões, com, pelo menos, 12 semanas de intervalo, a 
fim de excluir anticorpos anti-FLs transitórios, que muitas vezes 
aparecem secundariamente a processos infecciosos(10-12).

A detecção de aCL e anti-β2GPI pode ser realizada por meio 
de testes imunoenzimáticos (Elisa) em fase sólida, pois esses FLs 
de carga negativa são utilizados como antígenos, enquanto a 
pesquisa dos ALs é realizada por meio de testes coagulométricos 
dependentes de FLs(3, 12). As diretrizes elaboradas pelo Scientific 
and Standardization Committee of the International Society 
on Thrombosis and Haemostasis (SSC-ISTH), pelo British 
Committee for Standards in Hematology (BCSH) e pelo The 
Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) diferem entre si, 
principalmente quanto à maneira de obtenção dos intervalos de 
referência e valores de corte e quanto à ordem de realização dos 
testes de triagem, mistura e confirmatório(13-15).

Uma vez que a demonstração laboratorial de ALs possui 
forte ligação com eventos tromboembólicos, a busca de maior 
padronização e harmonização dos testes laboratoriais, a fim 
de contornar questões relacionadas com heterogeneidade de 
anticorpos, fraca reprodutibilidade dos ensaios, geração de valores 
de corte adequados, sensibilidade, especificidade e variabilidade de 
reagentes, continua sendo de grande importância(16).

RESUMEN 

Introducción: Para el diagnóstico de anticoagulantes lúpicos (ACL), las pruebas de mezcla [mixing tests (MT)] y el índice de 
anticoagulante circulante (ICA) se consideran útiles para diferenciar un inhibidor de la deficiencia de factor. Sin embargo, aún 
debe investigarse la utilidad clínica del porcentaje de corrección del MT (%C-MT) e ICA. Objetivos: Evaluar la utilidad clínica 
de %C-TM e ICA de las pruebas de detección de veneno de víbora de Russell diluido (dRVVT) y tiempo de coagulación con sílica 
(SCT) para identificar ACL, así como verificar sus respuestas a warfarina, enoxaparina y anticoagulantes orales directos (ACOD). 
Métodos: Análisis de 605 muestras de pacientes ensayados para dRVVT y SCT (103 positivos para ACL y 502 negativos), 28 en uso 
de warfarina, 14 en uso de enoxaparina y 22 en uso de ACOD. Resultados: Los parámetros mostraron los siguientes valores de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y eficiencia, respectivamente, en el diagnóstico de 
ACL:%C-dRVVT-SCREEN-MIX (83,1%; 65,6%; 77%; 73,6%; 79,5%); ICA-dRVVT-SCREEN-MIX (75%; 89,9%; 84,2%; 83,3%; 86,6%); 
%C-dRVVT-CONFIRM (76,4%; 94,3%; 95%; 72%; 90,3%); %C-SCT-SCREEN-MIX (45,9%; 86,9%; 82,6%; 54,1%; 69,4%); ICA-SCT- 
SCREEN-MIX (78,8%; 90,4%; 85,7%; 85,3%; 90,9%) y %C-SCT-CONFIRM (82,5%; 92,6%; 95%; 75%; 93,9%). El ICA y %C-MT de 
las muestras positivas para ACL fueron en la mayoría de los casos significativamente más altos y más bajos, respectivamente, en 
comparación con los normales, warfarina, enoxaparina y ACOD. Conclusión: El ICA y %C-MT de dRVVT y SCT pueden considerarse 
herramientas útiles y confiables en la interpretación de las pruebas dRVVT y SCT en la identificación de ACL.

Palabras clave: síndrome antifosfolípido; inhibidor de coagulación del lupus; trombosis.
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OBJETIVOS

Avaliar os resultados dos testes dRVVT e SCT, em especial, os 
índices de anticoagulante circulantes (ICA) e as porcentagens de 
correção dos testes de mistura (%C-TM) e dos testes confirmatórios 
(%C-CONFIRM) na identificação de ALs em amostras normais e 
na presença de varfarina, enoxaparina, DOACs e de ALs, com o 
fito de contribuir na escolha de parâmetros adequados para a 
investigação laboratorial dos ALs, de acordo com as principais 
diretrizes internacionais.

MÉTODOS

Local do estudo

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Hematologia da 
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas do Complexo Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (ULAC-CHC-
UFPR) após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa local, 
reconhecido pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Pacientes

Os resultados dos testes dRVVT e SCT de 605 pacientes (493 
mulheres e 112 homens), com médias de idade de 40,8 ± 15,1 anos 
(range: 20 dias a 82 anos), foram retrospectivamente acessados. 
As indicações clínicas com mais prevalências para a solicitação da 
pesquisa de anticoagulantes lúpicos foram: SAF, LES, trombofilias, 
abortos espontâneos, investigação de TTPa prolongado, artrite, 
acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, colagenose, 
dermatomicose, epilepsia, esclerose, fibrose, nefrite, plaquetopenia 
e transplante de medula óssea. Entre os locais de atendimento 
do CHC-UFPR que solicitaram a realização do exame, o mais 
prevalente foi o ambulatório de reumatologia, com 28,4% dos 
pedidos de exame; seguido pelos ambulatórios de neurovascular 
(14%); neurologia (7,6%); coagulação (4,8%); hematologia 
(4,6%); unidade de acidente vascular cerebral (4,5%); infertilidade 
(3,8%); ambulatório de plaquetopenias (3,6%); nefrologia (3,6%); 
clínica médica (2,3%); esclerose (1,8%); leitos de retaguarda 
(1,5%); artrite (1,3%); centro de terapia intensiva adulto (1,2%) 
e outros ambulatórios (16,9%).

Amostras, manipulação e armazenamento

Os plasmas analisados foram coletados em tubos Vacuette 
(Greiner Bio-one Ltd, Stonehouse, UK) contendo 0,109 mol/l 
(3,2%) de citrato de sódio. As amostras foram duplamente 
centrifugadas a 4.000 rpm durante 15 minutos, à temperatura 
ambiente, para se obter um plasma pobre em plaquetas (< 10 × 
103/µl), uma vez que as membranas plaquetárias contêm FLs que 

contribuem para gerar falso positivos nos testes de ALs(15). Nos casos 
em que os exames não foram realizados no mesmo dia, os plasmas 
foram congelados a -40°C durante, no máximo, uma semana. As 
amostras congeladas foram rapidamente descongeladas (cinco 
minutos) em banho-maria (37°C) e gentilmente agitadas 
pouco antes das análises. O pool de plasmas normais para os 
testes de mistura foi obtido a partir de, pelo menos, 40 indivíduos 
voluntários saudáveis.

Determinação laboratorial dos anticoagulantes 
lúpicos

Para o teste dRVVT, foi utilizado o teste integrado HemosIL 
dRVVT Screen (LA1 sensível aos ALs)/dRVVT Confirm (LA2 com alta 
concentração de FLs, insensível aos ALs) (IL Company, Bedford, 
MA, USA). Para o teste SCT, que é um ensaio com base em TTPa 
e que foi descrito primeiramente por Chantarangkul (1992)(17), 
foi utilizado o teste integrado HemosIL SCT Screen (sensível aos 
ALs)/SCT Confirm (insensível aos ALs) (IL Company, Bedford, 
MA, USA), que utiliza sílica coloidal como ativador na presença de 
FLs sintéticos que compõem o componente cefalina do reagente. 
Os tempos de coagulação dos testes de triagem, triagem mistura 
e confirmatório foram convertidos para relações normalizadas 
(tempo de coagulação do paciente/tempo de coagulação do 
pool de plasmas normais), e os intervalos de referência (IR) e 
os limites de corte das relações normalizadas foram definidos 
localmente, sendo que estes últimos ficaram definidos como > 
1,20 para o dRVVT (triagem, triagem mistura e confirmatório) 
e > 1,16 para SCT (triagem, triagem mistura e confirmatório), 
respectivamente. Coincidentemente, esses valores foram iguais 
aos recomendados pelo fabricante dos reagentes. Todos os tempos 
de coagulação, a partir dos quais foram gerados os limites de 
corte, apresentaram distribuição gaussiana e foram definidos 
localmente com a utilização de plasmas de doadores normais de 
acordo com as recomendações do SSC-ISTH(13), utilizando o 99o 
percentil, que equivale a + 2,3 desvios padrão (DP). As amostras 
foram analisadas no analisador automatizado de coagulação 
ACL TOP 300 (IL Company, Bedford, MA, USA) por método 
coagulométrico com detecção ótica da formação do coágulo. 
Nosso laboratório de hematologia seguiu as recomendações 
do SSC-ISTH(13) para fazer a detecção dos ALs, de acordo com a 
seguinte ordem conforme os casos: triagem, triagem mistura e 
confirmatório. Os dados coletados e avaliados, assim como seus 
cálculos de obtenção, são apresentados na Tabela 1. Antes de 
todas as corridas analíticas, verificou-se a imprecisão por meio 
de controles normais e positivos para ALs.

Design do estudo

As amostras com resultados de testes de triagem alterados 
(relação > 1,20 para dRVVT-TRIAGEM e > 1,16 para SCT-

Diésica Suiane Ferreira; Samuel Ricardo Comar
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TRIAGEM, conforme especificações dos kits HemosIL, IL dRVVT e 
HemosIL SCT) foram posteriormente analisadas pelo respectivo teste 
de mistura, que consistiu na adição de pool de plasmas normais 
ao plasma dos pacientes, na proporção de 1:1. Caso não houvesse 
correção do respectivo teste de mistura (relação > 1,20 para dRVVT-
TRIAGEM-MIST e > 1,16 para SCT-TRIAGEM-MIST), o respectivo 
teste confirmatório era realizado. Na etapa confirmatória, foram 
utilizados reagentes com alta concentração de FLs capazes de 
comprovar a dependência fosfolipídica dos possíveis anticorpos 
envolvidos nas etapas anteriores. No final, as amostras foram 
consideradas positivas para a presença de ALs quando qualquer uma 
das relações triagem/confirmatório dos sistemas de testes utilizados 
apresentou resultado acima dos valores de corte (> 1,20 para 
dRVVT-TRI/CONFIRM e > 1,16 para SCT-TRI/CONFIRM). Desse 
modo, as amostras foram consideradas positivas para ALs quando 
foram positivas na etapa de triagem, mistura e confirmatório em, 
pelo menos, um dos sistemas de testagem. A partir desse padrão- 
-ouro de classificação das amostras entre positivas e negativas para 
ALs, avaliaram-se os seguintes parâmetros com relação às suas 
características de desempenho como testes diagnósticos: relação 
paciente/controle normal triagem dRVVT e SCT (dRVVT-TRIAGEM 
e SCT-TRIAGEM); ICA dos testes de mistura do dRVVT e do SCT (ICA-
dRVVT-MIST e ICA-SCT-MIST)(19); os percentuais de correção dos 
testes de triagem do dRVVT e do SCT (%C-dRVVT-TRIAGEM-MIST 
e %C-SCT-TRIAGEM-MIST); e os percentuais de correção dos testes 

confirmatórios do dRVVT e do SCT (%C-dRVVT-CONFIRM e %C-SCT-
CONFIRM).

Medidas de acurácia diagnóstica e concordância

As características de desempenho sensibilidade, especificidade, 
eficiência, valor preditivo negativo (VPN), valor preditivo positivo 
(VPP), razão de verossimilhança negativa (RV-), razão de 
verossimilhança positiva (RV+) e índice de Youden foram obtidos 
por meio do programa Cálculos Estatísticos for Windows V.1.8(20).

Análises estatísticas

Os dados foram analisados por meio do software Microsoft 
Excel 2016 e do software R v.4.0.0 (R Foundation for Statistical 
Computing). As curvas de características de operação do receptor 
(ROC) foram realizadas por meio do pacote plotROC v.2.2.1(21), 
a fim de obter os melhores limites de corte na discriminação 
diagnóstica. Os diagramas de caixas (box and whisker plots) para 
mostrar as distribuições e os centros dos conjuntos de dados foram 
realizados no programa de computador MEDCALC® version 
7.3.0.1 (MedCalc Software, Mariakerke, Belgium). A comparação 
dos dados para vários parâmetros foi realizada utilizando o teste 
U de Mann-Whitney. Valores com p ≤ 0,05 foram considerados 
estatisticamente significativos.

TABELA 1 – Parâmetros avaliados neste estudo e suas fórmulas de obtenção 

Anticoagulante lúpico
Parâmetro Obtenção Parâmetro Obtenção

dRVVT-TRIAGEM dRVVT.S seg/dRVVT.S PPN seg SCT-TRIAGEM SCT.S seg/SCT.S PPN seg

dRVVT-TRIAGEM-MIST dRVVT.SMIX seg/dRVVT.S PPN seg SCT-TRIAGEM-MIST SCT.SMIX seg/SCT.S PPN seg

%C-dRVVT-TRIAGEM-MIST
(dRVVT.S seg – dRVVT.SMIX seg)/(dRVVT.S 

seg – dRVVT.S PPN seg)*100
%C-SCT-TRIAGEM-MIST

(SCT.S seg – SCT.SMIX seg)/(SCT.S seg –
SCT.S PPN seg)*100

ICA-dRVVT-MIST
(dRVVT.SMIX seg – dRVVT.S PPN seg)/

dRVVT.S seg*100
ICA-SCT-MIST

(SCT.SMIX seg – SCT.S PPN seg)/SCT.S 
seg*100

dRVVT-CONFIRM dRVVT.C seg/dRVVT.C PPN seg SCT-CONFIRM SCT.C seg/SCT.C PPN seg

%C-dRVVT-CONFIRM
(dRVVT.S seg – dRVVT.C seg)/dRVVT.S 

seg*100
%C-SCT-CONFIRM (SCT.S seg – SCT.C seg)/SCT.S seg*100

dRVVT-TRI/CONFIRM
(dRVVT.S seg/dRVVT.S PPN seg)/(dRVVT.C 

seg/dRVVT.C PPN seg)
SCT-TRI/CONFIRM

(SCT.S seg/SCT.S PPN seg)/(SCT.C seg/
SCT.C PPN seg)

dRVVT.S seg: tempo em segundos do dRVVT triagem; dRVVT.S PPN seg: tempo dos normais em segundos do dRVVT triagem (pool de plasmas normais); dRVVT.SMIX seg: tempo em segundos 
do dRVVT triagem mistura 1:1 entre paciente e pool de plasmas normais; dRVVT.C seg: tempo em segundos do dRVVT confirmatório; dRVVT.C PPN seg: tempo dos normais em segundos 
do dRVVT confirmatório (pool de plasmas normais); %C-dRVVT-MIST: % de correção do dRVVT triagem mistura; ICA-dRVVT-MIST: ICA do dRVVT triagem mistura; %C-dRVVT-CONFIRM: % 
de correção do dRVVT confirmatório; SCT.S seg: tempo em segundos do SCT triagem; SCT.S PPN seg: tempo dos normais em segundos do SCT triagem (pool de plasmas normais); SCT.SMIX 
seg: tempo em segundos do SCT triagem mistura 1:1 entre paciente e pool de plasmas normais; SCT.C seg: tempo em segundos do SCT confirmatório; SCT.C PPN seg: tempo dos normais 
em segundos do SCT confirmatório (pool de plasmas normais); %C-SCT-MIST: % de correção do SCT triagem mistura; ICA-SCT-MIST: ICA do SCT triagem mistura; %C-SCT-CONFIRM: % 
de correção do SCT confirmatório; %C: percentual de correção; ICA: índice de anticoagulante circulante; dRVVT: testes de triagem de veneno da víbora de Russell diluído; SCT: tempo de 
coagulação da sílica.
Nota: O ICA é um índice numérico elaborado por Rosner et al. (1987)(18) para determinar quantitativamente a presença de algum anticoagulante circulante, entre eles, os ALs.
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RESULTADOS

Dos 605 pacientes incluídos no estudo, 476 (78,7%) não 
utilizavam anticoagulante, 78 (12,9%) utilizavam e 51 (8,4%) 
não apresentavam informação sobre o uso de anticoagulantes. 
Entre os 78 pacientes que faziam uso de anticoagulantes, tem-se a 
seguinte divisão: varfarina (28), rivaroxabana (16), enoxaparina 
(14), dabigatrana (4), apixabana (2) e outros medicamentos 
(24), como ácido acetilsalicílico, clopidogrel etc.

Com relação à investigação do ALs, dos 605 pacientes 
incluídos no estudo, 262 (43,3% do total) demonstraram 
prolongamento nas etapas de triagem: 94 (15,5% do total) com 
ambos dRVVT-TRIAGEM e SCT-TRIAGEM prolongados; 43 (7,1% 
do total) apenas com dRVVT-TRIAGEM prolongado e 125 
(20,7% do total) apenas com prolongamento do SCT-TRIAGEM. 
O restante, 343 (56,7% do total), não demonstrou prolongamento 
na etapa de triagem em qualquer um dos testes. Das 137 (22,6% do 
total) amostras com dRVVT-TRIAGEM prolongados, 91 (15% 
do total) resultaram em correção na etapa de mistura e 46 (7,6% do 
total) não corrigiram nessa etapa. Já para o SCT, das 219 
(36,2% do total) amostras com SCT-TRIAGEM prolongados, 117 
(19,3% do total) resultaram em correção na etapa de mistura e 

102 (16,9% do total) não corrigiram nessa etapa. As correções 
na etapa de mistura demonstraram que os prolongamentos 
iniciais na etapa de triagem não foram devido à presença de 
inibidores da coagulação com características compatíveis com 
ALs, enquanto as não correções na etapa de mistura, em um 
total de 175 pacientes, foram submetidas à etapa confirmatória, 
que resultou em 103 (17% do total) casos compatíveis para a 
presença de ALs (41 por dRVVT e SCT; 52 apenas pelo SCT; e 10 
apenas pelo dRVVT).

Os resultados de avaliação de teste diagnóstico dos parâmetros 
derivados do dRVVT e do SCT estão ilustrados na Tabela 2. 
Nessa avaliação, a especificidade indica a proporção de testes 
verdadeiramente negativos para ALs que foram corretamente 
classificados pelo parâmetro em questão, conforme o sistema 
de testagem utilizado. A sensibilidade correlacionou-se com a 
proporção de testes verdadeiramente positivos para ALs que foram 
corretamente classificados pelo parâmetro em questão. A eficiência 
demonstra o percentual total de classificações corretas, sejam 
positivas ou negativas para ALs. Os VPPs indicam a proporção de 
testes verdadeiramente positivos para ALs entre todos os testes que 
foram positivos (verdadeiro positivos e falso positivos). Os VPNs 
indicam a proporção de testes verdadeiramente negativos para ALs 
entre todos os testes que foram negativos (verdadeiro negativos e 

TABELA 2 – Resultados da avaliação de parâmetros derivados dos testes diagnósticos dRVVT e SCT

dRVVT
Características de 

desempenho
dRVVT-TRIAGEM

(relação normalizada)
dRVVT-TRIAGEM-MIST 
(relação normalizada)

%C-dRVVT-TRIAGEM-MIST ICA-dRVVT-MIST %C-dRVVT-CONFIRM

Especificidade 80,6% 93,2% 65,6% 89,9% 94,3%
Sensibilidade 69,9% 76,6% 83,1% 75% 76,4%

Valor preditivo + 42,6% 89% 77% 84,2% 95%
Valor preditivo - 92,8% 84,6% 73,6% 83,3% 72%

Razão de verossimilhança + 3,61 11,40 2,42 7,42 13,40
Razão de verossimilhança - 0,37 0,25 0,26 0,28 0,25

Índice de Youden 0,51 0,70 0,49 0,65 0,71
Eficiência 81,2% 89,1% 79,5% 86,6% 90,3%

Limite de corte 1,16 1,17 61,1 10,9 32,8
SCT

Características de 
desempenho

SCT-TRIAGEM
(relação normalizada)

SCT-TRIAGEM-MIST 
(relação normalizada)

%C-SCT-TRIAGEM-MIST ICA-SCT-MIST %C-SCT-CONFIRM

Especificidade 80,1% 83,8% 86,9% 90,4% 92,6%
Sensibilidade 95,1% 89% 45,9% 78,8% 82,5%

Valor preditivo + 49,2% 80,1% 82,6% 85,7% 95%
Valor preditivo - 98,8% 91,2% 54,1% 85,3% 75%

Razão de verossimilhança + 4,77 5,50 3,50 8,18 11,10
Razão de verossimilhança - 0,06 0,13 0,62 0,23 0,19

Índice de Youden 0,74 0,73 0,33 0,69 0,75
Eficiência 94,2% 92,5% 69,4% 90,9% 93,9%

Limite de corte 1,19 1,16 64,6 13,4 29
%C: percentual de correção; ICA: índice de anticoagulante circulante; dRVVT: testes de triagem de veneno da víbora de Russell diluído; SCT: tempo de coagulação da sílica.
Nota: Prevalência de pacientes com AL positivo devido a várias doenças, incluindo SAF = 17%.
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Avaliação dos testes de mistura e do índice de anticoagulante circulante na detecção de anticoagulantes lúpicos

falso negativos). As razões de verossimilhança positivas expressam 
quantas vezes é mais provável encontrar um resultado positivo 
para ALs em indivíduos doentes quando em comparação com os 
não doentes. As razões de verossimilhança negativas expressam 
quantas vezes é mais provável encontrar um resultado negativo 
para ALs em indivíduos doentes quando em comparação com os 
não doentes. Por fim, o índice de Youden, que é uma função tanto 
da sensibilidade quanto da especificidade, tem valores que variam 
de -1 a 1, e tem valor zero quando um teste diagnóstico fornece a 
mesma proporção de resultados positivos para grupos com e sem a 
presença de ALs, ou seja, o teste é sem utilidade. Já um valor quanto 
mais próximo de 1 indica que não há resultados falso positivos 
ou resultados falso negativos, ou seja, o teste é perfeito. Ainda na 
Tabela 2 são mostrados os melhores valores de corte para cada 
parâmetro, conforme demonstrado pela análise de curvas ROC, 
que foram utilizados como base dos cálculos das características de 
desempenho apresentadas.

Dos 51 casos positivos para ALs pela via do dRVVT, foi observado 
que: em 48 (94,1%), a %C-dRVVT-TRIAGEM-MIST foi ≤ 70%; e em 
42 (82,4%), ≤ 61,1%. Já o ICA-dRVVT-MIST mostrou valor ≥ 15,6% 
em 32 (62,7%) casos e ≥ 10,9% em 44 (86,3%) casos. A %C-dRVVT-
CONFIRM foi ≥ 32,8% em 41 (80,4%) casos. Já para o SCT, que 
pesquisa a via intrínseca da coagulação, foi demonstrado que dos 
93 casos positivos para ALs: em 87 (93,5%), a %C-SCT-TRIAGEM-
MIST foi ≤ 70%; e em 82 (88,2%), ≤ 64,6%. Já o ICA-SCT-MIST 
mostrou valor ≥ 15,6% em 62 (66,7%) casos e ≥ 13,4% em 75 
(80,6%) casos entre os positivos. Por fim, a %C-SCT-CONFIRM foi 
≥ 29% em 79 (84,9%) casos entre os positivos.

As análises de curvas ROC para %C-dRVVT-TRIAGEM-MIST, 
ICA-dRVVT-MIST, %C-dRVVT-CONFIRM, %C-SCT-TRIAGEM-MIST, 
ICA-SCT-MIST e %C-SCT-CONFIRM, assim como a demonstração 
dos melhores limites de corte para cada parâmetro, estão 
representados na Figura 1.

Os valores de %C-TM, ICA e %C-CONFIRM ALs foram 
comparados para dRVVT e SCT (Figura 2), e as médias no teste 
de %C-dRVVT-TRIAGEM-MIST foram 72,9%; 77,6%; 77,6%; 71,1% 
e 44,9%; no ICA-dRVVT-MIST, 5,9%; 6,9%; 6,7%; 9,5% e 20,5%; na 
%C-dRVVT-CONFIRM, 22,6%; 44,3%; 36,7%; 17,7% e 41,8%; 
na %C-SCT-TRIAGEM-MIST, 58,7%; 90,7%; 67,6%; 51,4% e 
39,7%; no ICA-SCT-MIST, 8,1%; 12,4%; 8,1%; 11,7% e 24,6%; 
e na %C-SCT-CONFIRM, 18,9%; 35,3%; 14,3%; 18,9% e 43%, 
respectivamente, para pacientes normais, em uso de varfarina, de 
enoxaparina, de DOACs e amostras positivas para ALs. De modo 
geral, as %C-TM foram significativamente menores nas amostras 
AL-positivas em comparação com normais, uso de varfarina, 
enoxaparina e DOACs. Os valores de ICA foram significativamente 
maiores nas amostras AL-positivas em comparação com normais, 
varfarina, enoxaparina e DOACs; e os valores de C-CONFIRM 
foram significativamente maiores nas amostras AL-positivas em 
comparação com normais, varfarina, enoxaparina e DOACs.

FIGURA 1 – Análise de curvas ROC para definição dos melhores limites de corte dos 
parâmetros: %C-dRVVT-TRIAGEM-MIST, ICA-dRVVT-MIST, %C-dRVVT-CONFIRM, %C-SCT-
TRIAGEM-MIST, ICA-SCT-MIST e %C-SCT-CONFIRM

FIGURA 2 – Box and whisker plots dos valores de %C triagem mistura, ICA triagem 
mistura e %C confirmatório observados nos grupos: normal, varfarina, enoxaparina, 
DOACs e AL-positivas, respectivamente

As caixas representam a média ( ) e o desvio padrão. As barras do meio, inferiores 
e superiores indicam a mediana, o valor mínimo e o valor máximo para o respectivo 
parâmetro. O sinal (*) indica significância estatística (p < 0,05).

DISCUSSÃO

A presença de ALs possui grande importância na medicina 
vascular, uma vez que sua detecção em duas ocasiões, em um 
intervalo de 12 semanas, em pacientes com tromboembolismo 
venoso ou arterial, constitui o primeiro passo para o diagnóstico 
de SAF. Nessas doenças, os eventos trombóticos são comuns, o que 
torna a detecção de ALs crucial na identificação desses pacientes. 
Por outro lado, apesar da evolução da medicina laboratorial 
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no quesito padronização dos ensaios para determinação dos 
ALs, ainda ocorre um baixo desempenho na eficiência de testes 
para detecção de ALs, o que torna mais desafiador o diagnóstico 
preciso de SAF. Isso se deve, em grande parte, a fatores pré- 
-analíticos e analíticos (características dos reagentes e princípio 
de detecção da formação do coágulo), além da heterogeneidade 
dos anticorpos antilúpicos e suas formas de interação com 
proteínas associadas a fosfolipídios, o que faz que nenhum teste 
de ALs seja capaz de detectar todos os ALs. Em consequência disso, 
é recomendado realizar, pelo menos, dois testes com diferentes 
princípios para excluir/incluir a presença de ALs. A pesquisa de 
ALs em nosso laboratório envolve a utilização de dois sistemas 
de testagem: o dRVVT e o SCT. O dRVVT é mais sensível aos 
ALs dependentes da β2GPI, enquanto testes que utilizam a via 
intrínseca da coagulação, como o SCT e o TTPa, aparentam ser 
mais sensíveis a ALs que reagem com a protrombina(22-24).

Os critérios diagnósticos de ALs não mudaram muito 
desde sua introdução por Brandt et al. (1995)(25): (1) teste de 
triagem, demonstração do prolongamento de um tempo de 
coagulação dependente de fosfolipídio; (2) teste de mistura, 
confirmação da presença de um inibidor e exclusão de uma 
deficiência de fator de coagulação; e (3) teste confirmatório, 
confirmação de que o inibidor é dependente de fosfolipídio e 
não dirigido contra um fator de coagulação específico. Neste 
estudo, utilizamos as recomendações do SSC-ISTH(13) (triagem-
mistura-confirmatório). Contudo, diretrizes internacionais mais 
recentes afirmam que os testes integrados de detecção de ALs não 
exigem a realização dos testes de mistura(15), fato que levou a um 
estudo posterior para verificar o importância clínica dos testes 
de mistura em um contexto de risco trombótico, no qual se 
demonstrou que até mesmo testes de mistura negativos, ou seja, 
que foram corrigidos, também foram associados a substancial 
risco trombótico(26).

Uma pergunta que vem à tona é se precisamos de mais dados 
e parâmetros, que sejam mais sensíveis na triagem ou mais 
específicos no confirmatório, para auxiliar na interpretação dos 
resultados. Alguns estudos afirmam que um dos maiores problemas 
no diagnóstico de SAF não é a falta de sensibilidade, mas a falta de 
especificidade(27-30). Nos testes de triagem para ALs, a sensibilidade 
possui mais importância que a especificidade, uma vez que a 
sensibilidade elevada evita resultados falso-negativos. Todavia, 
com uma sensibilidade elevada, haverá sempre resultados falso 
positivos em testes de triagem e triagem mistura, fato este que é a 
principal razão pela qual os testes confirmatórios são realizados, 
para os quais se deseja uma especificidade elevada, ou seja, excluir 
com confiança os ALs negativos.

Neste estudo, os parâmetros %C-dRVVT-TRIAGEM-MIST, ICA-
dRVVT-MIST e ICA-SCT-MIST mostraram elevada sensibilidade 
(83,1%, 75% e 78,8%, respectivamente) na detecção de ALs nos 
limites de corte utilizados (61,1%, 10,9% e 13,4%, respectivamente), 
os quais foram determinados por meio da análise de curvas ROC. 
A %C-SCT-TRIAGEM-MIST mostrou baixa sensibilidade (45,9%) 
para o limite de corte de 64,6%, portanto, menos adequado como 
parâmetro de triagem para amostras contendo ALs. Uma possível 
explicação para esse resultado seria o fato de que, neste estudo, os IR 
dos tempos de coagulação que geraram as relações normalizadas 
utilizaram o 99o percentil, como recomendado pelo SSC-ISTH, 
os quais podem ter gerado mais resultados falso negativos 
(baixa sensibilidade) que se tivessem sido gerados a partir do 
97,5o percentil, como recomendado pelo CLSI(15) e pelo BCSH(14). 
Hong et al. (2012)(26), utilizando o analisador de coagulação ACL 
TOP e os mesmos reagentes empregados neste estudo, obtiveram 
valores para sensibilidade de 89,4%; 55,3%; 71,8% e 13,3% para 
%C-dRVVT-TRIAGEM-MIST, %C-SCT-TRIAGEM-MIST, ICA-dRVVT-
MIST e ICA-SCT-MIST, respectivamente, considerando os limites 
de corte de 60,1%; 67%; 15,7% e 42,8%, respectivamente. Com 
exceção do limite de corte do ICA-SCT-MIST, os demais limites de 
corte deste estudo foram semelhantes aos de Hong et al. (2012)(26). 
Nesse sentido, recomenda-se que cada laboratório determine seus 
próprios limites de corte.

Os testes confirmatórios para ALs se baseiam na comparação 
dos tempos de coagulação das amostras em um reagente 
insensível aos ALs, que contêm quantidade extra de FLs no sistema 
de teste, que se ligam aos ALs, neutralizando-os e corrigindo os 
tempos de coagulação para próximo da normalidade(13). Neste 
estudo, os parâmetros confirmatórios %C-dRVVT-CONFIRM e 
%C-SCT-CONFIRM mostraram elevada especificidade, como 
esperado e desejável em testes confirmatórios, no sentido de 
excluir com confiança as amostras verdadeiramente negativas. 
Também apresentaram eficiência e índice de Youden elevados, 
corroborando o fato de serem úteis na discriminação de amostras 
positivas e negativas para ALs, fornecendo poucos resultados falso 
positivos e falso negativos. De modo geral, os parâmetros derivados 
de dRVVT e SCT, triagem e confirmatório, avaliados neste estudo 
mostraram sensibilidades e especificidades aceitáveis, tornando-os 
aptos a auxiliarem no diagnóstico de ALs e, dessa forma, 
comporem os relatórios que são reportados para os clínicos. No 
sentido de aprimorar as informações relevantes que auxiliam 
na interpretação dos resultados, no Apêndice, é sugerida uma 
maneira de reportar os resultados, incluindo os parâmetros 
apresentados na Tabela 2.

Neste estudo, foram observados cinco pacientes positivos no 
dRVVT e dez positivos no SCT para ALs com fortes evidências da 
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presença do fenômeno cofator lúpico, em que se verificaram valores 
negativos de %C-dRVVT-TRIAGEM-MIST e %C-SCT-TRIAGEM-
MIST (Figura 2). Descrito por Loeliger (1959)(31), esse fenômeno 
acontece quando se observa inicialmente um tempo de coagulação 
moderadamente prolongado nos testes de triagem, mas, quando 
misturados com pool de plasmas normais, passam a mostrar tempos 
de coagulação paradoxalmente maiores que no plasma puro, 
também chamado de plasma index. Esse fenômeno não é observado 
em muitos casos de ALs positivos, e sua explicação pode ser devido 
ao fato de que alguns pacientes com ALs precisariam da presença 
de um cofator para, então, expressar sua atividade anticoagulante 
completa. Esse cofator, ausente no paciente e presente no pool, pode 
ser a protrombina (fator II) e a β2GPI(31, 32).

Comparamos os valores de %C-TM, ICA e %C-CONFIRM do 
dRVVT e do SCT entre pacientes normais, em uso de varfarina, 
de enoxaparina, de DOACs e amostras AL-positivas (Figura 2). 
O ICA foi proposto por Rosner et al. (1987)(18) como capaz de 
fazer a distinção entre amostras AL-positivas e amostras normais 
ou com deficiência de fator por meio da mistura com plasma 
normal combinado, mesmo considerando o fator dilucional 
dos testes de mistura que podem diminuir a reatividade dos ALs. 
Como resultado, os tempos de coagulação do dRVVT e do SCT nas 
amostras misturadas permanecem mais longos nas amostras AL-
positivas que nas normais e, dessa forma, o ICA tem um valor alto 
e as %C-TM têm valor baixo obtidos com as respectivas fórmulas 
ao testar uma amostra AL-positiva. Por outro lado, ao testarmos 
amostras com deficiência de algum fator de coagulação, os 
fatores de coagulação são adicionados fazendo que os tempos de 
coagulação do dRVVT e do SCT sejam encurtados, gerando ICA 
baixo e elevada %C-TM.

No presente estudo, demonstramos que %C-TM, ICA 
e %C-CONFIRM do dRVVT e do SCT foram significativa e 
respectivamente menores, maiores e maiores nas amostras 
AL-positivas em comparação com amostras normais e em uso 
de varfarina, enoxaparina e DOACs. Kumano et al. (2014)(19) 
investigaram a utilidade do ICA calculado a partir dos tempos de 
coagulação de várias marcas de reagentes de TTPa e demonstraram 
a ocorrência de valores de ICA significativamente maiores em 
amostras AL-positivas em comparação com amostras normais, 
com varfarina e de pacientes hemofílicos, concluindo que o ICA 
foi capaz de distinguir as amostras AL-positivas das demais, com 
exceção de amostras com heparina. Em contrapartida, Moore 
et al. (2016)(33), em um grande coorte de amostras positivas 
para ALs, demonstraram que os limites de corte para os tempos 
de coagulação determinados especificamente para os testes de 
mistura de dRVVT e TTPa foram superiores ao ICA na detecção da 
inibição in vitro dos ALs.

As diretrizes do SSC-ISTH podem ser interpretadas de forma 
ambígua com relação ao fato de que alguns podem considerar o 
uso dos tempos de coagulação ou ICA para avaliação dos testes de 
mistura, enquanto outros, a relação normalizada da etapa 
de triagem mistura (tempo de coagulação do paciente/tempo de 
coagulação do pool de plasmas normais) como a interpretação 
correta(34). Neste estudo, as relações normalizadas nas etapas 
de triagem, mistura e confirmatório foram consideradas como 
a referência na interpretação dos resultados, e a avaliação dos 
demais parâmetros foi realizada por meio de comparações destes 
com as relações normalizadas. A %C-DRVVT-TRIAGEM-MIST 
e o ICA-DRVVT-MIST mostraram sensibilidades próximas às 
encontradas para as relações normalizadas do dRVVT triagem 
e do dRVVT triagem mistura, ao passo que as sensibilidades da 
%C-SCT-TRIAGEM-MIST e do ICA-SCT-MIST foram menores 
e maiores, respectivamente, que as observadas nas relações 
normalizadas do SCT triagem e do SCT triagem mistura. Embora 
não exista um teste padrão-ouro para detectar a presença de ALs, 
os resultados apresentados neste estudo mostraram sensibilidades 
e especificidades satisfatórias para os parâmetros avaliados e, com 
base nessas observações, recomendaríamos sua utilização na 
análise rotineira de ALs.

No presente estudo, %C-dRVVT-TRIAGEM-MIST, ICA-dRVVT-
MIST, ICA-SCT-MIST e %C-SCT-CONFIRM do grupo em uso de 
enoxaparina foram significativamente diferentes das observadas 
no grupo AL-positivo, e uma possível explicação seria devido 
à presença de polibreno nos reagentes do dRVVT e do SCT 
empregados, o qual exerce efeito neutralizador de heparina nos 
testes de coagulação, desde que a amostra teste não contenha 
uma concentração de heparina, seja não fracionada ou de baixo 
peso molecular, acima de 1 U/ml(35). A %C-dRVVT-TRIAGEM-
MIST, a %C-SCT-TRIAGEM-MIST, o ICA-dRVVT-MIST e o ICA-
SCT-MIST discriminaram satisfatoriamente as amostras do 
grupo em uso de varfarina do grupo AL-positivo, evidenciando 
a eficiência diagnóstica desses parâmetros, apesar de estudos já 
terem demonstrado que a varfarina pode alterar os resultados dos 
testes de triagem de dRVVT e SCT devido à redução dos níveis de 
fatores dependentes da vitamina K (fatores II, VII, IX e X)(35). Já 
o grupo em uso de DOACs foi satisfatoriamente discriminado por 
%C-dRVVT-TRIAGEM-MIST, ICA-dRVVT-MIST, ICA-SCT-MIST e 
%C-SCT-CONFIRM, embora estudos já tenham demonstrado que 
dabigatrana e rivaroxabana prolongam os tempos de coagulação 
do dRVVT e do SCT(35).

Não podemos deixar de ressaltar que este estudo possui 
algumas limitações, como a baixa casuística de casos que 
estavam sendo tratados com anticoagulantes, além do fato de 
a natureza retrospectiva da coleta de dados não estar completa, 
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uma vez que depende do envio das informações sobre o uso 
de medicamentos nas requisições. É improvável que todos os 
medicamentos anticoagulantes tenham sido capturados no banco 
de dados, da mesma forma que os pacientes no grupo dos normais 
também possam ter feito uso de medicamentos. As concentrações 
sanguíneas de DOACs não foram medidas rotineiramente, e os 
dados sobre o tempo de administração do medicamento não 
estavam disponíveis. Portanto, não foi possível fazer correlações 
entre os níveis do medicamento e as taxas de positividade dos 
testes. Alertamos que, se a pesquisa de ALs for realizada durante 
o uso de anticoagulantes, uma observação deve ser incluída na 
conclusão do teste, afirmando que esses agentes podem interferir 
com os ensaios de coagulação usados rotineiramente, tornando 
a interpretação inválida e, por esse motivo, sugerir a repetição do 
teste após, pelo menos, uma semana do término ou da interrupção 
do tratamento.

O diagnóstico preciso de ALs possui grande importância, 
uma vez que é considerado um fator de risco para trombose. 
Resultados positivos de ALs têm impacto direto na duração 
da terapia anticoagulante em pacientes que desenvolveram 
trombose. Infelizmente, devido à heterogeneidade dos ALs, ainda 
não existe um teste diagnóstico que consiga identificar qualitativa 
e quantitativamente todos os tipos de ALs, o que não permite o 

estabelecimento de um teste diagnóstico padrão-ouro. Como 
resultado, vários tipos de testes são utilizados, cada qual com 
parâmetros distintos e suas variáveis, fato que torna imperativo 
o conhecimento adequado de suas interferências e limitações 
clínicas e laboratoriais.

CONCLUSÃO

Recomendamos o uso dos parâmetros avaliados neste estudo, 
pois eles se mostraram ferramentas úteis no diagnóstico de 
ALs. No entanto, também recomendamos cautela em algumas 
situações em que pode ser difícil separar amostras AL-positivas, 
cujos pacientes estejam em terapia anticoagulante. %C-TM, ICA e 
%C-CONFIRM do dRVVT e do SCT foram úteis para o diagnóstico 
de ALs, uma vez que puderam distinguir com eficiência as 
amostras AL-positivas das amostras normais.
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APÊNDICE – Modelo de laudo para pesquisa de anticoagulante lúpico (com observações e comentários explicativos)

TRIAGEM (T)
dRVVT – TRIAGEM (relação paciente/controle pool de plasmas normais): ……………

SCT ou TTPa LA SENSÍVEL – TRIAGEM (relação paciente/controle pool de plasmas normais): .......

RESULTADOS DE TESTES DE SCREENING SÃO POTENCIALMENTE SUGESTIVOS DE ANTICOAGULANTE LÚPICO (AL) QUANDO AS RELAÇÕES PACIENTE/NORMAL ESTÃO 
ACIMA DOS INTERVALOS DE REFERÊNCIA (IR).

Cont. →
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TESTE DA MISTURA (dRVVT)
dRVVT – MISTURA (relação paciente/controle pool de plasmas normais): …………... 

% CORREÇÃO dRVVT – MISTURA: …………...
ICA dRVVT – MISTURA: …………...

TESTE DA MISTURA (SCT ou TTPA LA SENSÍVEL) 
SCT/TTPa LA INSENSÍVEL – MISTURA (relação paciente/controle pool de plasmas normais): .............

% CORREÇÃO SCT ou TTPa LA SENSÍVEL – MISTURA: …………...
ICA SCT ou TTPa LA SENSÍVEL – MISTURA: …………...

RESULTADOS DE TESTES DE MISTURA SÃO SUGESTIVOS DE AL QUANDO A % DE CORREÇÃO FOR ABAIXO DE 70% NOS TESTES DE MISTURA QUE APRESENTARAM 
TRIAGEM POSITIVA PARA, PELO MENOS, UM TESTE (dRVVT, SCT, TTPa) OU QUANDO O ICA ESTIVER AUMENTADO OU AS RELAÇÕES PACIENTE/NORMAL ESTIVEREMO 

ACIMA DOS IR.

CONFIRMATÓRIO (dRVVT)
dRVVT – CONFIRMATÓRIO (relação paciente/controle pool de plasmas normais): …………... 

% CORREÇÃO dRVVT – CONFIRMATÓRIO: …………...
RELAÇÃO dRVVT TRIAGEM/CONFIRMATÓRIO: …………... 

CONFIRMATÓRIO (SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO de FLs) 
SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO FLs – CONFIRMATÓRIO (relação paciente/controle pool de plasmas normais): …………...

% CORREÇÃO SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO FLs – CONFIRMATÓRIO: …………...
RELAÇÃO SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO de FLs TRIAGEM/CONFIRMATÓRIO: …………...

RESULTADOS DE TESTES CONFIRMATÓRIOS SÃO COMPATÍVEIS COM A PRESENÇA DE AL QUANDO AS RELAÇÕES SCREENING/CONFIRMATÓRIO ESTÃO ACIMA DOS IR, 
DESDE QUE TENHA APRESENTADO SCREENING POSITIVO E CONFIRMAÇÃO DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE POR MEIO DOS TESTES DE MISTURA.

OPCIONALMENTE
CONFIRMATÓRIO MISTURA (dRVVT)

dRVVT – CONFIRMATÓRIO MISTURA (relação paciente/controle pool de plasmas normais): ............... 
% CORREÇÃO dRVVT – CONFIRMATÓRIO MISTURA: …………...

RELAÇÃO dRVVT TRIAGEM MISTURA/CONFIRMATÓRIO MISTURA: …………... 

OPCIONALMENTE
CONFIRMATÓRIO MISTURA (SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO FLs)

SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO FLs – CONFIRMATÓRIO MISTURA (relação paciente/controle pool de plasmas normais): .............
% CORREÇÃO SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO FLs – CONFIRMATÓRIO MISTURA: …………...

RELAÇÃO SCT ou TTPa ALTA CONCENTRAÇÃO de FLs TRIAGEM MISTURA/CONFIRMATÓRIO MISTURA:.....................

RESULTADOS DE TESTES CONFIRMATÓRIOS MISTURA SÃO COMPATÍVEIS COM A PRESENÇA DE AL QUANDO AS RELAÇÕES SCREENING MISTURA/CONFIRMATÓRIO 
MISTURA ESTÃO ACIMA DOS VR, DESDE QUE TENHAM APRESENTADO SCREENING POSITIVO E CONFIRMAÇÃO DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE POR MEIO DOS 

TESTES DE MISTURA. OS CONFIRMATÓRIOS MISTURA PODEM OPCIONALMENTE SER REALIZADOS NA TENTATIVA DE CONFIRMAR UM AL EM PACIENTE COM DEFICIÊN-
CIA DE FATOR DA COAGULAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA TERAPIA ANTICOAGULANTE, PORÉM PODEM RESULTAR EM FALSO NEGATIVOS NA PRESENÇA DE ANTILÚPICOS 

FRACOS.

CONCLUSÃO
POSSÍVEIS CONCLUSÕES:

Obs. 1: Resultados compatíveis com ausência de anticoagulante lúpico.
Obs. 2: Resultados compatíveis com presença de anticoagulante lúpico.

Obs. 3: Resultado indeterminado, repetir após uma semana do término ou da interrupção do tratamento com anticoagulante.
Caso o resultado seja positivo para a presença do anticoagulante lúpico, deve-se realizar novo teste após o intervalo de 12 semanas.
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