
       TGO 

 

Material: soro 

Sinônimo: AST, TGO, Transaminase oxalacética 

Volume: 1.0 mL 

Método: Enzimático/automatizado 

Volume Lab.: 1.0 mL 

Rotina: Diária 

Temperatura: Refrigerado 

Coleta: Jejum obrigatório de 4 horas. Coletar soro. 

Código SUS: 0202010643 

Código CBHPM: 4.03.02.50-4 

Interpretação:  

Uso: determinação de dano celular do parênquima hepático; marcador auxiliar de infarto 

agudo do miocárdio e pericardite. 

A AST é principalmente originada a partir do coração, fígado, musculatura esquelética, rins, 

pâncreas, baço, pulmão. Valores muito elevados sugerem hepatites ou outras formas de 

necrose hepatocelular, podendo ser encontrados em tumores necróticos grandes ou hipóxia, 

insuficiência congestiva e choque. Elevações de AST não explicadas devem ser 

investigadas. 

Valores aumentados: doenças hepáticas [necrose ativa do parênquima (ex. viroses 

hepatoespecíficas e não hepatoespecíficas com acometimento hepático), doença biliar 

extrahepática, congestão, insuficiência cardíaca, cirrose, obstrução biliar, neoplasia primária 

ou metastática, granulomas, isquemia hepática, eclampsia, drogas hepatotóxicas], doenças 

músculo esqueléticas (injeções intramusculares, mioglobinúria), infarto agudo do 

miocárdio, pancreatite aguda, dano intestinal (ex. cirurgia, infarto), infarto pulmonar, 

infarto cerebral, neoplasmas cerebrais, infarto renal, queimaduras, intoxicações, anemias 

hemolíticas, distrofia muscular de Duchenne, trauma, choque, hipotireoidismo. 

Valores diminuídos: azotemia, diálise renal crônica, estados de deficiência de piridoxal 

fosfato (ex. desnutrição, gravidez, doença hepática alcoólica). 

Valores normais: angina pectoris, insuficiência coronariana, pericardite. 

Interferentes: stress muscular +, heparina +, salicilatos +, opiáceos +, tetraciclinas +, 



isoniazida +, lipemia +, hemólise +, oxacilina +, ampicilina +, uremia -, metronidazol -, 

progesterona +, esteróides anabolizantes +. 

Referência:  

Ate 40,0 U/L 

 

  



          TGO 

 

Material: soro 

Sinônimo: ALT, transaminase pirúvica 

Volume: 1.0 mL 

Método: Enzimático/ automatizado 

Volume Lab.: 1.0 mL 

Rotina: Diária 

Temperatura: Refrigerado 

Coleta: Jejum 4 horas. 

Código SUS: 0202010651 

Código CBHPM: 4.03.02.51-2 

Interpretação:  

Uso: determinação de dano celular do parênquima hepático; avaliação das hepatopatias. 

A GPT é encontrada predominantemente no fígado e em menores quantidades no rim, 

coração e músculo esquelético, sendo menos sensível que a GOT para a avaliação de 

hepatopatia alcoólica. 

Valores aumentados: necrose celular hepática de qualquer causa, choque severo, 

insuficiência cardíaca, anóxia aguda (ex: estado asmático), trauma extenso, hepatite 

infecciosa e tóxica, icterícia obstrutiva, obstrução biliar, cirrose, carcinoma hepático, 

miosite, miocardite, distrofia muscular, doenças hemolíticas, trauma muscular moderado, 

abuso crônico do álcool, filariose, queimaduras severas, pancreatite severa. 

Valores diminuídos: azotemia, diálise renal crônica, estados de deficiência de piridoxal 

fosfato. 

Interferentes: stress muscular +, salicilatos +, tetraciclinas +, isoniazida +, lipemia +, 

hemólise +, andrógenos +, etanol +, metotrexato +, esteróides anabolizantes +, fenobarbital 

+, quinidina +, ácido valpróico +, metildopa -, dopamina -. 

Referência:  

Homens : Até 41,0 U/L 

Mulheres : Até 31,0 U/L 


