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A Hemostasia
A hemostasia pode ser definida como o processo que consiste na manutenção do fluxo
sanguíneo no estado fluido e na prevenção da perda de sangue ocorrida nas situações onde
ocorre o comprometimento e o rompimento vascular.
Os distúrbios hemostáticos, destacando os episódios tromboembólicos, acometem
um grande número de pacientes, sendo que as complicações decorrentes desses quadros
fazem com que parte destes pacientes evolua ao óbito.

O que é o D- Dímero?
Durante a formação de um trombo, os polímeros da fibrina são degradados pela
plasmina e passam a dar origem a produtos de degradação de diferentes pesos moleculares.
O menor e melhor caracterizado destes produtos é o D-Dímero, sendo este constituído por
duas subunidades idênticas derivadas de duas moléculas de fibrina. Apresenta uma meiavida de aproximadamente 8 horas, com depuração e excreção urinária pela ação do sistema
retículoendotelial.
O D-dímero é reconhecido atualmente como o mais específico marcador para
trombose e fibrinólise fisiológica. Apresenta uma alta sensibilidade para o diagnóstico de
distúrbios da coagulação. A sua principal aplicação clínica diz respeito à possibilidade de
exclusão diagnóstica de eventos tromboembólicos quando os seus resultados são normais,
ou seja, inferiores a 500 ng/mL.
O que indicam valores elevados do D-Dímero?
Concentrações elevadas indicam fibrinólise aumentada e
associados a:
• Tromboses venosas profundas (TVP) e/ou embolia pulmonar
• Infarto agudo de miocárdio e angina instável
• CIVD aguda ou crônica e Fibrinólise primária
• Hematomas
• Cirurgias
• Pré-eclâmpsia
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Valor de referência: - Até 500 ng/mL FEU (unidades equivalentes de
fibrinogênio). Método quimiofluorescência.
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