TUBOS DE ACT – Teste do Tempo de Coagulação Activada
Em que consiste?
O teste do tempo de coagulação activada (“activated clotting time” - ACT) é um teste rápido e
prático que permite analisar a via intrínseca e a via comum da coagulação, à semelhança do teste
do tempo parcial de tromboplastina activada (“activated partial thromboplastin time” - aPTT). O
factor XII (via intrínseca) é activado pela diatomaceous earth (celite) presente no tubo de ACT. Este
teste pode ser realizado na clínica e permite detectar qualquer coagulopatia, à excepção da
deficiência do factor VII (via extrínseca).

Indicações
O teste de ACT está indicado sempre que há suspeita de coagulopatia, estando na primeira linha
de diagnóstico juntamente com a contagem de plaquetas. Desta forma, permite avaliar, de uma
forma prática, a necessidade de administração de Plasma Fresco Congelado ou Crioprecipitado.
Está, também, indicado na avaliação do grau de inflamação associada a diversas patologias (p.ex.
torção gástrica, golpe de calor, pancreatite ou cirurgias agressivas), avaliando a sua progressão e
servindo como factor de prognóstico. Relativamente ao teste de aPTT, o teste de ACT apresenta
uma sensibilidade ligeiramente inferior, e pode encontrar-se ligeira a moderadamente prolongado
em casos de trombocitopénia severa.

Como realizar o teste?
1. Realizar um aquecimento prévio do tubo de ACT a 37ºC, durante 5 a 10 minutos (p.ex. debaixo da axila ou “banho maria”).
2. Colher 3 ml de sangue, preferencialmente da veia jugular, através de uma só punção limpa e rápida. Iniciar a contagem do tempo.
3. Remover a tampa do tubo de ACT e transferir para o seu interior, rápida e cuidadosamente, 2 ml (dos 3 ml de sangue presentes na
seringa). Recolocar a tampa, inverter gentilmente o tubo 5 vezes e voltar a aquecer a 37ºC (mantendo o tubo na vertical). Continuar a
cronometrar o tempo.
4. Passados 60 segundos e, a partir daí a cada 5 segundos, remover o tubo da fonte de calor, e incliná-lo de forma a observar o fluxo
de sangue para verificar a presença de coágulos.
5. O teste termina quando é observado o primeiro coágulo, altura em que termina a contagem do tempo.

Valores normais de referência: Cão < 120 segundos; Gato < 100 segundos; Cavalo < 40 segundos.
Interpretação dos resultados:
Um resultado positivo (valores superiores aos de referência) indica que o animal
pode padecer das seguintes patologias: intoxicação por dicumarínicos, hemofilia
A ou B, hepatopatia, CID ou síndrome nefrótico. Além disso pode indicar um
estado de SIRS (Síndrome de Resposta Inflamatória Sistémica) mais ou menos
avançado. Poderá ser realizado o teste de PT para identificação da via de
coagulação afectada (intrínseca ou comum).
Caso o resultado seja negativo (valores normais de referência), deverá realizarse o tempo de sangramento da mucosa labial (trombopatias) e avaliar o tempo
de protrombina - PT (alterações na via extríseca). Este último é mais sensível
que o teste ACT na detecção precoce de intoxicação por dicumarínicos, visto o
factor VII ter o menor tempo de semi-vida. Adicionalmente poderá realizar o
teste aPTT que uma sensibilidade ligeiramente superior ao teste ACT.
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