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mensagem

Mensagem da Coordenação da Comissão de Julgamento dos Temas Livres
do 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
A edição comemorativa do 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (CBPC/ML), a ser sediado no Centro de
Convenções SulAmérica, Rio de janeiro, entre os dias 27 e 30 de setembro de 2016, certamente será um marco na história deste já consagrado
evento. Abrigando outros eventos importantes, como o 2º Congresso Brasileiro de Informática Laboratorial e o 23º Congresso da Asociación
Latinoamericana de Patología Clínica/Medicina de Laboratório (Alapac/ML) e os simpósios em conjunto com a Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e a International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) – SBPC/ML & IFCC Joint
Symposium 2016 – e com a American Association for Clinical Chemistry (AACC) – The Best AACC 2016 –, contará com a presença de
renomados palestrantes nacionais e internacionais.
A divulgação da produção científica dos profissionais de laboratório será outro ponto forte. Cada vez mais, estabelece-se esse evento como
o grande disseminador da produção científica nacional relacionada com Medicina Laboratorial.
Foram mais de 400 trabalhos avaliados pela Comissão de Julgamento dos Temas Livres, que considerou, de maneira rigorosa, os seguintes
aspectos: objetivo(s) do trabalho, sua originalidade e sua importância para a atividade diagnóstica laboratorial; propriedade da abordagem
ou do desenho do protocolo; adequação da metodologia empregada; relevância dos resultados, da discussão e das conclusões, além da clareza
e da correção do texto. Com isso, garantiu-se a qualidade dos trabalhos.
Dando continuidade às mudanças iniciadas em 2015 e em sintonia com o compromisso com a sustentabilidade, nesta edição, a totalidade
dos pôsteres será apresentada em formato eletrônico, e permanecerá disponível ao público durante todo o evento, nos terminais dispostos
no segundo piso.
As apresentações orais também acontecerão utilizando projeção nas telas dos terminais, no dia 27 de setembro, conforme cronograma já
divulgado.
As cinco melhores apresentações serão premiadas, e o primeiro lugar receberá o Prêmio Dr. Evaldo Melo. Os dois melhores trabalhos da área
de Microbiologia serão premiados com o Prêmio Dr. Caio Márcio Figueiredo Mendes, enquanto os dois trabalhos relacionados com a área
de Qualidade mais bem classificados, apresentados por laboratórios detentores da acreditação do Programa de Acreditação de Laboratórios
Clínicos (PALC), receberão o Prêmio Dr. José Carlos Basques.
Como em 2015, os Temas Livres selecionados serão editados e publicados no site do Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial
( JBPML), onde estarão disponíveis para consulta e download.
A divulgação dos trabalhos premiados ocorrerá no decorrer do evento, de forma a incentivar a participação dos autores premiados na
cerimônia de encerramento do Congresso, para recebimento dos respectivos diplomas.
Desejamos a todos um ótimo Congresso!
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Bioquímica
1

ESTUDO DO CARREAMENTO (CARRYOVER) EM UM ANALISADOR DE
BIOQUÍMICA: UMA EXPERIÊNCIA COM O LABMAX 240® DA LABTEST
Baldez CC
Laboratório de Análises Clínicas Pascoto Ltda
Objetivo: Avaliar o desempenho analítico do equipamento LABMAX 240® para o estudo
de carreamento, ressaltando a importância deste teste para o processo de análise de
desempenho de sistemas analíticos. Casuística e métodos: O material escolhido foi
Qualitrol 1 (normal – não patológico) e Qualitrol 2 (nível alto – patológico), ambos da
Labtest. Anteriormente às análises, o equipamento foi submetido aos controles internos
específicos e calibradores. Para a verificação do carreamento no equipamento Labmax
240, foram preparadas 11 alíquotas do Qualitrol 1 com valores conhecidos baixos (B)
e 10 alíquotas do Qualitrol 2, que possui valores conhecidos alto (A). Essas amostras
foram analisadas sequencialmente. Foram calculadas as médias das concentrações
de todas as amostras baixas analisadas após uma amostra baixa (B-B) e a média das
concentrações de amostras baixas após amostra alta (A-B). Calculou-se ainda o DP
das leituras B-B e o carreamento foi obtido pela diferença entre as médias de B-B e
A-B. Como critério de aceitação, adotou-se um carreamento de até três DP das leituras
B-B. Resultados e conclusão: Foi observado que todos os analitos submetidos ao
equipamento (Aur, Alb, Ami, BT e BD, Ca, CK, Col, Cre, LDH, Fe, Fal, P, GGT, Glic, HDL,
PT, AST, ALT, Tri e Ur) apresentaram índice de carreamento dentro dos limites aceitáveis.
O método utilizado neste estudo mostrou-se eficiente na avaliação do desempenho
analítico do carreamento no equipamento LABMAX 240. O bom desempenho foi
confirmado pelos resultados apresentados, nos quais 100% dos analitos submetidos ao
equipamento obtiveram resultado dentro dos limites aceitáveis. O teste apresentou-se
como uma eficaz ferramenta no processo de avaliação de desempenho de sistemas
analíticos com uso de equipamento automáticos. Referência: 1. Oliveira CA, Mendes
ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na prática.
vol. 1. 1 ed. Rio de Janeiro: ControlLab; 2010. 144p.
2

AVALIAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS NOS ESTADOS PÓS-PRANDIAIS: É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO JEJUM?
Santos MOC, Fernandes AB, Campos JR, Fernandes AB, Vieira LMF
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre as determinações de
um grupo de exames realizados em jejum e no estado pós-prandial. Casuística e
métodos: Neste estudo, foram analisadas amostras de sangue colhidas em jejum e
2 horas após o almoço para os seguintes parâmetros: colesterol total, triglicerídeos,
HDL, ureia, creatinina, ALT, AST, GGT, TSH e T4 livre. Os exames bioquímicos foram
analisados na plataforma ADVIA 1800 Siemens®, utilizando reagentes Labtest®, e os
exames hormonais, na plataforma Centaur Siemens®. Após a análise dos resultados,
demonstramos coeficientes de correlação (r) entre os dois momentos de coleta. Resultados e conclusão: Em 20 amostras testadas, o coeficiente de correlação (r) entre as
amostras colhidas em jejum e pós-prandial foi calculado, sendo para o colesterol total
(r = 0,971), triglicerídeos (r = 0,826), HDL (r = 0,991), creatinina (r = 0,907), ureia
(r = 0,980), TGO (r = 0,934), TGP (r = 0,989), GGT (r = 0,999), TSH (r = 0,997),
T4L (r = 0,848). O resultado da análise do perfil lipídico está em consonância com
dados recentes publicados em abril de 2016 para a flexibilização do jejum (consenso
da Sociedade Europeia de Aterosclerose e Federação Europeia de Química Clínica e
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Medicina Laboratorial). A análise individual dos resultados demonstrou que não há
mudança na interpretação clínica para a maioria dos testes, exceto uma paciente, na
qual se encontrou a elevação do TSH em jejum (paciente hipotireoidea). Quanto ao
T4L, observou-se menor correlação entre os dois momentos da coleta, o que necessita
ser explorado em um grupo maior de pacientes e uma possível determinação de valor
de referência para o estado pós-prandial. Conclui-se que os exames laboratoriais
possuem boa correlação quando comparada a coleta realizada no estado de jejum
e pós-prandial. A extensão deste trabalho poderá auxiliar na flexibilização do jejum
para outros perfis laboratoriais e na determinação de novos valores de referência,
assim como publicado recentemente para o perfil lipídico.
3
AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE ELETROFORESE CAPILAR PARA A
QUANTIFICAÇÃO DA A1C
Benfica DR, Rocha CP, Veiga EG, Duarte NJC, Duarte AJS
Associação do Sanatório Sírio
Objetivos: Avaliar a melhoria de processo na implantação da metodologia de eletroforese capilar (EC) na quantificação da A1c na rotina do laboratório de análises
clínicas de um hospital privado de alta complexidade, localizado na cidade de São
Paulo. Casuística e métodos: Foram realizadas as dosagens de A1c em 133 amostras
de pacientes atendidos pelo hospital, utilizando as metodologias de cromatografia
líquida de alta performance (HPLC) e EC, para avaliação da exatidão. Adicionalmente,
foram realizados estudos de precisão, linearidade, carryover e verificação do valor de
referência para a nova metodologia. Resultados e conclusão: Houve boa concordância
entre os resultados das metodologias (R = 0,9919). Os coeficientes de variação (CVs)
intraensaio e interensaio foram calculados para dois níveis de A1c, sendo inferiores a
1,1% e 0,5%, respectivamente. O método foi linear no range de valores de A1c testados
(5,3%-11,9%), sendo utilizado o material do programa de verificação de linearidade
CAP LN15 B 2015 Hemoglobin A1c Accuracy. No ensaio de carryover, não foi observado
o arraste de amostras. A eletroforese capilar permite automação total, rastreabilidade
das amostras, ganho de produtividade (processamento de 38 amostras/hora) e possui
certificação pelo National Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP).
Um típico gráfico de eletroforese capilar exibe três picos que correspondem a HbA0,
HbA1c e HbA2 e uma fração adicional identificada como “outras HbA”. Todos os
picos foram bem separados nas 133 amostras avaliadas. Qualquer modificação deste
perfil, normalmente devido à presença de uma hemoglobina variante, é identificada
como “perfil atípico”, permitindo uma rápida e fácil identificação das amostras com
hemoglobinas variantes, o que sugere ao médico assistente uma investigação mais
detalhada das hemoglobinopatias.

ENDOCRINOLOGIA
4

VALIDAÇÃO DO PARÂMETRO HORMÔNIO ANTI-MÜLLERIANO NA ROTINA DE UM LABORATÓRIO EM SÃO LUÍS (MA)
Lopes VA, Rego LBS, Nunes MCP, Castro SFL, Faria MS
INLAB – Investigação Laboratorial Ltda
Objetivos: Relatar a validação do parâmetro hormônio anti-mülleriano (AMH) no
equipamento Cobas 6000 da Roche. Casuística e métodos: O AMH é um marcador
de reserva ovariana e testicular que possui uma variada aplicabilidade clínica em
ambos os sexos. Realizou-se a validação do parâmetro por meio da estimativa da
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imprecisão interensaio, com comparação de 20 amostras de controle nível 2 do kit
Roche PreciControl AMH2, sendo cinco ensaios por dia durante quatro dias. A escolha do
nível 2 de controle baseou-se na população foco a ser atendida (mulheres saudáveis).
A média, o desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação (CV) foram calculados, e
a análise dos dados realizada em planilha Excel. Resultados e conclusão: Os dados
estabelecidos pelo fabricante para o controle PreciControl AMH2, lote 185513, foram:
média = 4,35 ng/ml e DP = 0,30 ng/ml; aqueles encontrados na validação para
o mesmo controle foram: média = 3,99 ng/ml, DP = 0,06 ng/ml e CV = 1,51%. A
partir desses resultados, foram calculados o índice de desvio (ID) do analito, e todos
os pontos da validação ficaram dentro de dois desvios padrão. Devido à ausência de
uma especificação da qualidade definida para o parâmetro AMH, o CV encontrado
pelo fabricante em seu estudo de precisão (3,4%), de acordo com a instrução de uso,
foi considerado como especificação desejável, e a partir dele foram calculados os
desempenhos mínimo (5,1%) e ótimo (1,7%) com base na variação biológica para
o analito. Diante disso, o CV encontrado (1,51%) foi menor que a especificação desejável definida (3,4%), portanto a precisão encaixou-se dentro do limite proposto, e o
imunoensaio AMH2 atingiu os critérios de validação para implantação do método na
rotina laboratorial. Valores tomados a partir do CV do fabricante serão acompanhados
em nossas rotinas para estabelecer possibilidades de melhorias na especificação da
qualidade do parâmetro com os dados do histórico. Referência: 1. Woloszynek RSBR.
Validação, valores normativos e aplicabilidade clínica de um ensaio imunoenzimático
para determinação sérica do hormônio anti-Mülleriano; 2014.
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Para realizar o exame de sangue é necessário estar sempre em jejum?

Figura 2 – Concepção dos clientes sobre a obrigatoriedade de jejum para todos os
exames
Uso de bebida alcoólica interfere em algum exame de laboratório?

FASES PRÉ E PÓS-ANALÍTICA

5

FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR NOS EXAMES LABORATORIAIS
DE ROTINA

Figura 3 – Concepção dos clientes em relação ao uso de bebidas alcoólicas antes
da realização dos exames
A ingestão de água quebra o jejum?

Barbosa DRF
José Carlos Carneiro Lima & Cia Ltda
Objetivos: O objetivo da pesquisa realizada foi analisar o grau de conhecimento
sobre fatores que podem ou não influenciar na realização e nos resultados dos
exames laboratoriais. Casuística e métodos: O estudo teve como base metodológica a abordagem comparativa e quantitativa, sendo utilizado um questionário
com questões objetivas. Foram entrevistados 100 clientes, 50 de laboratório da
rede pública e 50 da rede particular, no município de Salvador (BA). Resultados
e conclusão: Figuras 1 a 5.
Mulheres em período menstrual podem ter alterações em quais desses exames?

Figura 1 – Conhecimento dos clientes em relação às alterações de resultados de
exames laboratoriais no período menstrual
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Figura 4 – Conhecimentos dos pacientes sobre a “quebra” do jejum por meio da
ingestão de água
Pode fumar antes de colher sangue para exames?

Figura 5 – Concepção dos clientes sobre fumar antes dos exames laboratoriais
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Algumas alterações nos resultados de exames estão ligadas à falta de orientação
adequada para preparação e realização dos exames. Uma informação precisa pode
melhorar as condições de preparo dos clientes. Em linhas gerais, podemos concluir
que tanto os clientes quanto o local de realização dos exames precisam de orientações.
Ainda existem muitos mitos em relação aos exames de laboratório, são necessárias
campanhas de esclarecimento da população sobre o tema proposto, visando a diminuição de erros e custos. Referências: 1. Laboratório LPC [Internet]. Disponível em:
http://www.laboratoriolpc.com.br. [Acesso em: 5 jun. 2015]. 2. Ferreira CP. Bioquímica
básica. Santo Amaro: MNP; 2008. 3. Pardini H. Manual de exames. São Paulo: Instituto
de Patologia Clínica; 2014. 4. Wallach JMD. Interpretação de exames laboratoriais.
Rio de Janeiro: Guanabara; 2000.
6

SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ROTINA PARA COLETA DE EXAMES
LABORATORIAIS EM CENTRO DE ATENDIMENTO A INTERCORRÊNCIAS
ONCOLÓGICAS (CAIO) EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE SÃO PAULO
Lira SRS, Grosso R, Veludo AMG, Salomão DF, Rodrigues L
Fundação Faculdade de Medicina
Objetivos: Identificar e classificar os pedidos de exames laboratoriais segundo a
prioridade, atender às solicitações de coletas de forma a sistematizar o atendimento na
fase pré-analítica, o tempo e o número de profissionais de coleta por período e reduzir
o tempo de liberação dos resultados para a equipe médica. Casuística e métodos: A
frequência das solicitações para coleta de exames no pronto atendimento era irregular,
o que impactava no atendimento realizado pela equipe do setor de coleta de exames
e, por consequência, no dimensionamento da equipe de enfermagem desse setor. A
fim de aperfeiçoar o quadro de colaboradores, bem como o tempo para a liberação
dos resultados, foi realizado o mapeamento do processo de solicitação de exame e
realizada a análise dos dados para elaboração de um plano de ação. Esse plano consistiu na identificação das coletas urgentes e na criação de horários de rotina para a
coleta de exames de sangue para os pacientes com permanência superior a 24 horas
no CAIO. Toda equipe foi orientada sobre a nova rotina, incluindo as equipes médica
e de enfermagem. Os pedidos médicos de exames foram triados e separados pelo grau
de urgência; os pedidos não urgentes foram segregados para coleta em horários de
rotina estipulados. Foram instaladas caixas de acrílico, sinalizando os horários da
coleta, a fim de facilitar o fluxo. A avaliação desse novo processo ocorreu por meio do
monitoramento dos indicadores elaborados para esse fim. Resultados e conclusão:
Antes da padronização dos horários de rotina para a coleta de exames laboratoriais
pelo grau de urgência, havia grande demanda de solicitações de exames ao mesmo
tempo, gerando impacto no tempo de liberação do resultado e no tempo e no número
de profissionais de coleta por período. Após a implantação dos horários de rotina e
de etiquetas diferenciadas para os exames urgentes, houve melhora no atendimento,
na redução do tempo de liberação dos resultados, no tempo de coleta e no número
de profissionais por período.
7

COMUNICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO PARA EXAMES LABORATORIAIS DE
PACIENTES AMBULATORIAIS EM HOSPITAL ONCOLÓGICO TERCIÁRIO
DE SÃO PAULO
Lira SRS, Grosso R, Veludo AMG, Salomão DF, Rodrigues L
Fundação Faculdade de Medicina
Objetivos: Assegurar a comunicação do valor crítico aos pacientes ambulatoriais
e facilitar a ação imediata do médico frente ao resultado de valor crítico para o
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paciente. Casuística e métodos: O processo de implantação da comunicação efetiva
foi desenvolvido para gerenciar os resultados de valores críticos de exames laboratoriais e incluiu diretrizes aos profissionais de enfermagem quanto à recepção dos
exames com resultados de valor crítico, bem como definição pela área técnica dos
valores críticos para cada tipo de exame. A partir da identificação do valor crítico, o
biologista faz contato com Alô Enfermeiro; este recebe a informação, realiza o read
back com o biologista e registra o valor no prontuário eletrônico. O enfermeiro,
por sua vez, entra em contato com a equipe médica, notificando o valor crítico e
registra em prontuário eletrônico essa comunicação. Após a definição da conduta
médica a ser seguida, o enfermeiro realiza contato com o paciente para as devidas
orientações. Resultados e conclusão: Com a implantação do processo de comunicação efetiva do valor crítico, houve uma sistematização das ações e dos registros de
comunicação desses exames, alcançando a meta de 100% de sucesso, promovendo,
portanto, a segurança e o benefício na intervenção precoce das condutas clínicas
para o paciente oncológico, além de todas as etapas do processo. Referências: 1.
Padrões de acreditação da Joint Commission Internacional para Hospitais. 5 ed.
Joint Commission Internacional. Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas de
Serviço de Saúde. Rio de Janeiro: CBA; 2014. 2. Ministério da Saúde. Brasil. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. RDC 302 de 13 de outubro de 2005. Dispõe sobre o
regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. Brasília: Diário
oficial da União; 2005. 3. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. Comissão de acreditação de laboratórios clínicos. Norma do programa
de acreditação de laboratórios clínicos (PALC) versão 2013.
8

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DE LABORATÓRIO CLÍNICO NO CONTROLE
DE RECOLETA E MELHORIA DE PROCESSOS POR MEIO DE INDICADORES NA FASE PRÉ-ANALÍTICA
Coelho MCCCFB, Valhe MS, Matsuda CSF, Jesus CD, Duarte AJS
Associação do Sanatório Sírio
Objetivos: O objetivo deste trabalho é avaliar a evolução do indicador de recoleta
no laboratório de análises clínicas e demostrar que sua utilização, tendo como
estratégia a supervisão do enfermeiro, é fundamental para garantia da qualidade,
o que permite o monitoramento do processo e o direcionando da tomada de ações.
Casuística e métodos: Este estudo foi realizado no laboratório de análises clínicas
de um hospital privado, de alta complexidade, localizado na cidade de São Paulo
(SP). O indicador de recoleta é uma das medidas utilizadas para avaliação da
eficácia dos processos pré-analíticos. Os resultados analisados referem-se ao período entre os anos de 2014 e 2016. O acompanhamento da ocorrência de recoletas
é realizado diariamente e, ao término do mês, faz-se a análise consolidada dos
resultados para apuração do indicador institucional. Por sua vez, este resultado é
analisado de forma estratificada, com detalhamento do colaborador responsável
pela recoleta, identificação do setor em que foi realizada e seus motivos. Resultados
e conclusão: Foi observada redução gradativa da média mensal de recoletas de
1,09% em 2014, 0,90% em 2015 e 0,85% em 2016, tendo como meta mensal 1%
de recoletas. Ao mesmo tempo, houve aumento da quantidade de atendimentos
de 15,13% com o mesmo quadro de pessoal. Quando comparamos o número de
recoletas entre os setores do hospital no ano de 2016, observamos predomínio na
unidade de terapia intensiva adulto. Entre os motivos avaliados, 25,6% do total do
número de recoletas foi por hemólise. Nossos resultados permitem concluir que
as ações tomadas em relação aos principais eventos resultaram na diminuição do
número mensal de recoletas. O monitoramento contínuo do indicador de recoletas
pelo enfermeiro do laboratório e a atuação junto à equipe de enfermagem do
hospital é importante para a melhoria contínua dos processos, servindo como
norteadores para a tomada de ações.
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FATORES PRÉ-ANALÍTICOS NA DOSAGEM DO PTH INTACTO EM AMOSTRAS DE SORO E PLASMA
Dias AC, Barbosa AL, Rosa TCRA, Rodrigues NMA, Gracindo LAMB
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: Os objetivos deste trabalho são demonstrar a diferença entre a estabilidade
da concentração de iPTH de amostras dosadas usando soro e plasma (EDTA) e criar
ações pré-analíticas que minimizem essas variações. Casuística e métodos: Amostras
de 83 pacientes foram coletadas em paralelo em tubos de K3EDTA 5 ml, assim como
em tubos com gel separador 5 ml. O PTH foi dosado com o ensaio iPTH IMMULITE
2000 dentro de 3 horas de coleta e testado novamente em ambas as amostras após
armazenagem refrigerada durante três e cinco dias. Resultados e conclusão: A média
de iPTH foi de 81,46 pg/ml para as amostras de plasma EDTA, enquanto os valores
de soro de iPTH foram 46,16% mais baixos (média de 43,86 pg/ml). Após três dias de
armazenamento, os valores séricos de iPTH foram 48,75% menor do que os valores
plasmáticos, além disso os valores encontrados tanto para amostras séricas quanto
plasmáticas foram mais baixos que os anteriores. A média do EDTA passou a ser de
79,54 pg/ml, enquanto a média no soro passou para 40,76 pg/ml. Após cinco dias de
armazenamento, o mesmo comportamento foi observado, sendo a média das amostras
plasmáticas de 75,62 pg/ml; as séricas obtiveram média de 39,93 pg/ml. Devido aos
resultados encontrados com médias tão discrepantes entre amostras plasmáticas e
séricas, sugere-se que sejam definidos valores de referência diferenciados para os dois
materiais. Ademais, algumas condutas pré-analíticas podem minimizar a degradação
do iPTH, como coletar a amostra de preferência em tubo com EDTA, entre 10:00 e 16:00,
principalmente com preenchimento completo do tubo. O plasma deve ser separado
no prazo de 24 horas, armazenado a 4ºC e analisado preferencialmente dentro de 72
horas, uma vez que o iPTH é lábil e suscetível à fragmentação e esta instabilidade é
gerada pelo tempo e pela temperatura de armazenamento da amostra. Referência:
1. Hanon EA, Sturgeon CM, Cordeiro EJ. Sampling and storage conditions influencing
the measurement of parathyroid hormone in blood samples: a systematic review. Clin
Chem Lab Med. 2013 Oct; 51(10): 1925-41.

GESTÃO
11

COMPARAÇÃO INTRALABORATORIAL ENTRE MÚLTIPLOS MICROSCOPISTAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTAGEM DIFERENCIAL DE
LEUCÓCITOS COM BASE NA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL DE RÜMKE E
NO GRÁFICO ENVELOPE BINOMIAL: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA
SUA POSTERIOR APLICAÇÃO
Dias AC, Barbosa AL, Carvalho MB, Almeida LCM
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: Desenvolver uma ferramenta para comparação intralaboratorial entre múltiplos microscopistas, possibilitando acompanhar e verificar se existe harmonização
dos resultados liberados por eles. Casuística e métodos: A ferramenta foi desenvolvida
na plataforma Microsoft Excel e baseou-se em três documentos: diretriz CLSI H20-A2;
protocolo “Auto vs Manual Differential Validation Plan Template” da pSMILE – Johns
Hopkins University; e manual da Beckman Coulter sobre verificação da performance
em Hematologia. Ela possibilita escolher a referência comparativa (RC): microscopista
referência (MR) ou a mediana das leituras dos microscopistas. Quando houver um MR,
é necessário confeccionar dois esfregaços e realizar a leitura de 200 leucócitos/lâmina;
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a média das leituras é usada para determinar o IC95% da distribuição de Rümke. Na
ausência do MR e na presença de quatro a 10 microscopistas, pode ser escolhida a
mediana dos resultados como a RC para determinar IC95% da distribuição de Rümke.
O resultado individual de cada microscopista, para ser considerado adequado, deve
estar dentro do IC95%. O estudo de comparabilidade é aprovado quando a concordância for > 80%. O gráfico envelope binomial é usado para melhor visualização de
possíveis tendências nas leituras e se apresenta na escala 0% a 100% (para neutrófilos
e linfócitos) e 0% a 45% (monócitos, eosinófilos, basófilos e outros). Resultados e
conclusão: Foi observada otimização no processo de avaliação da comparabilidade,
após o uso da ferramenta desenvolvida com base em fontes cientificamente validadas,
que levam em conta a limitação crítica da interpretação por parte do microscopista
(subjetividade). Referências: 1. CLSI H-20-A2. Reference leukocyte (WBC) differential
count (proportional) and evaluation of instrumental methods; approved standard –
second edition. CLSI. 2007; 27(4). 2. Hematology Performance Verification Manual.
Beckman coulter, revision AB; 2011. 3. Smile. Auto vs. manual differential validation
plan template. v.1.0; 2010.
12

IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO DA GESTÃO DE RISCO EM LABORATÓRIO CLÍNICO PRIVADO
Buzzarello FV, Wengerkievicz AC, Zoccoli CM
Laboratório Médico Santa Luzia Ltda
Objetivos: De acordo com o College of American Pathologists (CAP), o Programa de
Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC) e o CLSI EP18-A2, o laboratório clínico
deve atuar na gestão dos riscos e da segurança do paciente. O objetivo deste trabalho
é analisar os dados obtidos por meio dos indicadores da gestão de risco em laboratório
clínico privado. Os riscos são monitorados, utilizando-se indicadores gerados pelo
sistema de ocorrências, controlados por meio da tabela FMEA e classificados como
near miss, evento sentinela e evento adverso. Casuística e métodos: Realizou-se um
estudo retrospectivo dos indicadores de gestão de risco no período de julho a dezembro
de 2015. Das 326 ocorrências registradas, 123 foram incluídas nos indicadores do
referido setor. Resultados e conclusão: Conforme registros, os postos de coleta (17
unidades) receberam o maior percentual de ocorrências associadas à gestão de risco
(54,5%), seguidos pelas seis unidades laboratoriais hospitalares (22%). Os setores
técnicos obtiveram 15,4% e os de apoio, 8,1%. Entre as 123 ocorrências, 21 foram
classificadas como evento sentinela (17,1%) e 102 como near miss (82,9%). Não houve
eventos adversos nesse semestre. A maior parte das ocorrências é proveniente de erros
no processo pré-analítico (75,6%), seguido de 20,3% no processo pós-analítico; apenas
4,1% no analítico. Todos os registros foram tratados e, quando necessário, realizado
registro de ação corretiva. Não houve registros de danos físicos aos pacientes, apenas
incômodo por recoleta e/ou atraso de resultados. Conclui-se que o monitoramento
dos indicadores da gestão de risco e a tomada de ação perante eles é uma atividade
imprescindível para a segurança do paciente e tem sido efetiva em todos os setores do
laboratório, evitando lesões não intencionadas. Observa-se que a fase pré-analítica
é especialmente vulnerável a eventos associados à gestão de risco, compatível com o
que vem sendo apresentado na literatura.
13

REESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS EMPREGANDO LEAN SIX SIGMA:
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS EM LABORATÓRIO DE URGÊNCIA
Mendes ME, Sumita NM, Berlitz FA, Santos VA, Salomão DF
Fundação Faculdade de Medicina

Tema livre PALC
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Objetivos: Aumentar a disponibilidade do analisador bioquímico, reduzindo o número de manutenções corretivas por meio da ferramenta Lean 6 sigma. Casuística e
métodos: Entre janeiro de 2014 e junho de 2015, foi aplicada a metodologia Define,
Measure, Analyse, Improve, Control (DMAIC), mapeando cada etapa do processo de
utilização do Modular system (Roche) e estudando os riscos, as causas e os efeitos das
suas manutenções corretivas (defeitos). Foram estabelecidas as melhorias necessárias
e priorizadas ações como: melhor relacionamento com fabricante, treinamento de
pessoal, controles visuais, reestruturação de layout interno, controle eletrônico dos registros de manutenções, otimização de fluxo de trabalho, descrição das novas atividades
em documentos, padronização de condutas, mapeamento dos principais constituintes
do equipamento e elaboração de relatórios mensais. Houve monitoramento do tempo
médio entre falhas, considerando-se como oportunidade o número de dias em que o
analisador estava operante. Estabeleceram-se os controles operacionais mais rígidos.
Resultados e conclusão: Houve melhorias no tempo disponível do equipamento com
a aplicação integrada de ferramentas da qualidade, obedecendo-se à metodologia
proposta. Isso gerou uma visão mais crítica da equipe em relação ao processo de
manutenções do analisador (Tabela).
Defeitos/
Oportunidades (dias)

DPMO
Defeitos por milhão de
oportunidades

Métrica
Sigma

Definir

10/90

111111

2,8

Medir

12/122

98361

2,8

Analisar

6/150

40000

3,3

Melhorar

2/90

22222

3,6

Controlar

0/91

0

6,69

Etapas
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REDUÇÃO DO VALOR DE GLOSAS NO ATENDIMENTO LABORATORIAL

15

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO TESTE LABORATORIAL REMOTO EM
LABORATÓRIO CLÍNICO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Morales Jr. AM, Castro SC
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
Objetivos: Demonstrar o processo de implantação do sistema de gestão do teste laboratorial remoto para diabetes melittus, realizado com o intuito de atender a legislação e a
norma PALC. Casuística e métodos: A gestão dos monitores de glicemia na instituição
estava a cargo da enfermagem. Em meados de 2014, solicitamos à direção do hospital
que esse controle fosse responsabilidade do laboratório; a partir de então, começamos
a participar de reuniões com as áreas envolvidas para adequarmos a transição e a
possível substituição do equipamento por um que atendesse os requisitos necessários,
mesmo que parcialmente. A implantação do sistema de gestão pelo laboratório e de
substituição dos monitores de glicemia Optium Xceed pelo modelo Freestyle Optium
Neo H, ambos da Abbott, iniciou-se em agosto de 2015, alinhado com o laboratório
central, a gerência de enfermagem e a engenharia clínica por meio da central de equipamentos. O fluxo de trabalho foi definido, no qual as distribuições e/ou substituições
ficaram a cargo do laboratório central; as manutenções corretivas, quando aplicáveis,
pela central de equipamentos; e a capacitação dos usuários, a cargo da gerência de
enfermagem, juntamente com a Abbott e a supervisão do laboratório. Foram entregues
250 monitores na engenharia clínica, onde receberam etiqueta com numeração interna
sequencial, sendo encaminhados ao laboratório central, que elaborou planilha para
controle da distribuição, informativo aos usuários, formulário de entrega, solicitação de
reposição por extravio e termo de troca por defeito, com substituição e/ou distribuição
dos equipamentos. Resultados e conclusão: Com a substituição dos equipamentos e
a gestão deles pelo laboratório, introduzimos a cultura da análise do controle interno
pelos usuários, de forma a garantir a qualidade dos testes realizados e a segurança do
paciente, bem como a rastreabilidade dos equipamentos e a integração entre as áreas.

Barbosa DRF, Querino APNS
José Carlos Carneiro Lima & Cia Ltda
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Objetivos: Descrever ações adotadas pela equipe de atendimento e do setor administrativo do laboratório com o objetivo de reduzir o valor de glosas devido a erros cometidos
no ato do atendimento ou no pré-faturamento. Casuística e métodos: Análise crítica
dos indicadores de glosas de um laboratório em Salvador (BA), no período de janeiro
de 2012 a dezembro de 2015. Todos os motivos identificados como geradores de glosas
foram analisados com o intuito de buscar soluções minimizadoras. Resultados e
conclusão: A análise dos relatórios possibilitou o levantamento de motivos que estavam provocando o não pagamento das faturas pelos planos conveniados por meses
consecutivos e permitiu a adoção de medidas preventivas para a redução deles. Os
erros mais observados foram: número de carteirinha errada, convênios sem acordo
com o laboratório, exame sem cobertura, clientes em fase de carência no convênio,
exames cadastrados em duplicidades e falta de elegibilidade. A partir de um conjunto
de ações oriundas das análises realizadas, foi possível reduzir significativamente os
principais erros geradores de glosas apenas com a melhoria das informações disponíveis
no sistema operacional (subtipos de plano que não tinham credenciamento com o
laboratório, falta de autorização e elegibilidade e erro nos dígitos da matrícula do
convênio do cliente no sistema). Após esse primeiro momento, outras ações foram
tomadas juntamente com a equipe de atendimento para reduzir as falhas que dependiam do fator humano (por exemplo: implantação da produtividade no atendimento,
dupla conferência, treinamentos específicos e implantação do pré-faturamento). Como
resultado dessas ações, entre 2012 e 2015, o valor de glosas por erros no atendimento
foi reduzido em 82,4%. Além dos benefícios financeiros, foram alcançados benefícios
secundários, como redução no índice de insatisfação do cliente e minimização de
repetições de coleta, que puderam ser observados por meio de pesquisas de satisfação.

24

INDICADOR VOLUME DE EXAMES POR UNIDADE DE ORIGEM DE UM
LABORATÓRIO CLÍNICO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Morales Jr. AM, Castro SC
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
Objetivos: Apresentar o indicador volume de exames anual do laboratório central
do Hospital São Paulo, hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), laboratório de grande porte, por unidade de origem, além de demonstrar
uma outra visão para quem não está inserido nesta realidade, uma das finalidades
de um indicador. Casuística e métodos: As unidades de origem foram separadas em:
ambulatório, convênio, enfermaria, externos, particular, pesquisa clínica, pronto-socorro (PS) e social. O cálculo foi realizado por meio da quantidade de exames de
cada unidade de origem, no ano, multiplicado por 100 e dividido pelo número total
de exames solicitados/ano, obtendo-se, assim, o volume de exames em porcentagem. A
relação exames/pedidos foi calculada dividindo-se o número de exames pelo número
de pedidos de cada unidade de origem. Resultados e conclusão: A relação exames/
pedidos obtida foi de 7,05; os demais resultados encontram-se na Tabela a seguir:
Tabela – Volume de exames em porcentagem e relação exames/pedidos para cada
unidade de origem
Ambulatório Convênio Enfermaria Externos Particular Pesquisa

PS

Social

UTI

0,01

0,23

17,55

0,08

11,64

2
8,66
5,88
6,87
4,11
6,59
1: volume de exames em porcentagem; 2: relação exames/pedidos.

1,99

7,57

6,37

5,57

1

40,74

1,07

23,07

5,60
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Trata-se de um indicador demográfico, seu uso nos permite conhecer o perfil da nossa
população de atendimento, sua evolução ao longo do tempo e ainda planejar ações
que sejam efetivas na mudança de uma dada realidade.

Tema livre PALC
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o período de janeiro de 2014 a abril de 2016, observou-se a evolução do percentual
de transmissão de 61,8% para 97,9%. Agregando mais valor ao processo, o percentual
de resultados críticos transmitidos em até 30 minutos evoluiu de 52,2% para 73%. A
implantação dessas ferramentas permitiu a quantificação e o monitoramento adequado do processo e ainda estabeleceu metas que possibilitaram melhora contínua
dos serviços laboratoriais.

INDICADOR DE RECOLETA GERAL E POR CAUSAS DE UM LABORATÓRIO
DE GRANDE PORTE DA REDE PÚBLICA DE SÃO PAULO NO ANO DE 2015

19

Castro SC, Morales Jr. AM

PROGRAMA 5S, UM ALIADO NO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)

Morales Jr. AM, Castro SC

Objetivos: Apresentar o indicador de recoleta geral e por causas do laboratório
central do Hospital São Paulo, hospital universitário da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Trata-se de um indicador de desempenho, ferramenta básica para o
gerenciamento do sistema organizacional, suas informações são fundamentais para
o processo de tomada de decisão. Casuística e métodos: Foram avaliadas as coletas
realizadas em todas as unidades de internação e ambulatoriais do Hospital São Paulo,
colhidas pelas equipes de coleta do laboratório central e externas a ele, durante ano
de 2015. Foram consideradas causas de recoleta os materiais acidentados, coagulados,
contaminados, hemolisados, inadequados, insuficientes e abaixo do volume recomendado. O cálculo foi realizado por meio da quantidade de pacientes com recoleta
no ano, multiplicado por 100 e dividido pelo número total de pacientes atendidos/
ano, obtendo-se, assim, a porcentagem do evento. Resultados e conclusão: Entre os
meses de janeiro e dezembro de 2015, foram atendidos 534.215 pacientes, período
em que o índice de recoleta geral obtido foi de 2,91%, ou seja, 15.562 pacientes com
recoleta. Estratificando esse resultado por causas de recoleta, chegamos aos seguintes
resultados: amostras acidentadas totalizaram 0,005% (26), coaguladas, 0,92% (4.936),
contaminadas, 0,46% (2.444), hemolisadas, 0,91% (4.857), inadequadas, 0,19% (994),
insuficientes, 0,31% (1.662) e com volume abaixo do recomendado, 0,12% (643).
Esses dados permitem monitorar nosso processo de coleta, avaliar nossos resultados
operacionais e tomar ações de melhoria da qualidade.
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DESAFIOS NA GESTÃO DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS CRÍTICOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Jesus CD, Duarte NJC, Delalamo RA, Matos MF, Duarte AJS

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
Objetivos: Apresentar a experiência da gestão da qualidade na utilização do Programa 5S como um aliado no processo de auditoria interna. Casuística e métodos:
O Programa 5S foi nosso primeiro passo rumo à qualidade, sendo hoje um grande
aliado ao processo de auditoria interna do laboratório. Incluímos no check list de
verificação do programa alguns itens que foram apontados como não conformidades
durante algum processo de auditoria: 1) utilização – existem avisos, fluxogramas
ou fórmulas de cálculos afixados nas bancadas ou equipamentos sem conexão com
o documento original?; 2) ordenação – reagentes e suprimentos estão devidamente
alocados sobre pallets? Planilhas (controle de temperatura, manutenção de equipamentos e outras) estão padronizadas e com seus registros atualizados? Verificar
planilhas do mês atual e anteriores. Verificar registros de transmissão de valores de
pânico. Manutenção preventiva dos equipamentos estão dentro do prazo de validade?
Controle interno encontra-se atualizado? Existe revisão do médico coordenador nos
dados do mês anterior?; 3) limpeza – o descarte de resíduos é adequado? O volume
de resíduos encontra-se dentro do limite nas lixeiras ou nos recipientes para descarte
de perfurocortantes? 4) saúde – os colaboradores estão em dia com exame periódico
e vacinação? As normas de biossegurança estão sendo seguidas pelos colaboradores?
Verificar a existência de mapa de risco atualizado. EPI e EPC estão disponíveis e no
prazo de validade? Resultados e conclusão: Uma vez que as inspeções do programa
5S são realizadas mensalmente, em todos os setores do laboratório pela equipe da
qualidade, a implementação do check list de verificação com itens referentes à norma
PALC que se adequam diretamente aos sensos do programa faz com que eles sejam
verificados com maior frequência e não apenas nas auditorias internas, que ocorrem
anualmente. Dessa forma, podemos avaliar o envolvimento da equipe e tomar ações
para melhoria da qualidade.

Associação do Sanatório Sírio
Objetivos: Implantar ferramentas de tecnologia de informação (TI) que auxiliem no
monitoramento da transmissão de resultados críticos para melhorar a qualidade do
processo assistencial. Casuística e métodos: Este estudo foi realizado no laboratório
de análises clínicas de um hospital privado, de alta complexidade, localizado na cidade
de São Paulo (SP). Até 2014, não era possível quantificar e monitorar adequadamente
o processo de comunicação de resultados críticos. Para melhorar a eficiência desse
processo, foram implantados relatórios automatizados de TI que permitiram:
• identificação adequada de resultados críticos;
• padronização de informações do processo operacional;
• monitoramento dos resultados críticos reportados e não reportados;
• mensuração do tempo de comunicação desses resultados.
A partir dessas ferramentas, foram elaborados indicadores de efetividade e de tempo de
transmissão de resultados críticos. Adicionalmente, em 2015, foi elaborado um painel
com a exposição dos resultados críticos em tempo real e disponibilizado em tela de
LCD em área visível a todo setor técnico do laboratório. Resultados e conclusão: Após
a implantação de relatórios e painéis de monitoramento de resultados críticos, foi
possível determinar a porcentagem de resultados efetivamente transmitidos. Avaliando
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A PESQUISA DE OPINIÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE UM
LABORATÓRIO CLÍNICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
Souza MP, Nunes PO, Cavelheiro LBS, Rangel RT, Nery LFA
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: Evidenciar que a pesquisa de opinião é uma ferramenta de gestão
que auxilia a tomada de decisões estratégicas do laboratório clínico. Casuística
e métodos: O método implantado foi o de entrega diária da pesquisa de opinião
impressa aos clientes atendidos. Para o correto funcionamento da metodologia
implantada, foram realizados treinamentos com os colaboradores do atendimento.
A pesquisa contém questionamentos estratégicos para o negócio, a partir da percepção do cliente. Todas as pesquisas respondidas pelos clientes foram analisadas
criticamente e tabuladas. Aquelas que possuíam elogios, reclamações ou sugestões
foram encaminhadas aos supervisores para contato com os pacientes. Resultados
e conclusão: Do total de 30.729 pesquisas respondidas, 8.648 (28,14%) possuíam
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algum comentário. Efetuamos o retorno efetivo a 68,48% dos pacientes que dissertaram; este resultado justifica-se pelo preenchimento incompleto dos dados para
identificação do paciente ou mesmo devido à ilegibilidade das informações. Nesse
período, a satisfação média dos pacientes foi de 97%. Mesmo com o índice de satisfação superior à meta estipulada, realizamos melhorias, orientados pelas críticas
e/ou sugestões dos próprios pacientes: inauguração de novas unidades de atendimento, reforma de unidades já existentes, aprimoramento do desjejum, aquisição
do scanner de veias, contratação de músicos para recepção dos clientes, criação
do espaço kids e do kit lanchinho (para crianças) e parceria com estacionamentos
privados e públicos. Observamos que a disciplina na aplicação da pesquisa nos
fornece informações relevantes para a melhoria contínua dos processos, além de ser
importante ferramenta para a tomada de decisão. Receber do cliente sua percepção
sobre o que entregamos representa um ótimo diferencial competitivo, uma vez que
a excelência na prestação dos serviços é nossa missão.

HEMATOLOGIA
21

AVALIAÇÃO DA CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO SYSMEX XN-10: DESENVOLVIMENTO DA
FERRAMENTA COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO H20-A2 PARA A COMPARAÇÃO DA CONTAGEM MANUAL VS AUTOMATIZADA, UTILIZANDO O
INTERVALO BINOMIAL DE RÜMKE E O GRÁFICO ENVELOPE BINOMIAL
Carvalho MB, Dias AC, Barbosa AL, Almeida LCM
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: Validar a contagem diferencial de leucócitos por meio da comparação
da contagem manual vs automatizada, usando ferramenta desenvolvida pelo
próprio laboratório, a qual atenda às recomendações do CLSI H-20-A2 e da
diretriz disponível no website do projeto Patient Safety Monitoring & International Laboratory Evaluation (pSMILE). Casuística e métodos: Realizou-se o
estudo de comparação da contagem manual vs automatizada dos parâmetros
linfócitos, monócitos, segmentados, eosinófilos e basófilos. Foram separadas 20
amostras de sangue total, as quais foram processadas no equipamento comparativo Sysmex XE-2100D. Destas, 10 apresentavam alguns dos parâmetros em
estudo alterados e as outras 10, resultados normais para todos os parâmetros.
Para cada uma das amostras, foram confeccionados três esfregaços de sangue
(duas foram usadas para o procedimento e a terceira, mantida como reserva,
caso houvesse discordância entre a duas lâminas em análise). Selecionamos dois
microscopistas experientes para realizar a contagem diferencial de leucócitos,
ambos deveriam ler 200 leucócitos para cada um dos dois esfregaços, totalizando
quatro contagens/amostra. Os resultados foram planilhados na ferramenta “comparação intralaboratorial entre microscopistas com base na tabela de Rümke”.
O resultado mediano arredondado das quatro leituras foi considerado referência
comparativa para avaliar o equipamento teste Sysmex XN-10. A ferramenta calcula
o IC95% com base na distribuição binominal de Rümke e disponibiliza o gráfico
envelope para identificar possíveis leituras deslocadas. Os resultados deveriam se
encontrar dentro do IC95%. A comparação é aprovada se houver concordância
≥ 80%. Resultados e conclusão: A contagem diferencial do Sysmex XN-10 foi
validada com concordância > 95%, e a ausência de leituras, deslocadas por meio
da análise gráfica. A nova ferramenta otimizou e tornou mais acurado o estudo
da comparabilidade do diferencial de leucócitos, minimizando a subjetividade
intrínseca na leitura por parte dos microscopistas.
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LEUCEMIA AGUDA INDIFERENCIADA SECUNDÁRIA À SÍNDROME
MIELODISPLÁSICA
Azevedo JC, Duarte AJS, Rocha DRC, Conforto VR, Rodrigues L
Associação do Sanatório Sírio
Objetivos: Divulgar a dificuldade de classificação morfológica de blastos em leucemia
aguda indeterminada por meio de um relato de caso. Casuística e métodos: L. A. F. P.,
71 anos, diagnóstico de SMD há cerca de três anos, internada pelo PS com quadro de
dor abdominal difusa há alguns dias. O hemograma mostrou leucocitose, com presença
de células referidas como linfoides pleomórficas com núcleo clivado (NC). Evoluiu
com piora da leucocitose e presença de células então definidas como imaturas (células
basofílicas [CB], de médio a grande porte, NC, algumas com nucléolo evidente, com
cromatina frouxa e alta relação núcleo/citoplasma, sugestivas de blastos) e presença
de plaquetopenia nos dois dias seguintes. Mielograma (presença de células imaturas
com as mesmas características encontradas em sangue periférico), imunfenotipagem
(compatível com leucemia indiferenciada aguda). Realizado tratamento quimioterápico. Paciente evoluiu para óbito. Resultados e conclusão: Tabela.
Hemograma

Hb g/dl

Ht %

Leucócitos/mm³

Plaquetas/mm³

19/02/16

10,9

32

34.710 *

163.000

20/02/16

10,7

32,2

52.000 **

147.000

21/02/16

11

33,2

74.630 **

92.000

22/02/16

10,2

31,2

86.750 **

65.000

*: presença de linfócitos pleomórficos com NC; **: presença de CB (elevação diária em
número percentual e absoluto), de tamanho médio a grande, com NC, algumas com nucléolo evidente, cromatina frouxa e alta relação núcleo/citoplasma, sugestivas de blastos.
Mielograma 22/02/16: presença de 54% de CB, de tamanho médio a grande, com NC,
algumas com nucléolo evidente, com cromatina frouxa e alta relação núcleo/citoplasma,
sugestivas de blastos; imunofenotipagem 22/02/16: 75% de células imaturas CD 45 de
moderada intensidade e com expressão de CD 117 e CD 33, sem coexpressão de CD34
e TdT. Perfil não suficiente para definir linhagem das células anômalas (OMS), sendo
compatível com leucemia indiferenciada aguda. O relato deste caso visa demonstrar a
dificuldade de classificação celular em caso de leucemia aguda indiferenciada.

IMUNOLOGIA
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ANÁLISE DA REATIVIDADE DO PADRÃO ANÉIS E BASTÕES EM DIFERENTES KITS PARA FAN HEP-2
Fernandes AB, Mello RCV, Fernandes AB, Vieira LMF, Campos JR
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar a reatividade para o padrão “anéis e
bastões” em diferentes kits comerciais de FAN HEp-2. Casuística e métodos: Neste
estudo, foram analisadas cinco amostras de soro com sabida reatividade para o padrão
“anéis e bastões”, utilizando cinco kits comerciais de FAN HEp-2 (VIROIMMUN®,
EUROIMUMM®, BION®, WAMA® e INOVA®). As leituras da fluorescência foram realizadas
em um microscópio de fluorescência damarca Olympus, modelo BX 60, em aumento
de 400×, por dois observadores com no mínimo cinco anos de experiência. O valor da
titulação, diluição, foi de 1:80. A análise do grau de concordância entre os resultados
das amostras foi realizada pelo teste Kappa, com cálculo do valor de p. Resultados e
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conclusão: Após a análise das amostras, utilizando os cinco kits comerciais distintos,
duas marcas apresentaram reatividade para o padrão “anéis e bastões” (EUROIMUMM®
e INOVA®), enquanto três não. Entre os resultados dos testes EUROIMUMM® e INOVA®,
houve concordância de 100%, sendo, portanto, o índice Kappa igual a 1. Comparando
os resultados dos testes VIROIMMUN®, BION® e WAMA® também houve concordância
de 100% (índice Kappa igual a 1), porém sem identificar o padrão em estudo. Conclui-se
que o reconhecimento deste padrão é substrato dependente, apesar do número limitado
de amostras utilizadas no estudo. De acordo com os diferentes resultados obtidos no experimento, não houve homogeneidade entre os kits comerciais FAN HEp-2 para amostras
sabidamente positivas para o padrão “anéis e bastões”. Contudo os resultados encontrados
podem apenas ser aplicados aos kits referidos no experimento, não podendo estimar a
concordância em relação às diversas outras marcas existentes no mercado. Com esse
resultado, verificamos a importância do diálogo entre as diferentes marcas para que o
teste de FAN HEp-2 tenha resultados uniformes não só para o padrão “anéis e bastões”
como para todos os outros padrões.

INFORMÁTICA LABORATORIAL
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VERIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE EXAMES LABORATORIAIS
Stefanelli A, Aguiar CPF

Marcello Jr. HBM, Toledo JPRM, Costa LD, Fernandes AB, Vieira LMF
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivos: Descrever o diagnóstico microbiológico de mastite granulomatosa lobular
em mulher de 37 anos, causada pelo Corynebacterium kroppenstedii. Casuística
e métodos: Corynebacterium kroppenstedii é uma espécie de rara recuperação,
originalmente isolada de escarro de pacientes com doença pulmonar. Atualmente,
vem sendo isolada de amostras de biópsia pulmonar, escarro, abscesso mamário e de
pacientes com mastite granulomatosa lobular. Recebemos no setor de microbiologia
em Belo Horizonte, uma punção de mama guiada por ultrassonografia para realização
de cultura bacteriana. Como pré-requisito para o diagnóstico microbiológico adequado
deste tipo de material, realizamos também pesquisa de BAAR, Gram e pequisa de fungos,
todas com resultado negativo. Semeamos o material em Ágar Sangue, Ágar Chocolate,
Ágar Macconkey, Ágar Sabouraud, Ágar Mycosel e Ágar Lowenstein Jensen. Resultados e
conclusão: Após 72 horas de incubação a 35ºC, observamos no Ágar Sangue e Chocolate
o crescimento de várias colônias pequenas, acinzentadas e translúcidas. Realizamos
coloração de Gram e Ziehl Neelsen das colônias, com resultado negativo para BAAR e
a presença de bastonetes Gram-positivo corineiformes. Devido ao grande número de
gêneros e espécies pertencentes ao grupo denominado de “bastonetes Gram-positivo
corineiformes” e também à possibilidade de as espécies desse grupo pertencerem à
microbiota da pele, optamos por investir na identificação do isolado. Realizamos a
técnica de espectrometria de massa, sendo identificada a espécie Corynebacterium
kroppenstedii, compatível com o quadro clínico da paciente. O resultado foi encaminhado para a paciente e o médico para início do tratamento.

Laboratório de Patologia Clínica Dr. Franceschi Ltda
Objetivos: Este estudo mostra que é possível garantir a qualidade do laudo laboratorial,
implantando a verificação automatizada, processo pelo qual os resultados dos exames são
liberados sem intervenção humana, utilizando regras predefinidas e controles. Casuística
e métodos: As regras de verificação automatizada foram configuradas por ordem dos
exames mais frequentes, após extenso trabalho de análise com base nos valores de referência de cada exame e criação dos delta checks. Para cada regra criada, foi cadastrado
um paciente teste de validação no qual todos os possíveis resultados foram testados. Nesse
momento, a regra recebeu o status em desenvolvimento. Foram emitidos relatórios diários
de acompanhamento e validação, sendo entregues ao médico responsável, que fez a
análise e a validação de cada regra, aprovando ou efetuando as alterações necessárias.
Após essa aprovação, a regra é implantada. Foram gerados indicadores semanais e, após
a configuração de todos os exames solicitados, foram gerados indicadores mensais. Por
questão de segurança, são gerados relatórios mensais de acompanhamento. Para este
trabalho, foi utilizada a metodologia de gerenciamento de projetos do PMI e o sistema
do laboratório SHIFT LIS. As regras serão revisadas e documentadas de acordo com o
CLSI, orientação AUTO10-A. Resultados e conclusão: Quando iniciamos o trabalho,
obtivemos um índice de 43% em setembro e, em fevereiro deste ano, alcançamos um índice
de 72% de exames liberados automaticamente. Com esses dados, podemos concluir que
implementando as regras de verificação automatizada, os resultados são liberados sem
intervenção humana, garantindo a qualidade do laudo. Referências: 1. Centro Brasileiro
de Tecnologia e Automação (CBTA), Grupo de Processos do PMBoK. 2. Guia do conjunto
de conhecimentos em gerenciamento de projetos PMI. 3. AUTO10-A autoverification of
clinical laboratory test results; approved guideline.

MICROBIOLOGIA
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RELATO DE CASO: ISOLAMENTO DE CORYNEBACTERIUM
KROPPENSTEDII EM PUNÇÃO DE MAMA

27

QUALIDADE
26

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO EM LABORATÓRIO CLÍNICO: AUTOMATIZAÇÃO NA SUA DETERMINAÇÃO E MELHORIAS NA ANÁLISE DE
PERFORMANCE
Pena RMB, Cortes MC, Paula GR
Laboratório Padrão Ltda
Objetivos: Prover sistemática de determinação e análise da performance do coeficiente
de variação (CV), buscando implantar rotina automatizada para determinação do CV
das reações, bem como compor informações intuitivas, mediante interface gráfica, possibilitando a tomada de ações no âmbito da garantia da qualidade analítica e visando o
acompanhamento do desempenho analítico frente a parâmetros cientificamente comprovados. Casuística e métodos: A elevada qualidade das informações fornecidas pelo
sistema de detecção de desvios de desempenho analítico é importante para assegurar
resultados laboratoriais. As especificações de qualidade analítica tratam de requisitos
de processo analítico que visam garantir que os resultados produzidos pelo laboratório
atendam a um nível de qualidade desejado. Como propósito da automatização na
determinação e análise do CV no laboratório padrão (GO), implementou-se uma
aplicação, utilizando o editor de planilhas Microsoft Excel 2013, tendo como linguagem
de programação incorporada Visual Basic for Applications (VBA). Os dados obtidos por
meio dos relatórios de corridas de controles internos integram o banco de dados para
determinação do CV. Resultados e conclusão: Após implantação da aplicação, obteve-se melhoria no processo de determinação e análise de CV. Os dados compõem interface
gráfica intuitiva, na qual o usuário dispõe de menus para interação. Os critérios de
avaliação utilizados pelo laboratório são: bias, CV histórico laboratório, imprecisão
fabricante e riliback. O tratamento dos desvios de conformidade foi realizado por meio
de análise mensal visando garantir a repetitividade dos resultados. Sua eficiência é
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maximizada pelo uso diário de análise pelos gráficos de Levey-Jennings e das regras
de Westgard. O refinamento das metas analíticas aconteceu com a utilização do CV
histórico após os seis primeiros meses de utilização da aplicação. Com a otimização
dos processos de determinação do CV, observou-se melhora no desempenho diário dos
controles, visto uma maior assertividade nas corridas.
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ESTUDO DE CARRYOVER DOS PARÂMETROS LEUCÓCITOS E PLAQUETAS NO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO SYSMEX XN-10
Dias AC, Barbosa AL, Almeida LCM, Fialho Jr. SJF
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: O objetivo geral é descrever o protocolo e criar a ferramenta para estudo
de contaminação (carryover); o objetivo específico é investigar a possível existência
de carryover a partir de amostras com resultados muito elevados para os parâmetros
leucócitos e plaquetas e analisa-los como parte de uma corrida. Casuística e métodos:
Foram selecionadas para o estudo de carryover dos parâmetros leucócitos e plaquetas
uma amostra com resultado muito alto (89600/µl e 959 × 103/µl, respectivamente)
e outra com resultado muito baixo (600/µl e 24 × 103/µl, respectivamente), sendo
analisadas em uma ordem específica. A análise estatística utiliza a ferramenta em
Excel desenvolvida pelo laboratório e denominada “Estudo de carryover”, com base
no EvaluatorR Release 11 User’s Manual. Resultado baixo-baixo é um resultado baixo
que segue imediatamente um resultado baixo; resultado alto-baixo é um resultado
baixo que segue imediatamente um resultado elevado; erro analítico médio (EAM) é
a média dos resultados baixos após a transição alto-baixo (MRAB) menos a média dos
resultados baixos após a transição de baixo-baixo (MRBB); limite de erro (LE) é três
vezes o desvio padrão dos resultados baixo-baixo. O estudo carryover será aprovado
quando o EAM for menor que o LE. Resultados e conclusão: O estudo carryover de
leucócitos obteve MRBB de 660/µl, MRAB de 694/µl, EAM de 34/µl e LE de 125,5/µl.
O estudo carryover de plaquetas obteve MRBB de 23,6 × 103/µl, MRAB de 23,4 ×
103/µl, EAM de 0,20 × 103/µl e LE de 9,63 × 103/µl. Não foi identificada a presença
carryover. A definição de um protocolo e a criação de uma ferramenta para estudo
de carryover, com base em um software amplamente utilizado, confere qualidade
na análise dos estudos. Referência: 1. Rhoads DG. EP EvaluatorR Release 11 User’s
Manual. Data Innovations, LLC, South Burlington; 2013.
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NOVA ABORDAGEM PARA A VALIDAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS
E PERSONALIZAÇÃO DAS REGRAS MÚLTIPLAS NO CONTROLE DE QUALIDADE: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA WESTGARD SIGMA RULES® POR
MEIO DO ESTUDO DE PRECISÃO E ESTIMAÇÃO DO BIAS A PARTIR DE
MATERIAIS DE REFERÊNCIA COM VALORES DESIGNADOS
Dias AC, Barbosa AL, Conceição JBF, Oliveira G
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: Desenvolver uma ferramenta de validação e verificação de métodos
quantitativos com base no CLSI EP15-A3 e adaptá-la para estimação do sigma e
personalização das regras múltiplas de controle conforme a ferramenta Westgard
Sigma Rules. Casuística e métodos: Usamos a ferramenta na plataforma Microsoft
Excel para validação e verificação do ensaio TSH3-UL (uIU/ml) no equipamento
Centaur XP entre 9 e 13 de maio de 2016. Usamos os materiais de referência (MR)
níveis 1, 2 e 3 do Lyphochek Immunoassay Plus lote 40300, cujas especificações de
média (0,36, 4,82 e 29,97, respectivamente), desvio padrão (DP) (0,017, 0,236 e 1,300,
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respectivamente) e número de laboratórios (48, 42 e 42, respectivamente) foram
obtidas no Programa Interlaboratorial Unity Bio Rad rodado em abril de 2016. No
estudo intraensaio, realizamos 25 réplicas em um dia de cada MR, calculando a média,
DP, coeficiente de variação (CV), limite de verificação (LV) e intervalo de verificação
(IV). No estudo interensaio, realizamos cinco réplicas em cinco dias de cada MR,
calculando média, DP, CV e LV intracorrida e total e IV. A verificação da precisão era
aprovada se DP ≤ LV. A verificação da exatidão era aprovada se a média das replicatas
se encontrasse dentro dos respectivos IVs. A validação da precisão e da exatidão era
aprovada se o CV e o bias analítico fossem inferiores às especificações ótimas com
base na variação biológica para imprecisão máxima (3,9%) e bias máximo (4,8%).
A ferramenta calcula automaticamente o sigma de cada nível do MR. O menor sigma
é usado para personalizar as regras múltiplas de controle. Resultados e conclusão:
No estudo intraensaio, os piores resultados de CV e bias foram 1,57% e -2,73%, respectivamente, enquanto no interensaio, 1,67% e -1,85%, respectivamente. O ensaio foi
aprovado no estudo de verificação e validação. O menor sigma foi de 5,98, e a regras
1-3s; 2of3-2s; R-4s foram personalizadas com n = 3 e R = 1. A ferramenta possibilita
definir as regras de controle com base no desempenho do ensaio.
29

CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE CRÍTICA DO CONTROLE EXTERNO DA
ENZIMA LIPASE PARA MELHORIA DO PAEQ. É POSSÍVEL MINIMIZAR
A INTERFERÊNCIA DO PERFIL LIPÍDICO?
Campos JR, Fernandes AB, Santos MOC, Fernandes AB, Vieira LMF
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: Verificar a possível influência do perfil lipídico e os diferentes sistemas de
descontaminação na avaliação do controle externo da qualidade, bem como o impacto
nos pacientes. Casuística e métodos: A reação da lipase pode sofrer contaminação
cruzada pelos resquícios de triglicerídeos nas cubetas dos analisadores ou na probe de
reagentes ao pipetar o reagente de triglicerídeos devido à alta concentração de lipoproteína lipase. Realizou-se dosagem da lipase em 40 amostras de pacientes isoladamente
e em conjunto com o perfil lipídico no analisador Advia 1800 Siemens®, utilizando
kits Labtest® para lipase e triglicerídeos e kit Siemens® para lipase. As concentrações de
triglicerídeos nas amostras variaram de 77 a 1.042 mg⁄dl. Compararam-se os protocolos
de lavagem dos sistemas Siemens® e Labtest® para minimização das interferências dos
triglicerídeos. Para análise estatística, aplicou-se a estimativa do erro sistemático médio,
utilizando a planilha de comparação de métodos Labtest®. Resultados e conclusão:
A comparação da dosagem da lipase isolada e em conjunto com o perfil lipídico e a
relação com o protocolo de descontaminação demonstraram os seguintes resultados:
sistema de descontaminação Labtest® com os reagentes lipase e triglicerídeos Labtest®
obteve erro sistemático médio (ESM) = + 18,47% (Carmen Ricos: 11,31%). Modificando o sistema de lavagem para Clean 6 Siemens®, obteve-se ESM = + 3,75% (< 11,31
%). Quando utilizado o kit Lipase Siemens®, kit Triglicerídes Labtest® e protocolo de
lavagem Clean 6, obteve-se ESM = + 2,71% (< 11,31%). Conclui-se que, ao utilizar
o sistema de lavagem adequado (Clean 6 Siemens®) ou ao analisar as amostras do
controle externo e de pacientes isoladamente em equipamentos abertos, é possível
minimizar a interferência do perfil lipídico e reduzir a inexatidão das análises. Este
trabalho contribui para uniformizar os grupos e a avaliação dos resultados, evitando-se
avaliações “educativas”, como observado nas três últimas rodadas do PAEQ.
30

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS INADEQUADOS DO ENSAIO DE
PROFICIÊNCIA EM 2015 DE UM LABORATÓRIO DA REDE PÚBLICA
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Castro SC, Morales Jr. AM
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
Objetivos: Apresentar a distribuição dos resultados inadequados do ensaio de
proficiência, do provedor Control Lab, do ano de 2015, do Laboratório Central do
Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Casuística
e métodos: Os inadequados foram obtidos por meio das avaliações do provedor
Control Lab. Foram analisadas as rodadas de janeiro a dezembro de 2015, dos
setores técnicos de hematologia clínica, imunoquímica clínica e microbiologia
clínica, abrangendo 52 módulos com um total de 2.984 ensaios válidos. Foram
desconsideradas as avaliações NPJ, NA02, NA08, NA10, NA12, NA21 e NA22, por não
participarem da estatística de ensaios válidos do provedor. De acordo com o provedor, considera-se resultado inadequado quantitativo as amostras que possuírem
índice de desvio (ID) maior ou menor do que 1 e resultado inadequado qualitativo
quando discordante do resultado do provedor. Resultados e conclusão: Dos 2.984
ensaios válidos, 100 foram considerados inadequados. Após investigação e classificação da causa segundo CLSI-GP27, obtivemos os seguintes resultados: 63%
outros, 23% problemas técnicos, 12% erros grosseiros, 1% problemas na amostra
do controle externo e 1% sem explicação após investigação. Estratificando os 63%
classificados como outros, temos 32% justificados como variação aceitável, 21% erro
aleatório, 14% sem impacto clínico, 10% teste não realizado na rotina, 10% outras
justificativas, 6% alta sensibilidade do teste, 5% erro desconsiderado e 2% imagem
duvidosa. A análise desta classificação nos possibilita intervir com ações corretivas
e consequentemente minimizar o problema detectado, com melhor gerenciamento
e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade.

BENEFÍCIOS DO USO DE UMA USINA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE ELÉTRICA DE UM LABORATÓRIO DE
UBERLÂNDIA (MG)
Matos DC, Carvalho RAS, Nery LFA
IPAC – Instituto de Patologia Clínica de Uberlândia Ltda
Objetivos: Este trabalho tem como principal objetivo avaliar os benefícios ambientais e
econômicos de uma usina fotovoltaica conectada à rede elétrica, instalada nas dependências de um laboratório em Uberlândia (MG), no período de agosto de 2013 a abril
de 2016. Casuística e métodos: O sistema, localizado na cidade de Uberlândia com
coordenadas 18°55’0.08”S e 48°16’47.96”O orientado a 54° noroeste, é composto por
nove módulos fotovoltaicos de 235Wp, conectados a um inversor fotovoltaico de 2 kW.
Resultados e conclusão: Ocupando uma área de aproximadamente 15 m², a usina gerou
no período estudado aproximadamente 8.923 kWh de energia elétrica, deixando de emitir
aproximadamente 5.142,00 kg de CO2, pelo fato de não haver emissão de gases poluentes
e de efeito estufa no momento da geração da energia, além de obter uma economia na
fatura de energia. Podemos também destacar o impacto positivo indireto do uso da usina
fotovoltaica: redução na demanda de água dos reservatórios das usinas hidroelétrica.
Conclui-se que a tecnologia é uma boa alternativa para residências, empreendimentos
comerciais de qualquer natureza e indústrias, contribuindo para a redução de gases do
efeito estufa e diversificando a matriz energética brasileira.
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COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE ESPECIFICAÇÃO DA QUALIDADE
ANALÍTICA EM PARÂMETROS DA BIOQUÍMICA DE UM LABORATÓRIO
EM SÃO LUÍS (MA)

TRANSFERÊNCIA DE INTERVALOS DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICOS DO
ENSAIO GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE DO ARCHITECT C8000 ABBOTT
PARA A HITACHI COBAS C501 ROCHE: UTILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS
DO CALIPER E RESULTADOS DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA

Rego LBS, Lopes VA, Nunes MCP, Rodrigues RPF, Faria MS

Dias AC, Caridade WS, Rodrigues NMA, Barbosa AL, Leite CB

INLAB – Investigação Laboratorial Ltda

Laboratório Sabin de Análises Clínicas

Objetivos: Realizar a comparação entre os modelos de especificação da qualidade
analítica de 1999 e 2014 de dez parâmetros de bioquímica. Casuística e métodos: Em
1999, foi firmado o Consenso de Estocolmo, que definia especificações globais de qualidade em medicina laboratorial, estabelecendo três modelos hierárquicos. Em 2014,
os dados de componentes da variação biológica (VB) foram atualizados por Carmen
Ricos et al. Foram selecionados os parâmetros glicose, creatinina, sódio, potássio, CT,
HDL-C, TG, TGO, TGP, PCR e ureia. Os dados de coeficiente de variação (CV) de seis
meses (novembro de 2015 a abril de 2016) foram analisados, as especificações definidas
de acordo com o modelo de 1999 e comparados ao modelo de 2014. Resultados e
conclusão: Os analitos creatinina, TGO, TGP, CT e HDL-C tiveram aumento no CV
da especificação de 2014; já glicose, ureia, TG e sódio tiveram diminuição no CV. No
mês de fevereiro, o parâmetro glicose (CV = 1,22%) teve desempenho ótimo (1,23%)
no modelo de 1999 e passou para desejável (2,25%) no modelo 2014; nos meses de
dezembro e abril, a creatinina (CV = 2,80% e 2,95%, respectivamente) passou de
desempenho mínimo (3,98%) no modelo 1999 para desejável (2,98%) de 2014. Os
parâmetros ureia, TGP e TG apresentaram desempenho ótimo em ambas as especificações; já para o potássio, para o qual não havia especificação em 1999, contudo foi
estabelecida em 2014, os CVs dos seis meses se encaixaram dentro da especificação
desejável. Para o sódio, cujo CV é extremamente baixo, os valores alcançados pelo
laboratório não atingiram as especificações definidas nos dois modelos. Os demais
parâmetros mantiveram o mesmo desempenho. Devido à escassez desses estudos, mais
publicações são necessárias para avaliarmos os efeitos do desempenho analítico com
base na VB. Referência: 1. Basques JC. Especificações da qualidade analítica; 2009.

Objetivos: Transferir os intervalos de referência (IRs) pediátricos do ensaio gama-glutamiltransferase (GGT) disponível na base de dados do CALIPER – do equipamento
ARCHITECT c8000 (doador) para o Hitachi Cobas c501 Roche (receptor) e comparar as
equações de regressão obtidas na comparabilidade entre amostras de pacientes e entre
amostras do ensaio de proficiência para posterior transferência dos IRs. Casuística
e métodos: Os IRs pediátricos para GGT de pacientes com idades entre 1 e 10 anos e
11 e 18 anos para o equipamento ARCHITECT c8000 são 6 a 16 U/l e 7 U/l a 21 U/l,
respectivamente. Eles foram transferidos por meio do seguinte protocolo: 1) comparabilidade entre os 54 resultados disponíveis no ensaio de proficiência Controllab para
a plataforma “Architect/Aeroset Szasz IFCC#Architect C8000/CI8200#37” e “Hitachi
Cobas c311/c501/c502 2ª geração Szasz IFCC#Cobas c501#37”; 2) comparabilidade
de 131 amostras processadas em ambos os equipamentos em um intervalo menor que
3 horas; 3) comparar as equações de regressão; 4) aprovar a análise da correlação
(critério: r > 0,975) e da regressão linear (critério: bias analítico < 11,06%) obtida
com a comparabilidade por amostras de paciente; 5) transferência dos IRs pediátricos. Os gráficos e a análise estatística foram realizados pelos Medcalc. Resultados e
conclusão: A equação de regressão na comparabilidade entre amostras de pacientes e
entre resultados do ensaio de proficiência foram (y = 0,995*x – 0,034; r = 1) e (y =
0,953*x – 0,162; r = 0,99), respectivamente. Os IRs transferidos para a faixa etária 1 a
10 anos e 11 a 18 anos foram: 6-16U/l e 7-21U/l e 6-15U/l e 7-20U/l, respectivamente.
Bias analítico < 8% para os limites inferiores e superiores dos IRs transferidos. Não
houve diferença clinicamente significativa entre a comparabilidade com amostras de
paciente e do ensaio de proficiência.
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Referência: 1. Ozarda Ilcol Y, Aslan D. Use of total patient data for indirect estimation
of reference intervals for 40 clinical chemical analytes in Turkey. Clin Chem Lab Med.
2006 Jan; 44(7).

TESTES LABORATORIAIS REMOTOS
34

GESTÃO DE RISCOS DE TESTES LABORATORIAIS REMOTOS (TLR)
Taniguchi EAF, Rosa MLM, Matos MF, Duarte AJS
Associação do Sanatório Sírio
Objetivos: A realização de procedimentos comuns no laboratório clínico, como realização do controle interno da qualidade, tem se mostrado um grande desafio quando se
trata de TLR. De acordo com a literatura, mais de 3.200 incidentes relacionados com
glicosímetros são reportados à Food and Drug Administration (FDA), sendo a maioria
dos casos relacionados com o uso inadequado dos glicosímetros. Ao contrário do que
tem sido observado no laboratório clínico, onde muitos erros se concentram na fase
pré-analítica, no caso dos TLR, os erros parecem ocorrer mais na fase analítica. Este
fato torna importante a atuação no gerenciamento de riscos como meio de reduzir
erros durante a utilização de TLR. Nosso objetivo é a utilização da análise de modo
e efeito de falha (FMEA) na implantação da gestão de riscos para o TLR de glicemia
capilar. Casuística e métodos: Este estudo foi realizado no laboratório de análises
clínicas de um hospital privado, de alta complexidade, localizado na cidade de São
Paulo (SP). Durante o ano de 2015, foi realizada uma análise das ocorrências relacionadas com o TLR e brainstorm com as equipes envolvidas para identificação das
falhas nas fases do processo pré-analítico, analítico e pós-analítico e construção do
FMEA. Para cada falha listada, foi calculado o risco (RPN). Resultados e conclusão:
A partir da construção do FMEA, observamos que os erros e as falhas concentram-se
igualmente nas fases pré-analítica (44,4%) e analítica (44,4%). Dos resultados obtidos
com o cálculo do RPN, notamos que nos processos pré e pós-analíticos 100% das falhas
representaram risco menor; no processo analítico, 75% das falhas representam risco
moderado, necessitando de ações preventivas capazes de evitar que as falhas voltem a
ocorrer. Concluímos que a utilização do FMEA se mostrou eficiente na identificação
e no monitoramento das falhas. Esperamos que as ações tomadas sejam capazes de
diminuir os riscos encontrados, melhorando o nível de segurança do paciente.
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BACTERIOLOGIA
1

PREVALÊNCIA E PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE
PACIENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP) COM
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO
Bonilha SMM, Bonilha MMM, Almeida BB, Almeida DM, Bution ML
Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda. Campinas, Clínica Bonilha, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Objetivos: A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas mais comuns de
infecção na população geral e acomete todas as faixas etárias. É mais prevalente no
sexo feminino, principalmente na vida adulta, tendo maior acometimento relacionado
com atividade sexual, durante a gestação ou na menopausa, mas também acomete
pacientes do sexo masculino, sobretudo quando associada à manipulação do trato
urinário e à doença prostática. Os sinais e os sintomas associados à ITU incluem
polaciúria, urgência miccional, disúria, hematúria e piúria. Este trabalho teve por
objetivo avaliar a prevalência e a determinação da sensibilidade bacteriana in vitro
frente aos agentes antimicrobianos, seguindo a metodologia recomendada pela CLSI,
que se baseia no método originalmente descrito por Bauer et al. (1966). Casuística e
métodos: Foi avaliado o total de 168 pacientes nas cidades de Paulínia, Hortolândia e
Artur Nogueira (SP), que apresentavam sintomas de ITU. Os microrganismos foram
isolados em meio de cultivo Cled/MacConkey e desafiados em meio Mueller-Hinton,
utilizando-se discos de antibióticos da série urinária composta de 15 antimicrobianos
específicos com concentrações variando de 5 a 300 mg. Resultados e conclusão:
Nossos resultados demonstram que 80% das bactérias isoladas foram E. coli, seguidas
Klebsiella sp. (7,5%), Staphylococcus coagulase negativa (5%), Proteus sp. (5%) e
Enterobactérias (2,5%). Para E. coli, a amoxilina (59%) e ampicilina (65%) foram
os antibióticos com menor eficácia obtidos. Esses mesmos antibióticos foram quase
que totalmente ineficazes para as linhagens de Klebsiella, que apresentaram 93%
de resistência. Cefepime, um antibiótico do grupo das cefalosporinas de 4ª geração,
apresentou eficácia de 100% contra todas as bactérias isoladas. O conhecimento do
perfil de suscetibilidade dos microrganismos predominantes neste estudo mostrou ser
uma ferramenta viável e eficaz que os laboratórios de patologia clínica oferecem aos
médicos, possibilitando diagnósticos eficazes no tratamento de ITU.
2

COMPARAÇÃO ENTRE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO E PCR EM
TEMPO REAL NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MENINGITE
PNEUMOCÓCICA
Fukasawa LO, Silva JTP, Gonçalves MG, Sacchi CT
Instituto Adolfo Lutz
Objetivos: A meningite causada pelo Streptococcus pneumoniae (Spn) geralmente
ocorre em crianças e idosos, podendo evoluir rapidamente e resultar em danos cerebrais
permanentes ou óbitos. A rápida identificação do Spn é essencial para a introdução
de antibioticoterapia adequada no paciente, reduzindo complicações e letalidade. No
presente trabalho, avaliamos o desempenho do teste imunocromatográfico BinaxNowÒ
em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes com suspeita de meningite pneumocócica, comparando seus resultados com os obtidos pelo ensaio de PCR
em tempo real (qPCR) in house para detecção de Spn. Casuística e métodos: Foram
analisadas 68 amostras de LCR sabidamente positivas para Spn pelo ensaio de qPCR.
O teste BinaxNowÒ (Alere) foi realizado conforme orientação do fabricante. A qPCR foi
realizada em formato triplex para detecção dos genes lytA de Spn, ctrA de meningococo
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e hdp de H. influenzae, utilizando DNA extraído pelo sistema automatizado MagNa
Pure (Roche). Resultados e conclusão: Empregando-se o BinaxNowÒ, obtivemos
31 amostras positivas para Spn e 37 negativas. Considerando a qPCR como padrão-ouro, a sensibilidade geral do teste imunocromatográfico foi de 45,6%. Analisando
as amostras de acordo com os valores de Ct obtidos pela qPCR, que sugerem sua carga
bacteriana inicial, observamos diferentes padrões de desempenho do BinaxNowÒ. Em
amostras com Cts entre 13 e 31 (n = 23), a sensibilidade do teste foi de 100%; com
Cts entre 32 e 35 (n = 24), de 33%; e no grupo com Cts maiores que 35 (n = 21), o
teste não foi positivo em nenhuma amostra, demonstrando diferenças nos limites de
detecção dos dois testes. O teste imunocromatográfico apresentou variação na sensibilidade de acordo com a concentração bacteriana presente na amostra, tendo como
grande vantagem a rapidez e a facilidade na execução do teste, sem a necessidade de
infraestrutura complexa ou profissionais altamente qualificados.
3

AVALIAÇÃO DA UTILIDADE DO PAPEL DE FILTRO NO DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL DE MENINGITE MENINGOCÓCICA POR PCR EM
TEMPO REAL
Fukasawa LO, Gonçalves MG, Higa FT, Sacchi CT
Instituto Adolfo Lutz
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a utilidade do papel de filtro
no diagnóstico laboratorial de meningite causada pela Neisseria meningitidis (Men)
por ensaios de PCR em tempo real (qPCR), visando facilidade na conservação e no transporte do material biológico entre o laboratório de referência e as unidades hospitalares.
Casuística e métodos: Foram analisadas 213 amostras de líquido cefalorraquidiano
(LCR) de pacientes com suspeita de meningite bacteriana. O ensaio de qPCR in house foi
realizado em formato triplex para detecção dos genes ctrA de Men, lytA de pneumococo
e hdp de H. influenzae, utilizando DNA extraído pelo sistema automatizado MagNa
Pure (Roche) ou pelo papel de filtro FTA Elute (GE Healthcare) conforme instruções
do fabricante. Resultados e conclusão: O limite mínimo de detecção da qPCR para
detecção de Men empregando-se o FTA foi de 200 fg de DNA genômico. O uso do FTA no
ensaio de qPCR resultou em 54 amostras positivas para Men e 159 amostras negativas.
Empregando DNA extraído do MagNa Pure, obtivemos 55 amostras positivas para Men
e 158 negativas. Considerando a extração automatizada de DNA como padrão-ouro, o
uso de DNA purificado do FTA no ensaio de qPCR resultou em sensibilidade de 98,2% e
especificidade de 100%, com alta concordância entre os testes (Kappa = 0,9877; IC95%
0,9636 – 1). Nos ensaios de qPCR para identificação dos sorogrupos de Men, a especificidade foi de 100% e a sensibilidade, de 90,6% (MenB, n = 10; MenC, n = 32; MenW,
n = 4; MenY, n = 2, não grupáveis, n = 6). O papel de filtro para impregnação de LCR
apresentou excelente desempenho nos ensaios de qPCR, constituindo uma alternativa
rápida, segura e de baixo custo para o transporte de amostras biológicas, especialmente
em casos de surtos, nos quais é imprescindível a detecção rápida do meningococo para
adoção imediata de ações da vigilância epidemiológica.
4

ESTUDO COMPARATIVO DE DESEMPENHO DE CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS EM PLACAS INDIVIDUAL, BIPARTIDA E TRIPARTIDA
COM MEIO CROMOGÊNICO
Daur AV, Bobato D, Silva ACF, Uemura EH, Barbieri FN
Centro Universitário Campos de Andrade
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência das diferentes apresentações do Cromoclin US (Laborclin, Pinhais, Brasil), placas individuais, bipartidas e
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tripartidas, comparando a inoculação de diferentes concentrações de suspensões bacterianas. Casuística e métodos: A urocultura é o exame mais solicitado no laboratório
de microbiologia, devendo ser realizado em meios de cultura de boa procedência e que
facilitem a identificação de todos os microrganismos de interesse clínico. É realizado
na suspeita de infecções do trato urinário para controle de tratamento ou em pacientes
assintomáticos com maior risco de infecção. A semeadura pode ser realizada por
método quantitativo ou semiquantitativo. Com a popularização dos meios de cultura
cromogênicos em placas prontas, a indústria tem focado na redução de custos e no
oferecimento de maior agilidade nos processos de semeadura primária, desta forma,
o mercado dispõe de três apresentações diferentes para um mesmo seguimento de
produto, com áreas de semeadura de 63 cm² para a placa individual, 31 cm² para a
biplaca e 10 cm² para a triplaca. Foram testados 23 isolados, provenientes de diferentes
culturas microbianas e todos com identificações prévias, que foram submetidos à
semeadura em diferentes concentrações, 104, 105 e 106 UFC/ml, semeados com alça
microbiológica descartável de 1 µl. Resultados e conclusão: Conforme as contagens
obtidas, o coeficiente de correlação médio apresentou resultado de 0,9914, garantindo
que mais de 95% dos resultados do método teste são proporcionais aos resultados do
método comparativo. O menor coeficiente de correlação encontrado foi de 0,997 e
o maior, de 0,982. Os resultados obtidos por meio da contagem de microrganismos
validaram as três apresentações testadas, não se observando variações importantes
na quantificação dos microrganismos. Portanto, conclui-se que as apresentações
analisadas podem ser utilizadas para semeadura quantitativa da urina.
5

UTILIZAÇÃO DE MEIOS CROMOGÊNICOS NA TRIAGEM DE BACTÉRIAS
MULTIRRESISTENTES ISOLADAS EM UM HOSPITAL DE CURITIBA

Rocha EL, Silva RSDNE, Gonçalves LF, Leite D, Campos TA
Universidade de Brasília
Objective: The aim of this work was to characterize B. pertussis strains isolated
in District Federal of Brazil and surrounding region from July 2012 to August 2014. Casuistic and methods: Pertussis, or whooping cough, caused by
bacteria Bordetella pertussis is a worldwide acute respiratory disease. Despite
the implementation of immunization programs and high vaccine coverage,
the bacterium continues to circulate in populations and is still one of the most
common vaccine preventable diseases. Recently, there have been large outbreaks
of pertussis reported in various countries from America and Europe. In Brazil,
since 2011 a sudden increase in incidence has been observed. The characterization of the circulating strains may provide insights about bacterial mechanisms
associated with the success of the transmission. A total of ninety two strains were
isolated and submitted to genetic similarity analysis by XbaI restriction profile
on pulsedfield gel electrophoresis (PFGE). Results and conclusion: Fourteen
circulating pulsetypes were identified. Among them, BP-XbaI0039 has presented prevalence elevation: from 3/17 in 2012 to 10/30 in 2013, and 35/45 in
2014. These results evidence the occurrence of a linage selection with success
on circulation in population analyzed during this period. The study of the
evolution of B. pertussis is of great importance in order to understand the forces
that drive the bacteria to survive and face environmental evolutions such as the
pressure exerted by vaccines. Probably, the control program implemented, in
some way, is collaborating for this selection. Further characterization is needed
to identify the structural and physiological features of bacteria responsible for
the selection of this lineage. Genomics and proteomics approaches can be used
to access this information.

Daur AV, Nogueira KS, Uemura EH, Cogo LL, Maldaner V
7

Centro Universitário Campos de Andrade
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência dos meios cromogênicos
para cultura de vigilância, KPC, MRSA, VRE e ESBL (Laborclin, Pinhais, Brasil) frente
a diferentes espécies de bactérias comprovadamente multirresistentes. Casuística e
métodos: O serviço de vigilância epidemiológica em um hospital é fundamental na
discussão das tendências da resistência e nas medidas de precauções e intervenções
do programa de controle de infecções. Entre a detecção de mecanismos de resistência
mais solicitados, podem ser citados betalactamase de espectro estendido (ESBL) e
Klebsiella produtora de carbapenemase (KPC) para as Enterobacteriaceae, bem como
Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) e Staphylococcus aureus resistente à
meticilina (MRSA) para os Enterococcus spp. e Staphylococcus aureus, respectivamente. Foi analisado um total de 250 amostras clínicas, previamente identificadas
bioquimicamente, e os genes de resistência caracterizados por PCR, sendo 67 amostras
de ESBL, 55 de KPC, 55 de MRSA e 73 de VRE. As amostras clínicas foram descongeladas
em ágar TSA (Laborclin, Pinhais, Brasil), e com colônias over-night, foram repicadas
nos respectivos meios cromogênicos. Em paralelo, foram realizados testes com cepas
ATCC para caracterizar produtividade e seletividade, validando o teste. Resultados e
conclusão: Os resultados obtidos pelas cepas ATCC validaram a metodologia. Das
amostras clínicas testadas, foram isoladas corretamente 100% das ESBL, KPC, MRSA
e VRE, com formação de colônias com cores esperadas, conforme bula do fabricante.
Escolher a metodologia adequada para realização das culturas de vigilância é
importante para a correta identificação dos mecanismos de resistência. A utilização
de meios cromogênicos pode auxiliar e tornar a identificação mais rápida e precisa.
6

CHARACTERIZATION OF BORDETELLA PERTUSSIS STRAINS IN THE
FEDERAL DISTRICT REGION OF BRAZIL

32

MOLECULAR PREVALENCE AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF
BARTONELLA SPP. INFECTING DOMESTIC CATS FROM SOUTHERN CHILE
Pereira AM, Vergara RW, Velho PB, Machado RZ, Andre MR
Universidad Austral de Chile
Objective: The aim of the present study was to determine molecular prevalence
and perform phylogenic analysis of Bartonella spp. in domestic cats from Valdivia, Southern Chile. Casuistic and methods: Blood samples of 370 cats from
Valdivia, Southern Chile were used to perform real time PCR (qPCR) targeting
nuoG gene for Bartonella spp. For further molecular characterization and species
differentiation, positive samples in nuoG Bartonella amplification were tested
using a conventional PCR (cPCR) of gltA gene. Positive cPCR samples showing
weak bands were not sent for sequencing. Purified amplified DNA fragments
from the selected positive samples were subjected to sequencing and were used
for subsequent phylogenetic analysis. Results and conclusion: Molecular
prevalence of Bartonella spp. in cats by real time PCR was 18.1% (67/370).
From 67 positive animals in qPCR, 44 were positive in cPCR. Finally, 29
positive Bartonella spp. had a strong positive band and were sequenced, being
identified as Bartonella henselae (18/30), B. clarridgeiae (10/30), B. khoelerae
(1/30). In phylogenetic analysis, Bartonella species clustered together, presenting
hight similarity between each other and with other B. henselae, B. clarridgeiae
and B. khoelerae described worldwide infecting cats and human beings. In
conclusion, Bartonella spp. were identified for the first time infecting cats from
Chile and the species B. clarridgeiae and B. khoelerae are described for the first
time in the country. Similarity between Chilean Bartonella spp. and others,
described infecting humans and cats, provide interesting information about
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zoonotic potential and spreading of infection between South American countries.
Reference: 1. Funding: Santander IberoAmérica; 2015.
8

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DE ISOLADOS DE ENTEROCOCCUS SPP. EM PACIENTES NÃO HOSPITALIZADOS
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agentes inflamatórios, e a faixa etária mais acometida foi a de pacientes entre 30-39
anos, confirmando dados da literatura. Dessa forma, foi possível observar a relevância
do incentivo à mulher para a realização do exame colpocitológico com regularidade,
diminuindo a incidência da Gardnerella vaginalis, além de detectar outras infecções
bacterianas e virais relacionadas com o câncer de colo uterino.
10

Bastos NA, Dias VC, Bastos RV, Bastos VQA, Bastos LQA
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)-Laboratório Côrtes Villela
Objetivos: Os enterococos são bactérias Gram-positivas, geralmente dispostas aos pares
ou em cadeias curtas, constituintes da microbiota residente do intestino e de outros
sítios anatômicos, como cavidade oral, vesícula biliar, vagina e uretra. Espécies como
Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium têm se tornado patógenos emergentes,
tanto em infecções hospitalares quanto naquelas adquiridas na comunidade. Além
de exibir resistência intrínseca a diversos antimicrobianos, resistência adquirida à
vancomicina (VRE) e aos aminoglicosídeos (HLAR) tem sido relatada. Esse achado
tem dificultado o manejo terapêutico de pacientes acometidos por infecções causadas por esses microrganismos. O objetivo deste trabalho foi determinar o perfil de
suscetibilidade às principais drogas de interesse clínico dos isolados de Enterococcus
spp., bem como avaliar aspectos clínicos e epidemiológicos. Casuística e métodos:
Foram identificadas 175 linhagens de Enterococcus pelo sistema Vitek 2 Compact
(bioMerieux/França), considerando uma linhagem por paciente, atendido em um
laboratório de microbiologia de Juiz de Fora (MG), durante o ano de 2015. A média
de idade desses pacientes foi de 58,6 anos (intervalo de 1 a 97 anos). Destes indivíduos,
77% (n = 135) eram pertencentes ao sexo feminino. Esses isolados foram recuperados
de espécimes clínicos distintos: urina, esperma, swab de úlcera e secreções diversas.
Resultados e conclusão: Foram observados 100% de sensibilidade para vancomicina
e linezolida; tetraciclina apresentou frequência de resistência em torno de 62,3%,
enquanto 46% foram observados para gentamicina 120 mg e estreptomicina 300
mcg. A frequência de distribuição dos achados ao longo dos meses estudados não
demonstrou sazonalidade. Diante do exposto, novos trabalhos são necessários a fim
de gerar dados e informações que possam ser úteis no diagnóstico, na prevenção e no
tratamento de infecções causadas por espécies de Enterococcus, em especial aquelas
com perfil de resistência a múltiplas drogas.
9

PERFIL DE VAGINOSE BACTERIANA CAUSADA POR GARDNERELLA
VAGINALIS DETECTADA EM EXAMES COLPOCITOLÓGICOS REALIZADO
NO ESTADO DE ALAGOAS
Santos LT, Filha HMDCO, Lobo CDP, Silva-Neto JCS, Martins WS
Centro Universitário Tiradentes (UNIT)
Objetivos: Avaliar a prevalência de vaginose bacteriana causada por Gardnerella
vaginalis em exames colpocitológicos realizados no estado de Alagoas no período de
janeiro a dezembro de 2013. Casuística e métodos: Trata-se de um estudo transversal
retrospectivo dos casos de vaginose bacteriana causada por Gardnerella vaginalis
diagnosticados a partir de exames de colpocitologia (Papanicolaou). Foram utilizados
86.606 registros colpocitológicos obtidos a partir de consultas ao banco de dados do
Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO). Resultados e conclusão: Foram processadas 87.823 amostras de citologia de Papanicolau nos municípios
do Estado de Alagoas; destas, foram utilizados 86.606 registros, sendo identificados
12.986 casos de Gardnerella vaginalis. Houve uma variação de 11 a 64 anos, com
maior prevalência em pacientes entre 30 e 39 anos de idade. A maior incidência de
casos de G. vaginalis em relação aos meses do ano foi em outubro. A frequência de
vaginose bacteriana causada por G. vaginalis foi considerada elevada frente a outros

33

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS E IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE
BARTONELLA SPP. EM ECTOPARASITAS E GATOS DOMÉSTICOS DE
ABRIGOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
Raimundo JM, Favacho ARM, Lemos ERS, Guimarães A, Baldani CD
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Objetivos: O objetivo deste estudo foi detectar Bartonella spp. em gatos de abrigos
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e seus ectoparasitas, usando a reação em
cadeia da polimerase (PCR) como ferramenta de diagnóstico, bem como avaliar
alterações hematológicas e fatores associados à infecção. Casuística e métodos: Foram
inspecionados 209 gatos quanto à presença de ectoparasitos e estes, quando presentes,
coletados. Amostras de sangue foram empregadas nas análises hematológicas e na
extração de DNA total. A triagem para detecção de DNA de Bartonella spp. baseou-se
nos genes gltA e ITS (16S-23S). A associação entre a infecção por Bartonella spp. e
os achados hematológicos e os fatores de risco foi avaliada pelo teste exato de Fisher
ou Qui-quadrado. Resultados e conclusão: DNA de Bartonella spp. foi detectado em
39,2% (82/209) dos gatos amostrados. Destes, 65,9% eram adultos, 49%, machos e 51%,
fêmeas. DNA bacteriano foi detectado em pulgas e piolhos colhidos nesses animais,
o que ressalta a importância que eles desempenham na transmissão de espécies de
Bartonella aos gatos. Gatos não castrados, com acesso à rua e infestados por pulgas,
demonstram-se significativamente mais propensos à infecção (p < 0,05); gatos com
hábito de briga apresentaram três vezes mais chance de se tornarem infectados (p <
0,04); gatos jovens e adultos, assim como machos e fêmeas, tiveram chances similares
de se infectarem (p > 0,05). Com relação às alterações hematológicas, eosinofilia
foi associada estatisticamente à infecção (p < 0,05), sendo observada em 62,2% dos
gatos infectados por Bartonella spp. Embora não associados a infecção, neutrofilia
e hiperproteinemia, esses achados foram observados com frequência. A ocorrência
de Bartonella spp. em pulgas e gatos de abrigos na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro enfatiza a necessidade de alertar a comunidade veterinária local, proprietários
e autoridades de saúde pública para o risco dessa zoonose.
11

PREVALÊNCIA DE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI E KLEBSIELLA SPP.
PRODUTORAS DE BETALACTAMASES DE ESPECTRO ESTENDIDO
(ESBL) CAUSADORAS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE ORIGEM
COMUNITÁRIA, MANAUS (AM)
Moraes ACZ, Silva RT, Santos MC, Monteiro MM, Araujo CM
Laboratório Sabin
Objetivos: O presente estudo teve como objetivo determinar a prevalência de cepas de
E. coli e Klebsiella spp. produtoras de ESBL em amostras de urina de pacientes ambulatoriais atendidos em um laboratório privado de Manaus (AM). Casuística e métodos:
O estudo foi conduzido em Manaus (AM), no período de abril de 2015 a abril de 2016.
Foram incluídas todas as uroculturas de pacientes atendidos ambulatoriamente, por
diversos especialistas do município, cuja hipótese diagnóstica era ITU. As amostras
foram processadas em um laboratório privado acreditado pelo PALC, e o antibiograma
realizado de acordo com recomendações do M100 S26 do Clinical and Laboratory
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Standards Institute (CLSI, 2016). A identificação, o antibiograma e a identificação do
ESBL das amostras com mais de 105 UFC/ml foram realizados por automação – Vitek
2 – BioMèrieux. Resultados e conclusão: No período de estudo, 1.438 amostras foram
positivas para E. coli e 211 para Klebsiella spp., sendo K. pneumoniae a espécie de
Klebsiella mais frequente (92,4%). A média de idade foi de 56,6 anos (± 22,9 anos),
a maioria do sexo feminino (88,1%). A prevalência de cepas ESBL positivas de E. coli
e Klebsiella spp. foi de 11,2% e 27,4%, respectivamente. A sensibilidade à amicacina
foi de 96,6%, carbapenêmicos, de 100%, ciprofloxacina, de 55%, nitrofurantoína, de
98,8% e sulfa, de 50,2%. Observamos prevalência relevante de cepas E. coli e Klebsiella
spp. produtoras de ESBL na comunidade. Nitrofurantoína mostrou-se a melhor opção
terapêutica para tratamento empírico de ITU não complicada. São necessários estudos
que avaliem fatores de risco para ocorrência de ESBL na região.
12

UFC/ml, com piúria e/ou nitrito positivo no exame de rotina de urina. A identificação e
o antibiograma foram realizados por meio de método automatizado – Vitek 2 Compact.
Resultados e conclusão: Das amostras analisadas, 1.364 (11,9%) foram positivas.
Os principais agentes isolados em ordem de frequência foram: Escherichia coli em
953 amostras (69,9%), Klebsiella pneumoniae em 192 (14,1%), Proteus mirabilis
em 54 (4%), Enterococcus faecalis em 32 (2,3%), Enterobacter aerogenes em 23
(1,7%), Pseudomonas aeruginosa em 22 (1,6%) e Staphylococcus saprophyticus
em 14 (1%). O perfil de resistência da Escherichia coli mostrou 466 (48,9 %) cepas
resistentes à ampicilina, 333 (35%) resistentes ao sulfametoxazol-trimetoprima e às
quinolonas (ciprofloxacina e norfloxacina), 114 (12%) às cefalosporinas de 2ª e 3ª
geração e 67 (7%) demonstraram produção de ESBL. Com os dados obtidos neste
estudo, concluímos que a Escherichia coli é a principal causadora de infecções do trato
urinário comunitárias e que a ampicilina representa a pior alternativa de tratamento.
Faz-se extremamente necessário o diagnóstico laboratorial adequado, para que se evite
o uso abusivo dos antimicrobianos.

PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE 2.024 CEPAS DE
ESCHERICHIA COLI CAUSADORAS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO
COMUNITÁRIA ISOLADAS EM MANAUS (AM)
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DIVERSIDADE DE SOROTIPOS E PERFIL DE RESISTÊNCIA DE SALMONELAS NÃO TIFOIDES INVASIVAS (SNTI) NO SUL DO BRASIL

Monteiro MM, Moraes ACZ, Silva CO, Santos MC, Ferreira DA
Laboratório Sabin
Objetivos: Descrever o perfil de sensibilidade de cepas de E. coli causadoras de infecção
do trato urinário (ITU) em pacientes atendidos ambulatoriamente em um laboratório
privado de Manaus (AM). Casuística e métodos: O estudo foi conduzido em Manaus
(AM), no período de abril de 2015 a abril de 2016. Foram incluídas todas as amostras
de urina de pacientes atendidos ambulatoriamente, cuja hipótese diagnostica era ITU.
As amostras foram processadas em um laboratório privado acreditado pelo PALC, e
o antibiograma realizado de acordo com recomendações do M100 S26 do Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2016). A identificação e o antibiograma
das amostras com mais de 105 UFC/ml foram realizados por automação – Vitek 2 –
BioMèrieux. Resultados e conclusão: Das 2.024 amostras positivas para Escherichia
coli, 89,1% eram de pacientes do sexo feminino. A média de idade foi 50,6 anos (± 22,9
anos). O percentual total de sensibilidade aos antimicrobianos testados foi: amicacina
96,6%, ampicilina 40%, cefalotina 39,2%, carbapenêmicos 100%, ciprofloxacina 55%,
nitrofurantoína 98,8% e sulfametoxazol-trimetoprima 50,2%. Logo, podemos observar
elevado percentual de resistência a aminopenicilinas, cefalosporinas de 1a geração,
quinolonas e sulfas. Nitrofurantoína mostrou-se a melhor opção terapêutica para
tratamento empírico de ITU não complicada na capital amazonense. São necessários
estudos que avaliem mecanismos de resistência das bactérias isoladas em uroculturas
da população manauara.
13

FREQUÊNCIA E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS DE
BACTÉRIAS ISOLADAS EM UROCULTURAS DE PACIENTES ATENDIDOS
EM UM LABORATÓRIO PRIVADO DE SALVADOR (BA)
Pomponet TM, Brandão HLC, Leal TF, Ferreira DA
Laboratório Sabin
Objetivos: Identificar os agentes bacterianos e a suscetibilidade deles aos antimicrobianos de amostras de urina de pacientes atendidos em um laboratório de análises
clínicas de Salvador (BA). Casuística e métodos: De fevereiro a dezembro de 2015,
foram analisadas 11.474 amostras de urina de homens e mulheres de todas as idades.
As amostras foram semeadas por técnica quantitativa em meio cromogênico ChromID
CPS, com alça calibrada de 0,001 ml. Foram consideradas positivas as amostras com
crescimento superior a 105 UFC/ml e as amostras com crescimento inferior a 100.000
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Reis RO, Souza MN, Timm LN, Cecconi MCP, Lunge VR
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)
Objetivos: As salmonelas não tifoides invasivas (SNTi) levam a bacteremia e infecção
sistêmica, afetando principalmente imunocomprometidos, entre os quais destacam-se os indivíduos desnutridos, crianças e idosos, especialmente aqueles com outras
doenças (como AIDS, câncer etc.). O diagnóstico de STNi ocorre pelo isolamento e/ou
pela detecção de Salmonella a partir de amostras de sangue, abscessos e líquidos
cefalorraquidiano e pleural. O trabalho teve como objetivo analisar a prevalência de
SNTi no estado do Rio Grande do Sul, com a determinação dos principais sorotipos
presentes e avaliação do perfil de resistência dos isolados. Casuística e métodos: Entre
2010 e 2015, 136 isolados de SNTi foram obtidos a partir de amostras de pacientes
de hospitais vinculados a oito coordenadorias regionais de saúde do estado do Rio
Grande do Sul. Os isolados foram testados para o perfil de resistência a 12 antibióticos
no laboratório central do estado do Rio Grande do Sul (LACEN-RS). Resultados e
conclusão: Os resultados demonstraram que 79 (58,1%) isolados foram obtidos de
homens. A maioria dos pacientes infectados (n = 70, 51,5%) eram maiores de 45 anos,
mas também houve um número significativo de amostras de crianças com menos
de 5 anos (n = 7, 5,2%). Os principais sorotipos observados foram Typhimurium
(n = 75, 55,1%), Enteritidis (n = 25, 18,4%), Panama (n = 7, 5,1%) e Newport (n
= 5, 3,7%). Somente nove (7,1%) amostras foram sensíveis a todos os medicamentos,
enquanto 63 (43,7%), consideradas multirresistentes. O ácido nalidíxico apresentou
maior grau de resistência bacteriana (n = 77, 56,6 %), seguido pela tetraciclina
(n = 54, 39,7%). A maioria dos isolados do sorotipo Typhimurium (n = 40, 58%)
apresentou multirresistência. O conhecimento do perfil das STNis é essencial para
o monitoramento da salmonelose na população. Referência: 1. Feasey NA, et al.
Three epidemics of invasive multidrug-resistant Salmonella bloodstream infection
in Blantyre, Malawi, 1998-2014. Clin Infect Dis. 4: S363-71. doi: 10.1093/cid/civ691.
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SENSIBILIDADE DE ESCHERICHIA COLI ÀS QUINOLONAS EM UROCULTURAS DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ALTA COMPLEXIDADE
Dantas AMR, Abrantes JA, Ribeiro FP
Instituto Nacional de Cardiologia
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Objetivos: Observar a incidência de Escherichia coli em uroculturas de pacientes ambulatoriais e internados do INC, como também o perfil de sensibilidade às quinolonas.
Casuística e métodos: As culturas foram realizadas no laboratório de microbiologia
do INC/MS. As amostras são de pacientes internados e ambulatoriais; o período selecionado, de 2010 a 2015. A semeadura foi realizada em meio cromogênico com alça
calibrada de 1 µl, a incubação em estufa bacteriológica por até 48 horas. Culturas
positivas (contagem superior a 100.000 UFC/ml) com a identificação bacteriana e o
teste de sensibilidade aos antimicrobianos realizados no equipamento Vitek2 (Biomerieux). Para análise, foram selecionadas: ciprofloxacina (CIP), levofloxacina (LEV) e
norfloxacina (NOR). A CIP esteve presente em todo o período, a LEV, de 2010 a 2013 e
a NOR, de 2013 a 2015. Resultados e conclusão: Foram realizadas 8.913 uroculturas
neste período com 2.081 positivas (23,3%). Destas, foram isoladas1.074 (51,60%) com
Escherichia coli. As cepas isoladas apresentaram percentual médio de resistência à
CIP de 26%, revelando discreto aumento a cada ano com 23% em 2010, 23% em 2011,
25% em 2012, 26% em 2013, 27% em 2014 e, por último, 30% em 2015. Em relação
à LEV, esta apresentou percentual de resistência de 23%, sem elevação. Para a NOR,
apresentaram média de resistência de 24%, com elevação gradual com os anos: 21%
em 2013, 26% em 2014 e 27% em 2015. Com esses resultados, observamos aumento
gradual e constante da resistência bacteriana a este grupo de antimicrobianos. Diversos
são os fatores que podem ocasionar o insucesso terapêutico. O uso indiscriminado dos
antimicrobianos e o desconhecimento da farmacocinética e farmacodinâmica podem
ocasionar alterações genéticas no microrganismo, conferindo-lhe resistência. Referência: 1. CLSI. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty
fourth informational supplement. CLSI document M100-S24. Wayne, Pennsylvania:
Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

BIOQUÍMICA
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RASTREABILIDADE METROLÓGICA DE KITS DE BIOQUÍMICA UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Pessoa MCF, Ferreira Jr. OCF
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
Objetivos: O termo rastreabilidade é usualmente conhecido no laboratório clínico,
relaciona-se com qualidade e, neste contexto, associa-se à procedência de kits, insumos,
cadeia de custódia, ou identificação dos profissionais envolvidos nas etapas do processo
analítico. Já o conhecimento sobre rastreabilidade metrológica, importante para a produção de resultados comparáveis, é fugaz. Uma das formas de assegurar a rastreabilidade
metrológica de um resultado de exame é por meio do uso de material de referência
certificado (MRC) ou de método de referência (MetR) na fabricação dos insumos e dos
kits. Apesar disso, há kits oferecidos no mercado diagnóstico que não são rastreáveis a
um MRC ou MetR, o que gera dúvidas quanto a confiabilidade dos resultados produzidos.
Buscamos verificar a disponibilidade da informação sobre rastreabilidade metrológica
nos kits comercializados no Brasil para os ensaios de glicose, ureia, creatinina, ácido
úrico e colesterol. Casuística e métodos: A seleção dos kits foi feita a partir dos sistemas
analíticos reportados no Programa de Proficiência da ControlLab – Bioquímica I, nos
anos 2012 e 2013. As informações sobre rastreabilidade metrológica foram obtidas por
meio de bulas de kits e calibradores. Resultados e conclusão: Entre os 121 conjuntos
diagnósticos pesquisados, 104 (86%) informaram rastreabilidade metrológica e 17 (14%)
não disponibilizaram informações. Entre os que reportaram uso de rastreabilidade
metrológica, 69 (57%) informaram o uso de MRC na produção dos seus kits, 31 (26%),
o uso de MetR e quatro (3%), o uso de MRC e MetR. Quando a rastreabilidade metrológica foi pelo uso de MRC, todos os kits utilizaram MRC produzidos pelo NIST. Apesar
de a informação sobre rastreabilidade metrológica ser obrigatória na RDC 206/2006 e
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ser requisito em normas internacionais como ISO 15189, ISO 22870 e ISO 17025, 14%
dos conjuntos diagnósticos pesquisados não disponibilizaram informação, e todos são
produtos nacionais.
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PERFIL GLICÊMICO NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM RISCO DE
DESENVOLVER DIABETES DO TIPO 2 EM CAMPINAS (SP)
Bonilha SMM, Bonilha MMM, Carvalho JB, Almeida DM, Bution ML
Clínica Bonilha, Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda. Campinas,
Unicamp
Objetivos: O primeiro relatório da OMS Global sobre diabetes demonstra que o número
de adultos que vivem com diabetes quase quadruplicou desde 1980 (108 milhões) para
422 milhões de adultos em 2014. Em 2012, o diabetes sozinho causou 1,5 milhões
de mortes. Suas complicações podem levar a ataque cardíaco, derrame, cegueira,
insuficiência renal e amputação de membros inferiores. O objetivo deste estudo foi
caracterizar o perfil glicêmico de pacientes entre 18 e 85 anos de idade de Campinas
(SP) e verificar a viabilidade do teste bioquímico enzimático no monitoramento para
o tratamento e o controle desta doença. Casuística e métodos: Foi realizado o teste
enzimático para determinação da glicose no sangue, utilizando-se o emprego da metodologia GOD trinder (Labtest). Foram avaliados 5.777 pacientes no período de julho
de 2015 a maio de 2016, os quais tiveram os exames de glicemia realizados no Instituto
de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda de Campinas. Resultados e conclusão: Do total
de pacientes avaliados, 2.071 apresentaram dosagem glicêmica igual ou superior a 99
mg/dl (35,8%), sendo a maioria (1.544) avaliada com dosagem entre 99 a 126 mg/
dl. Eles são considerados pacientes com glicemia elevada, atribuindo-lhes um estágio
pré-diabético com risco de desenvolver resistência à insulina e, consequentemente, ao
diabetes do tipo 2. Os resultados mais graves foram avaliados em 527 pacientes que
apresentaram dosagem glicêmica superior a 126 mg/dl (9,1%), sendo considerados
pacientes com quadro clínico de diabetes. Nossos resultados demonstram: 1) uma
parcela considerável dos pacientes avaliados apresenta risco de desenvolver ou já
manifesta o quadro clínico de diabetes do tipo 2; 2) o teste bioquímico utilizado neste
estudo é uma ferramenta viável e eficaz que os laboratórios de patologia clínica oferecem aos médicos para o monitoramento do perfil glicêmico de seus pacientes, além
de possibilitar diagnósticos eficazes no controle e no tratamento do diabetes do tipo 2.
18

PERFIL LIPÊMICO NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM RISCO DE
DESENVOLVER DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Bonilha SMM, Almeida BB, Carvalho JB, Bonilha MMM, Bution ML
Clínica Bonilha, Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda. Campinas,
Unicamp
Objetivos: Atualmente, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado e, segundo
a OMS, aproximadamente 17 milhões de indivíduos morrem em todo o mundo devido
às doenças cardíacas em consequência desse quadro. A redução dos níveis séricos do
colesterol total é uma estratégia ideal para reduzir os riscos da doença cardiovascular.
O uso de medicamentos altamente eficazes para baixar o colesterol está disponível sob
a forma de estatinas, e existem muitos métodos de baixo custo para identificar aqueles
que precisam diminuir seu colesterol sérico. O objetivo deste estudo foi caracterizar o
perfil lipêmico de pacientes entre 18 e 85 anos de idade de Campinas (SP) e verificar
a viabilidade do teste bioquímico enzimático no monitoramento para o tratamento e
o controle do colesterol. Casuística e métodos: Foi realizado o teste enzimático para
determinação do colesterol total no soro, utilizando-se o emprego da metodologia
enzimático trinder (Labtest). Foram avaliados 725 pacientes no período de julho de
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2015 a maio de 2016, os quais tiveram os exames de colesterol total realizados no
Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda de Campinas. Resultados e conclusão:
Do total de pacientes avaliados, 257 apresentaram a dosagem de colesterol total entre
200 e 239 mg/dl (35,4%), sendo estes os valores de referência para o limiar elevado, e
73 (10%), colesterol elevado com a dosagem de colesterol total maior que 240 mg/dl,
sendo considerados pacientes com os riscos mais pronunciados para o acometimento
de doenças cardiovasculares. Nossos resultados demonstram que uma parcela considerável dos pacientes avaliados apresenta risco de desenvolver quadros de doenças
cardiovasculares em decorrência do colesterol elevado, e o teste bioquímico utilizado
neste estudo é uma ferramenta viável e eficaz que os laboratórios de patologia clínica
oferecem aos médicos para o monitoramento do perfil lipêmico de seus pacientes,
além de possibilitar diagnósticos eficazes no controle e no tratamento das doenças
cardiovasculares.
19

VALIDAÇÃO CLÍNICA DOS BIOMARCARDORES DE PRÉ-ECLÂMPSIA

métodos: Amostra de 60.250 resultados de exames laboratoriais realizados em Campinas
para a determinação de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), LDL-colesterol (LDL-C),
HDL-colesterol (HDL-C) e não HDL-C (NHDL-C). Participaram crianças e adolescentes (2
e 19 anos) de ambos os sexos, usuários do Sistema nacional Único de Saúde (SUS) em
Campinas, (SP), de 2008 a 2015. Os valores de corte para dislipidemias foram os estabelecidos pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose e grupos de
idade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Resultados e conclusão: Sessenta por
cento da amostra apresentou pelo menos um tipo de dislipidemia. As prevalências das
dislipidemias isoladas foram de CT (≥ 170), TG (≥ 130), LDL-C (≥ 130), HDL-C (< 45) e
NHDL-C (≥ 126) foram, respectivamente, 33%, 13%, 12%, 36% e 26%. Para dislipidemias
mistas: aumento de CT e TG em 8%, HDL-C reduzido associado à CT aumentado em 9%
e HDL-C reduzido associado ao TG aumentado em 8%. Comparando-se este estudo com
três estudos nacionais similares, a prevalência de hipercolesterolemia foi 1,2 vezes maior
e com o estudo ERICA, observamos CT, TG e LDL-C 1,5, 2,9 e 2,8 vezes, respectivamente,
maior e HDL-C 1,3 vezes menor nos adolescentes. Este estudo indica a necessidade de
se intensificar as medidas de diagnóstico e o tratamento de dislipidemias em crianças
e adolescentes brasileiros para a prevenção da ocorrência e da progressão de doença
cardiovascular aterosclerótica. Apoio financeiro: Fapesp/CNPq/SUS.

Ferreira CES, Morales Jr. AM, Mendes CC, Andriolo A, Sass N
Escola Paulista de Medicina-Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp)
Objetivos: A pré-eclâmpsia ou toxemia gravídica é caracterizada por aumento da
pressão arterial, edema e proteinúria. Está presente em 3% das gravidezes e acomete
as gestantes após a vigésima semana. Caso não evolua satisfatoriamente, a gestante
pode desenvolver quadros mais graves, como a eclâmpsia propriamente dita com
a chamada síndrome HELP (anemia hemolítica, aumento de enzimas hepáticas e
plaquetopenia). O diagnóstico precoce é fundamental para o seguimento clínico das
gestantes. A elevação na relação dos sFlt1 e PLGF (tirosina quinase 1 solúvel semelhante
a FMS/fator de crescimento placentário) é indicativo de pré-eclâmpsia, pois durante
o processo fisiopatológico existe aumento na concentração de sFlt1 e diminuição de
PLGF. Buscamos realizar uma validação clínica do ensaio de sFlt1/PLGF. Casuística e
métodos: Foram selecionadas 52 amostras de pacientes gestantes a partir da vigésima
semana. Essas amostras foram separadas em quatro diferentes grupos (17 pacientes
com diagnóstico clínico/laboratorial de pré-eclâmpsia, 10 com suspeita diagnóstica,
21 com hipertensão e doenças crônicas – DM e HAS – e quatro saudáveis). As amostras
foram colhidas em tubo seco, e o soro, separado e congelado a -20ºC para dosagem
das amostras. Os biomarcadores de pré-eclâmpsia foram processados no equipamento
Cobas®6000 da Roche Diagnostics. Valores acima de 66,4 pg/ml a partir da 34ª semana
gestacional são sugestivos de pré-eclâmpsia. Resultados e conclusão: A mediana dos
valores da relação sFlt1/PLGF nos grupos foram as seguintes: 199,84 pg/ml para o
de pacientes portadoras de pré-eclâmpsia; 51,98 pg/ml para o de pacientes suspeitas;
15,46 pg/ml para o das pacientes hipertensas crônicas; e 7,65 pg/ml para o das pacientes saudáveis. Existe uma diferença significativa entre os grupos. Referência: 1.
Thadhani R, et al. Pilot study of extracorporeal removal of soluble fms like tyrosine
kinase 1 in preeclampsia. Circulation. 2011; 124(8): 940-50.
20

ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE DE CAMPINAS, SÃO PAULO, BRASIL

21

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL EM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICA SUBMETIDOS À TERAPIA COM ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
Avelar TMT, Rosário NFD, Esberard EBC, Silva AA, Almeida JR
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Avaliar a função renal de pacientes com hepatite C crônica após 12 semanas
de terapia com os novos agentes antivirais de ação direta (DAA), sofosbuvir e daclatasvir.
Casuística e métodos: Trata-se de um estudo longitudinal e prospectivo, que avalia
pacientes acima de 18 anos, de ambos os sexos, com hepatite C crônica sob terapia com
DAA provenientes do ambulatório de gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio
Pedro. Após obtenção de consentimento, a coleta das amostras biológicas foi realizada
antes (T0) e após 12 semanas (T12), ao final do tratamento. Dados demográficos e
clínicos foram obtidos do prontuário. As dosagens séricas de creatinina, ureia, ácido úrico
e sódio e as dosagens urinárias de creatinina, sódio, proteinúria e microalbuminúria
foram realizadas de forma automatizada. A taxa de filtração glomerular (e-TFG) foi
estimada por fórmula com base na concentração sérica de creatinina (CKD-EPI), e a
excreção urinária fracionada de sódio foi corrigida pela creatinina urinária. Diferenças
entre T0 e T12 foram analisadas pelo teste t pareado ou teste de Wilcoxon. Valores de p
< 0,05 foram considerados significativos. Resultados e conclusão: Foram avaliados 34
pacientes com média de idade de 63,2 anos, sendo 79,4% do sexo feminino. Dos pacientes,
91,2% possuíam e-TFG > 60 ml/min/1,73m2 antes da terapia. Identificamos diferenças
significativas nas concentrações séricas de ácido úrico (p = 0,002), ureia (p = 0,008) e
creatinina (p = 0,02), assim como na e-TFG (p = 0,01) entre T0 e T12. Diretrizes internacionais consideram os novos DAA seguros para o tratamento da hepatite C crônica em
pacientes com disfunção renal leve/moderada, pois não alteram os parâmetros funcionais
renais. Entretanto o presente estudo demonstra que os DAA promovem, em curto prazo,
melhora da função renal após 12 semanas de tratamento.
22

Gomes EIL, Zago VHS, Mothe FS, Staffa L, Faria EC
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Objetivos: A doença cardiovascular aterosclerótica constitui uma das principais causas
de morbimortalidade no Brasil e no mundo, e a dislipidemia é um fator de risco para
seu desenvolvimento. Foi objetivo determinar a prevalência de dislipidemias em crianças
e adolescentes brasileiros e compará-la com estudos similares nacionais. Casuística e
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HEPÁTICA DE PACIENTES COM HEPATITE
C CRÔNICA EM TRATAMENTO COM AGENTES ANTIVIRAIS DE AÇÃO
DIRETA DE SEGUNDA GERAÇÃO
Saraiva GDN, Rosário NFD, Lacerda GS, Andrade TG, Silva AA
Universidade Federal Fluminense (UFF)
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Objetivos: Avaliar a atividade hepática de pacientes com hepatite C crônica, oriundos de
um centro hospitalar universitário, após 12 semanas de terapia com agentes antivirais
de ação direta de 2ª geração, por meio de métodos e biomarcadores não invasivos.
Casuística e métodos: Estudo longitudinal e prospectivo, com pacientes provenientes
de um centro de referência para o tratamento em hepatites (HUAP/UFF) e indicação
para terapia antiviral. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e obtenção
de consentimento, foi realizada a coleta das amostras biológicas antes (T0) e após 12
semanas (T12) do início do tratamento. As dosagens séricas de gama glutamiltransferase
(GGT), fosfatase alcalina (FAL), diferentes frações de bilirrubina e das transaminases
aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) foram realizadas
de forma automatizada. Os cálculos de APRI e FIB4 foram realizados pelas fórmulas
apresentadas por Wai et al. (2003) e Sterling et al. (2006), respectivamente. Diferenças
entre T0 e T12 foram analisadas utilizando o teste de Wilcoxon, e valores de p < 0,05,
considerados significativos. Resultados e conclusão: Foram avaliados, até o momento,
36 pacientes com média de idade de 62,6 ± 8,8 anos, sendo 80,6% do sexo feminino. O
genótipo 1 foi o mais prevalente nesta população (77,8%) e, de acordo com os cálculos
de APRI e FIB4, cerca de 80% dos pacientes apresentaram fibrose avançada ou cirrose.
Redução significativa dos escores (~45%) foi observada já no T12 (p < 0,0001). Também
houve diminuição significativa, entre T0 e T12, nas concentrações séricas de GGT, FAL,
AST, ALT (p < 0,0001) e de bilirrubina direta (p = 0,0071). Esses resultados sugerem
melhora da atividade hepática em pacientes com hepatite C crônica tratados com os
novos agentes antivirais de ação direta ao vírus. Apoio: Proppi-UFF, FAPERJ, CAPES.

Tema livre tradicional

Objetivos: A calcitonina é um hormônio proteico produzido pelas células C da
tireoide e sua mensuração é útil para diagnóstico e monitoramento de carcinoma
medular de tireoide. Já a procalcitonina é o pró-hormônio da calcitonina, sendo
útil na identificação de pacientes com sepsis. A literatura relata que a dosagem de
calcitonina por imunoensaio (anticorpos policlonais) podem sofrer interferência
em amostras com concentrações elevadas de pró-calcitonina. Buscamos avaliar a
interferência da alta concentração de procalcitonina na dosagem de calcitonina.
Casuística e métodos: Foram avaliadas cinco amostras de pacientes com sepsis e
elevadas concentrações de PCT (0,15/0,28/10,05/14,28 e > 100 ng/ml) mensuradas no equipamento E-411 da Roche Diagnostics (kit Elecsys BRAHMS PCT). Todas
as amostras também foram processadas para calcitonina no equipamento modular
da Roche Diagnostics (kit Calcitonin – anticorpos monoclonais específicos).
Ambos os métodos utilizados são eletroquimioluminescência. O valor de referência para a calciotonina é de 6,4 pg/ml em mulheres e 9,52 pg/ml em homens.
Resultados e conclusão: Os resultados das cinco amostras analisadas foram os
seguintes, respectivamente: PCT (0,15/0,28/10,05/14,28 e > 100 ng/ml) e hCT
(0,5/0,77/1,11/5,48/5,48). Nenhuma das amostras com elevadas concentrações
de PCT apresentaram valores superiores aos valores de normalidade. Concluímos
que o novo ensaio de hCT, o qual utiliza anticorpos monoclonais, não sofre interferência em amostras com altas concentrações de PCT. Referência: 1. Uhrova
J, Brodska H, Vanickova Z, Benakova H, Zima T. Procalcitonin interference in an
immunometric calcitonin assay. Scand J Clin Lab Invest. 2011 Apr; 71(2): 157-62.
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O COLESTEROL TOTAL E SUAS FRAÇÕES SÃO POTENCIAIS BIOMARCADORES DE RESPOSTA À TERAPIA EM PACIENTES COM HEPATITE
C CRÔNICA

INTERFERÊNCIA ANALÍTICA DA BIOTINA EXÓGENA EM IMUNOENSAIOS

Lacerda GS, Ribeiro MCSMT, Esberard EBC, Xavier AR, Silva AA

Hospital Israelita Albert Einstein

Silva ALO, Ferreira CES, Batista M, Mangueira CLP, Faulhaber ACL

Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Analisar o lipidograma dos pacientes com hepatite C crônica ao final do
tratamento. O vírus da hepatite C é dependente do metabolismo lipídico e seu ciclo de
vida parece seguir a rota de montagem, maturação e secreção da VLDL. Sua circulação
no sangue periférico se dá em associação a lipoproteínas do hospedeiro, e os pacientes
com hepatite C crônica têm concentrações séricas de lipídios menores em comparação aos indivíduos saudáveis. Casuística e métodos: Em um estudo observacional,
analítico e transversal, analisamos 72 pacientes com hepatite C crônica ao final do
tratamento triplo com interferon ou com antivirais de ação direta de primeira geração,
associados à ribavirina, os quais foram divididos, com base na carga viral, em grupo
de pacientes não respondedores (NR) e aqueles com resposta virológica sustentada, o
grupo RVS. Resultados e conclusão: O grupo RVS foi composto por 29 pacientes e o
grupo NR, por 43 pacientes, sendo 58% do sexo feminino e média de idade de 57 anos.
Exceto pela fração HDL-c, os pacientes do grupo RVS apresentaram altas concentrações de colesterol total (p = 0,0003), LDL-c (p = 0,0001), VLDL e triglicerídeos (p =
0,0036) em comparação ao grupo NR. Esses resultados sugerem que há normalização
do metabolismo lipídico após controle do HCV e que a elevação do colesterol total e
suas frações poderiam ser utilizadas como biomarcadores da resposta terapêutica em
pacientes com hepatite C crônica.
24

AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA PROCALCITONINA (PCT) NA DOSAGEM DE CALCITONINA (HCT)
Ferreira CES, Menegat FD, Pasternak J, Batista M, Faulhaber ACL
Hospital Israelita Albert Einstein
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Objetivos: Relatar os efeitos da biotina exógena nos ensaios de estradiol, cortisol,
FSH e TSH. A biotina é uma vitamina do complexo B, frequentemente prescrita
para queda de cabelos e transtornos cutâneos, podendo interferir em ensaios
que utilizam a interação biotina-estreptavidina para fixar complexos antígeno-anticorpo à fase sólida. Casuística e métodos: Amostras de sangue foram coletadas em 15 pacientes antes e após a suspensão da biotina. O uso dessa vitamina
só foi detectado após análise de resultados inconsistentes, quando os pacientes
foram indagados especificamente sobre a biotina e solicitados a suspendê-la por
2-3 dias para recoletar os exames. O estradiol e o cortisol foram medidos por
imunoensaios competitivos e o FSH e TSH, por ensaios imunométricos, todos por
quimioluminescência no Vitros 5600 (Ortho/Johnson). Resultados e conclusão:
Em 13 pacientes, o estradiol estava muito elevado na vigência da biotina, caindo
após sua suspensão (resultado com → sem biotina): > 2000 → 148; 3934 →
239; 1682 → 9; 1874 → 162; 1831 → 66; 2753 → 15; 2759 → 83; 1618 →
10; 1830 → 60; 14287 → 8; 541 → 99; 1905 → 712; 2563 → 1421 pg/ml.
Alterações semelhantes foram observadas com o cortisol em um paciente: 44,4 para
21,5 ug/dl. Por outro lado, em cinco pacientes, o TSH estava baixo ou suprimido
na vigência da biotina, aumentando após sua suspensão: 0,03 → 3,20; 0,03 →
0,84; < 0,02 → 1,01; 0,07 → 0,24; 0,25 → 0,58 mIU/l. Interferência semelhante
ocorreu com o FSH em um paciente: 18,7 para 44,3 mIU/ml. Concluindo, a biotina
provoca interferência positiva nos ensaios competitivos e negativa nos imunométricos. Isso provavelmente ocorre devido à competição entre a biotina exógena
e reagentes biotinilados do ensaio pela ligação à estreptavidina, resultando em
menor fixação dos imunocomplexos à fase sólida, eliminação dos complexos não
fixados durante a etapa de lavagem e menor sinal gerado. Referência: 1. Kwok
JS, Chan IH, Chan MH. Biotin interference on TSH and free thyroid hormone
measurement. Pathology. 2012; 44: 278-80.

Tema livre tradicional

J Bras Patol Med Lab • Volume 52 • Número 4 • agosto 2016 • Suplemento 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

26

ESTABILIDADE DE PARÂMETROS AVALIADOS EM GASOMETRIA ARTERIAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM BELO HORIZONTE (MG)

C, Muller H, Brenner H, Rothenbacher D. Clinical utility of creatinine and cystatin
C based definition of renal function for risk prediction of primary cardiovascular
events in patients with diabetes. Diabetes Care. 2012; 35: 879-86.
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Mota APL, Cunha LCS, Gonçalves SM, Silva IFO, Sousa DA
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO DE USUÁRIAS DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS MONOFÁSICOS COMBINADOS

Objetivos: Avaliar os parâmetros pH, pCO2 e pO2 em função das condições de transporte
e temperatura em amostras de gasometria. Casuística e métodos: Foram avaliadas 40
amostras de pacientes do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), entre maio e junho
de 2015, obtendo-se quatro alíquotas simultâneas (sangue total em heparina lítica
Sarstedt Ag&Co). Este estudo foi aprovado pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
(NEPE/HRTN nº 09/2015). As amostras foram avaliadas quanto à estabilidade em
relação à temperatura (refrigeradas entre 2ºC-8ºC ou à temperatura ambiente 25ºC ±
2ºC) e ao tempo de realização da gasometria (Radiometer ABL-5 Copenhagen®), sendo
T0 = análise imediata após entrada no setor, T1 = 15, T2 = 30 e T3 = 60 minutos
após T0. Foram avaliadas alterações relacionadas com pH, pCO2 e pO2. As análises
estatísticas foram feitas no programa GraphPadPrism (versão 5.0), teste t pareado, p
< 0,05. Resultados e conclusão: Na condição ambiente (25ºC), foram observadas
diferenças significativas (aumento do pH e pO2 e redução do pCO2) em relação aos
tempos de análise (T1 × T0, T2 × T0 e T3 × T0) sendo p para pH (0,04; 0,03 e 0,01),
pCO2 (0,0002; 0,0001 e 0,0001) e pO2 (0,0007; 0,0003 e < 0,0001), respectivamente.
Sob refrigeração, os valores de pCO2 reduziram significativamente em 15 (37 mmHg),
30 (36,1 mmHg) e 60 minutos (35,4 mmHg) em relação ao T0 (37,5 mmHg), com p
= 0,0008, 0,0005 e 0,0005, respectivamente. Os níveis de pO2 aumentaram significativamente em 15 (100 mmHg), 30 (105,9 mmHg) e 60 minutos (110,7 mmHg) após
o T0 (98,6 mmHg), sendo p < 0,0001. Não houve variação significativa para o pH nas
amostras sob refrigeração nos diferentes tempos. Os resultados permitiram concluir
que tanto o tempo de análise quanto a temperatura influenciam os resultados da
gasometria, especialmente o pO2. Para o pH, o tempo de análise parece influenciar mais
os resultados que a temperatura de armazenamento. O estudo reforçou a importância
de se estabelecer uma padronização laboratorial para temperatura de armazenamento,
transporte e coleta da gasometria.

Domingueti CP, Guedes JVM, Ferreira LGR, Rios DRA, Pinheiro MB
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ASSOCIAÇÃO DE DIFERENTES MARCADORES DE FUNÇÃO RENAL COM
NÍVEIS DE DÍMERO D EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
Objetivos: Comparar o perfil lipídico de mulheres não usuárias e usuárias de diferentes
tipos de anticoncepcionais orais monofásicos combinados. Casuística e métodos: As
participantes do estudo foram divididas nos seguintes grupos: não usuárias de anticoncepcionais (n = 41); usuárias de anticoncepcionais orais de média dose (n = 32);
usuárias de anticoncepcionais orais de baixa dose de terceira geração (n = 40); e
usuárias de anticoncepcionais orais de baixa dose de quarta geração (n = 41). Os
níveis de triglicerídeos e de colesterol total foram determinados pelo método enzimático colorimétrico, e os de colesterol HDL, pelo método de precipitação. Os níveis do
colesterol LDL foram determinados utilizando a equação de Friedwald. Resultados e
conclusão: Os níveis de triglicerídeos foram maiores nas usuárias dos diferentes tipos
de contraceptivos orais em comparação com as não usuárias (p < 0,001). As usuárias
de contraceptivos orais de média dose apresentaram maiores níveis de triglicerídeos
do que as usuárias dos contraceptivos orais de baixa dose de terceira (p < 0,001) e de
quarta geração (p = 0,006). Os níveis de colesterol HDL foram maiores nas usuárias
de contraceptivos orais de média dose (p = 0,010) e de baixa dose de terceira (p =
0,005) e de quarta geração (p < 0,001), e os níveis de colesterol total foram maiores
nas usuárias de contraceptivos orais de média dose (p = 0,001) e de baixa dose de
terceira (p = 0,011) e quarta geração (p < 0,001) em comparação com as não usuárias.
Não foram observadas diferenças significativas nos níveis de colesterol LDL entre os
grupos. Portanto, os contraceptivos orais podem aumentar os níveis de colesterol HDL,
sem aumentar os níveis de colesterol LDL, o que é importante para a prevenção de
doenças cardiovasculares. Contudo, os contraceptivos orais, especialmente os de média
dose, também podem aumentar os níveis de triglicerídeos, o que é prejudicial à saúde.
Referência: 1. Farahmand M, Ramezani Tehrani F, Rostami Dovom M, Hashemi S,
Azizi F. The impacto f oral contraceptives on cardiometabolic parameters. J Endocrinol
Invest. 2016; 39(3): 277-83.
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Domingueti CP, Dusse LMS, Carvalho MDG, Borges KBG, Fernandes AP
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
Objetivos: Avaliar a associação entre diferentes marcadores de função renal com os
níveis de Dímero D em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1. Casuística e
métodos: Os pacientes foram divididos em dois grupos: pacientes com baixos níveis de
Dímero D (< 318 ng/ml), compreendendo o primeiro e o segundo tercis de Dímero D,
e pacientes com níveis elevados de Dímero D (≥ 318 ng/ml), compreendendo o terceiro
tercil de Dímero D. Os níveis de Dímero D e de cistatina C foram determinados por
ELISA. Os níveis de creatinina e de ureia foram determinados pelo método enzimático.
A albuminúria foi avaliada por imunoturbidimetria. Análise de regressão logística
multivariada foi realizada para avaliar quais marcadores estão associados aos níveis
elevados de Dímero D após ajuste para sexo e idade. Resultados e conclusão: A cistatina C apresentou melhor associação (OR = 9,8 [3,8-25,5]) com níveis elevados
de Dímero D em comparação com albuminúria, creatinina e ureia (OR = 5,3 [2,212,9]), 8,4 [2,5-25,4] e 3,5 [1,4-8,4], respectivamente) após ajuste para sexo e idade.
Portanto, todos os marcadores apresentaram boa associação aos níveis de Dímero
D, e consequentemente, ao estado de hipercoagulabilidade. Contudo, a cistatina
C apresentou a melhor associação entre eles. Referência: 1. Schottker B, Herder
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AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA DISLIPIDEMIA EM PACIENTES
COM DIABETES MELLITUS TIPO 1
Domingueti CP, Silveira ALO, Borges KBG, Fernandes AP
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
Objetivos: Avaliar os fatores de risco para dislipidemia e a associação deles ao perfil
lipídico em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Casuística e métodos: Os pacientes foram divididos de acordo com a presença ou ausência dos fatores de risco: com
hipertensão (n = 83) e sem hipertensão (n = 42); com hipotireoidismo (n = 24) e
sem hipotireoidismo (n = 101); com normoalbuminúria (n = 62), microalbuminúria
(n = 31) e macroalbuminúria (n = 32); com HbA1c ≥ 7% (n = 108) e < 7% (n =
17); com idade ≥ 40 anos (n = 35) e < 40 anos (n = 90); com duração do diabetes ≥
10 anos (n = 14) e < 10 anos (n = 111), com IMC ≥ 25 kg/m2 (n = 83) e < 25 kg/
m2 (n = 42); tabagistas (n = 11) e não tabagistas (n = 114); que praticam atividade
física (n = 51) e sedentários (n = 74). Triglicerídeos e colesterol total foram dosados
pelo método enzimático colorimétrico, e colesterol HDL, pelo método de precipitação.
Colesterol LDL foi calculado com a equação de Friedwald. Resultados e conclusão:

Tema livre tradicional
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Pacientes com hipertensão (p = 0,001), com macroalbuminúria (p = 0,002),
sedentários (p = 0,024), tabagistas (p = 0,006), com idade ≥ 40 anos (p = 0,026),
com duração do diabetes ≥ 10 anos (p = 0,033) e com IMC ≥ 25 kg/m2 (p < 0,001)
apresentaram maiores níveis de triglicerídeos do que aqueles sem hipertensão, com
normoalbuminúria, que praticam atividade física, não tabagistas, com idade < 40
anos, com duração do diabetes < 10 anos e com IMC < 25 kg/m2, respectivamente.
Pacientes com HbA1c ≥ 7% apresentaram maiores níveis de colesterol total (p = 0,030)
e LDL (p < 0,001) do que aqueles com HbA1c < 7%. Pacientes com IMC ≥ 25 kg/m2
apresentaram maiores níveis de colesterol total (p = 0,010) e LDL (p = 0,001) e
menores níveis de colesterol HDL (p = 0,001) do que aqueles com IMC < 25 kg/m2.
Hipertensão, macroalbuminúria, sedentarismo, tabagismo, envelhecimento, duração
do diabetes e sobrepeso estão associados ao aumento de triglicerídeos; mau controle
glicêmico e sobrepeso, ao aumento de colesterol total e LDL; e sobrepeso com redução
de colesterol HDL, ao diabetes mellitus tipo 1.
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AVALIAÇÃO DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS EM PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 COM E SEM RETINOPATIA

Masculino
Até 1 ano
2a5
6a9
10 a 13
14 a 18

0,354
0,435
0,509
0,86
0,54

Feminino
1,199
1,433
1,697
2,591
2,035

0,404
0,396
0,565
0,627
0,312

1,529
1,556
1,57
1,955
1,104

Definidos os valores de referência do β‑CTx para população pediátrica e hebiátrica.
Esta definição é importante, pois não dispomos na bula de reagente, tão pouco na
literatura dos valores para essas populações. Referência: 1. Wheater G, Elshahaly M,
Tuck SP, Datta HK, van Laar JM. The clinical utility of bone marker measurements in
osteoporosis. J Transl Med. 2013; 11: 201.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO CONGELAMENTO DAS AMOSTRAS A -20ºC
NOS RESULTADOS DA HEMOGLOBINA GLICADA, FRAÇÃO HBA1C
Matos AM, Cruz MT, Carneiro AOA

Domingueti CP, Dusse LMS, Carvalho MDG, Borges KBG, Fernandes AP

Laboratório Leme

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)

Objetivos: A hemoglobina glicada, fração A1c, reflete a média dos níveis glicêmicos dos
últimos dois a quatro meses, sendo utilizada na avaliação do controle glicêmico. As amostras
de sangue total são colhidas em um tubo que contenha EDTA, recomendando-se o armazenamento a uma temperatura de 2ºC a 8ºC. A literatura é escassa ao relatar a influência
do congelamento a -20ºC nos resultados dessas análises. Buscamos avaliar o impacto do
congelamento das amostras a -20ºC sobre os resultados da HbA1c. Casuística e métodos:
Foram selecionadas 20 amostras de sangue total em abril de 2016 em um laboratório da
rede privada do estado da Bahia (BA). As amostras foram armazenadas a uma temperatura
de 2ºC a 8ºC e processadas pela metodologia de HPLC; em seguida, foram congeladas a uma
temperatura de -20ºC por aproximadamente 24 horas, sendo reprocessadas pela mesma
metodologia. Os dados foram analisados calculando-se a diferença entre o resultado
obtido pela padronização preconizada pela literatura e o resultado comparativo (teste), a
diferença máxima permitida com base no erro total, intercept, slop e coeficiente de correlação. Resultados e conclusão: A diferença observada entre os resultados antes e após o
congelamento das amostras variou entre 0,10% e 0,20%, observando-se um coeficiente de
correlação de 0,9998 (maior que 0,975), significando que 95% dos resultados do teste são
proporcionais aos resultados do comparativo. A partir dos dados obtidos, observou-se que
não houve diferença significativa entre os resultados de HbA1c obtidos quando as amostras
de sangue total foram armazenadas à temperatura de 2ºC a 8ºC e, após o congelamento,
a uma temperatura de -20ºC, por aproximadamente 24 horas. Referências: 1. Basques
JC. Especificações da qualidade analítica; 2009. 2. Manual de instruções L70250002PT00:
VARIANT™II Hemoglobin A1c Program. 3. Pimazoni Netto A. Atualização sobre hemoglobina glicada (A1c) para avaliação do controle glicêmico e para diagnóstico do diabetes:
aspectos clínicos elaboratoriais – posicionamento oficial. 3 ed; 2009.

Objetivos: Avaliar a associação entre os níveis plasmáticos das citocinas inflamatórias INF-g, IL-6 e TNF-α e da citocina anti-inflamatória IL-10 com a presença
de retinopatia em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, e a correlação
entre as citocinas. Casuística e métodos: Os pacientes foram divididos em dois
grupos: com retinopatia (n = 55) e sem retinopatia (n = 70). Os níveis das citocinas
foram determinados pelo método de citometria de fluxo, utilizando o kit Human
Basic Kit FlowCytomix (eBioscience®). Resultados e conclusão: Todas as citocinas
inflamatórias apresentaram correlação positiva significativa entre si (p < 0,001),
porém não mostraram associação significativa com a retinopatia, possivelmente
devido às dosagens terem sido realizadas em amostras de plasma e não de humor
vítreo aquoso. A correlação das citocinas entre si sugere que elas possam atuar em
conjunto no desenvolvimento e na progressão das complicações vasculares nos
pacientes diabéticos. Referência: 1. Lee JH, Lee W, Kwon OH, et al. Cytokine profile
of peripheral blood in type 2 diabetes mellitus patients with diabetic retinopathy.
Ann Clin Lab Sci. 2008; 38(4): 361-7.
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BETA-CROSSLAPS (β-CTX): DEFINIÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Pacheco VCR, Ferreira CES, Ferreira PRS, Faulhaber ACL, Ricardi LO
Hospital Albert Einstein
Objetivos: Atualmente, a literatura possui poucos dados de dosagens de telopeptídeos
do terminal C β-isomerizados (β‑CTx) em crianças e adolescentes. Este trabalho teve
como objetivo avaliar a concentração do β‑CTx nessas populações e propor valores de
referência que possam ser aplicados à rotina clínica. Casuística e métodos: Foram
selecionadas 246 amostras distribuídas em diferentes faixas etárias (até 1 ano, 2 a 5,
6 a 9, 10 a 1 e 14 a 18 anos). Elas foram analisadas no equipamento Modular E-170®
(Roche Diagnostics), utilizando a eletroquimioluminescência como metodologia. Para
determinação dos valores de referência, os resultados foram analisados, utilizando
o software do Excel®, definindo os percentis 2,5 e 97,5. Resultados e conclusão: Os
resultados da definição dos valores de referência estão apresentados na Tabela a
seguir (percentis 2,5 e 97,5).
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HIPERCOLESTEROLEMIA NA PRIMEIRA DÉCADA DE VIDA
Marcelino EY, Almeida VL, Takagaki KM, Souza E, Campos MRM
Sancet Laboratório Médico
Objetivos: Atualmente, a obesidade é encarada como uma epidemia de proporção
mundial e está associada ao aumento do risco de diversas doenças de mortes prematuras. A dislipidemia é uma condição metabólica que se caracteriza por concentrações
anormais de lipídios no sangue, determinadas por fatores genéticos e/ou ambientais. A importância da identificação dos fatores de risco e das formas de controle e
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tratamento da síndrome metabólica na infância é que, sua presença, nessa fase da
vida, permanece de forma “silenciosa” por muitos anos, ocasionando aumento dos
riscos de doenças cardiovasculares precoces. O objetivo deste trabalho é mostrar a
importância do diagnóstico precoce e o índice de crianças com hipercolesterolemia
na região do Alto Tietê. Casuística e métodos: Foram analisados os níveis de colesterol de 1.369 crianças entre 1 e 10 anos de idade, de ambos os gêneros, no período
de 2006 a 2014, na Região do Alto Tietê. O método utilizado foi o enzimático, com
valores de referência de: desejável – menor que 170 mg/dl; limítrofe – 170 mg/dl
a 199 mg/dl; e elevado – acima de 200 mg/dl. Resultados e conclusão: Em 2006,
não houve nenhuma solicitação médica para dosagem de colesterol para crianças
de 1 a 10 anos. Em 2008, 31 crianças dosaram o colesterol, sendo que 22% estavam
dentro do valor desejado e 13% apresentaram colesterol alterado. Em 2010, de 140
crianças, 17,1% apresentaram resultados alterados. Em 2012, de 615 crianças, 11,5%
apresentaram resultados alterados. Em 2014, de 583 crianças, apenas 44,2% estavam
dentro do desejável, 22%, alterados. Concluímos que a partir de 2010 houve aumento
significativo das solicitações médicas e que este último ano apenas 44,2% das crianças
estavam com colesterol normal. O diagnóstico precoce de hipercolesterolemia levará
à conscientização da população para mudanças de hábitos alimentares e práticas de
atividades físicas. Referência: 1. Silva BC. Prevalência e tratamento dos fatores de risco
da obesidade e síndrome metabólica, Presidente Prudente; 2010.
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VERIFICAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA PROPOSTOS PELO
FABRICANTE DAS IMUNOGLOBULINAS IGA, IGG E IGM PELA METODOLOGIA DE NEFELOMETRIA

Objetivos: Avaliar marcadores sanguíneos do dano muscular e da inflamação conforme a suscetibilidade individual ao dano muscular induzido pelo exercício (DMIE).
Casuística e métodos: Homens jovens (n = 19) executaram 60 ações excêntricas
máximas com os músculos flexores do cotovelo. Antes e em 24, 48 e 72 horas após o
esforço, o pico de torque concêntrico foi medido e o sangue obtido para as análises de
creatinaquinase (CK) e aldolase (ALD) (métodos cinéticos), interleucina (IL)-1 b e
IL-6 (ELISA) e proteína C reativa ultrassensível (PCRus, nefelometria). Os indivíduos
foram agrupados (análise de clusters) segundo o maior déficit (%pré) na força 2472 horas após o esforço (ex. baixos [BR; -17,8%; n = 5); moderados (MR; -34,7%;
n = 9); e altos (AR; -53,6%; n = 5) respondedores. Para todas as variáveis avaliadas,
os valores picos foram comparados inter e intragrupos. As mudanças após o esforço
também foram avaliadas no grupo todo (sem clusters). Resultados e conclusão: O
pico CK foi maior no AR que no BR (p = 0,006) e no MR (p = 0,020). O pico ALD foi
similar entre os grupos, mas o tamanho do efeito foi grande em AR vs BR (d = 1,38)
e em AR vs MR (d = 0,92). As variáveis inflamatórias não diferiram entre os grupos,
mas para a PCRus, o tamanho do efeito foi grande em AR vs BR (d = 1,26) e em MR
vs BR (d = 0,95). Os valores picos foram maiores (p < 0,05) que os basais para CK,
ALD e IL-1 b no AR e no MR. O maior déficit na força 24-72 horas foi associado ao
pico CK (r = -0,66; p = 0,002) e ao pico (%pré) PCRus (r = -0,53; p = 0,021). O pico
(%pré) CK foi associado ao pico (%pré) PCRus (r = 0,48; p = 0,037). No grupo todo,
as mudanças após o esforço foram significativas somente para a força (p < 0,001)
e a CK (p < 0,05). Logo, a classificação dos indivíduos segundo a suscetibilidade ao
DMIE não apenas corroborou a utilização da CK e da ALD como marcadores bioquímicos do dano muscular como também realçou respostas relevantes de marcadores
inflamatórios, como a PCRus.

Canali DGR, Soika MW, Wengerkievicz AC, Fontes COL
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Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Os resultados laboratoriais são utilizados para avaliação diagnóstica e
terapêutica. Cada analito deve estar acompanhado de valor(es) de referência retirados
de consensos e/ou publicações de sociedades médicas específicas ou estabelecidos e/ou
verificados na população local. Este trabalho tem como objetivo verificar os valores de
referência para imunoglobulinas (Ig) A, G e M indicados pelo fabricante na população
local. Casuística e métodos: O estudo foi conduzido em 99 voluntários, de ambos
os sexos, com idades entre 18 e 60 anos. Os voluntários foram avaliados por clínico
responsável e selecionados aqueles considerados saudáveis. Todos os eles assinaram o
termo de consentimento. A coleta, o processamento e a liberação de resultados foram
realizados de acordo com os procedimentos do laboratório. As amostras foram dosadas
na rotina, em setembro de 2015, pelo método de nefelometria – Siemens BN ProSpec®.
Resultados e conclusão: Os resultados foram avaliados estatisticamente, utilizando
intervalo de confiança de 95%, com auxílio do software EP Evaluator®. Para o analito
IgA, a média encontrada nos voluntários foi de 232,9 mg/dl e o intervalo de 95% entre
107 a 432 mg/dl. O gráfico de IgG apresentou intervalo de 95% entre 791 a 1556 mg/dl,
com média de 1143,9 mg/dl. Da mesma forma, os resultados da IgM apresentaram
intervalo de 95% entre 45 a 264 mg/dl e média de 124 mg/dl. Os valores propostos pelo
fabricante para IgA, IgG e IgM são, respectivamente: 70-400mg/dl, 700-1600 mg/dl e
40-230 mg/dl. Os resultados obtidos validam os intervalos fornecidos pelo fabricante,
considerando a criticidade da seleção de voluntários saudáveis e o controle absoluto
das etapas do processo que envolvem desde a coleta do material até a liberação dos
resultados, além da confidencialidade dos dados obtidos.
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MARCADORES SANGUÍNEOS DO DANO MUSCULAR E DA INFLAMAÇÃO
APÓS O EXERCÍCIO: ANÁLISE DE CLUSTER
Panza VSP, Diefenthaeler F, Brunetta HS, Oliveira MV, Silva EL
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SOBRE INTERFERÊCIA DA AUTOMEDICAÇÃO NOS EXAMES LABORATORIAIS EM SANTA RITA (MA)
Motta EAP, Oliveira LC, Lobato JNR, Costa ACS
Faculdade Estácio São Luís
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi verificar a percepção dos pacientes quanto
a possíveis interações por automedicação e exames laboratoriais, além de listar
os mais utilizados e quais as prováveis interferências que podem ocasionar nos
resultados dos exames. Casuística e métodos: Foi desenvolvido no município de
Santa Rita, no estado do Maranhão, que fica a 86,2 km/via BR 135 da capital São
Luís. Foi um estudo do tipo transversal, com abordagem descritiva e quantitativa,
realizado em três laboratórios particulares com amostra aleatória de 180 pacientes,
sendo 60 de cada laboratório pesquisado. Utilizou-se um questionário para a coleta
dos dados, contendo perguntas abertas e fechadas, nos meses de julho e agosto de
2015 após a assinatura do TCLE. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê
Plataforma Brasil, conforme definido na resolução 466/12 e tem como protocolo
o CAAE 48305215600005084. Resultados e conclusão: Como resultado, 58% dos
pacientes do sexo feminino com prevalência de idade entre 18 e 28 anos (31%) e
média de 28,5 ± 6,49 anos. Entre as sete classes de medicamentos citadas, estão
os analgésicos (22%), seguidos pelos anti-inflamatórios (14%), apesar de serem
prescritos, e as vitaminas (8%), principalmente a vitamina C, tendo a discrasia
sanguínea e a glicemia como marcadores bioquímicos passíveis de resultados
falseados. Denota-se que a maioria, 60% dos investigados, tem a preocupação de
informar sobre o uso de medicamentos, fato muito relevante, o que mostra que os
pacientes têm consciência das alterações; apenas 58% utilizaram medicamentos
por receita médica. É fato relacionar que apesar de a pesquisa ter sido voltada para
automedicação, constatou-se que muitos relataram não utilizar medicamentos
sem a prescrição. Com isso, conclui-se que há a possibilidade de ocasionar alterações laboratoriais, dificultando os resultados ou alterando-os, e a importância
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da informação desse tipo de interação medicamentosa, a fim de orientar aqueles
que fazem parte desse sistema, inclusive o cliente/paciente.
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HEMOGLOBINA HOPE (HBB:C.410G>A) INTERFERINDO NA DOSAGEM
DE HBA1C POR HPLC DE TROCA IÔNICA
Viviani NM, Sumita NM, Mendes ME, Castellon EPF, Lombardi SCFS
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Descrever dois casos clínicos portadores de hemoglobina variante rara
que interfere na dosagem de hemoglobina glicada. Casuística e métodos: Dois
pacientes apresentaram A1c elevados em relação ao valor de referência. Utilizamos o
equipamento D-10™, que tem uma metodologia calibrada apenas para o programa
ß-Tal; o intuito era observar se havia realmente a presença de variante. A eletroforese
alcalina e ácida direcionou o estudo molecular. O DNA foi isolado pelo kit QIAamp
DNA Blood (Qiagen). Utilizamos os primers descritos por Kimura et al. O sequenciamento foi realizado no equipamento (ABI-DNA sequence, model 3130 Genetic
Analyser, Applied Biosystems) e para a análise dos resultados, utilizamos o programa
Sequencer. A mutação foi identificada segundo o site: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
genbank/submit/. Resultados e conclusão: Os valores de A1c foram apresentados
fora do range estabelecido para o método, de 54,2% e 49,1%. Na eletroforese em gel,
a fração variante é mais rápida que a HbA em pH alcalino e tem posição similar à
Hb fetal em pH ácido. O estudo molecular revelou a troca do aminoácido glicina
pelo ácido aspártico G>A no éxon 3, identificando a Hb Hope. Esta possui o mesmo
tempo de retenção da A1c por HPLC, resultando em um valor falsamente elevado.
Portanto, quando ela estiver presente, o controle glicêmico deverá ser feito por outro
parâmetro bioquímico. Referências: 1. Fellahi S, Henderson M, Capeau J, Bastard JP.
Haemoglobin hope and glycated haemoglobin: one peak may or may not hide the
other, depending on the assay. Diabetes & Amp Metabolism. 2012; 38(3): 276-27. 2.
Kimura EM, Grignoli CRE, Pinheiro VRP, Costa FF, Sonati MF. Thalassemia intermedia
as a result of heterozygosis for ß0 thalassemia and ααα anti 3.7/αα genotype in a
Brazilian patient. Braz J Med Biol Res. 2013; 36(6): 699-701.
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AUMENTO DOS FATORES PRÓ-ATEROGÊNICOS, LDL PEQUENA E
DENSA E RESISTÊNCIA À INSULINA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM SOBREPESO, OBESIDADE GERAL OU OBESIDADE ABDOMINAL
Cunha HP, Caetano R, Rosini N, Machado MJ, Silva EL
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: Avaliar a presença da subfração pequena e densa da LDL (sdLDL),
lipoproteína mais aterogênica, e a resistência à insulina (RI) em estudantes com
sobrepeso, obesidade ou obesidade abdominal de Botuverá (SC), Brasil. Casuística
e métodos: O excesso de peso na infância e na adolescência pode aumentar o risco
cardiovascular. Amostras de sangue foram coletadas e as medidas antropométricas,
aferidas em 399 estudantes (7-14 anos, 52% meninas). A RI foi identificada pelo
modelo de avaliação da homeostase (HOMA-IR). O tamanho da partícula de LDL foi
estimado pela fórmula [LDL (nm) = 26,262-0,776 (TG (mmol/l)/HDL-C (mmol/l)]
e a concentração de sdLDL-C, quantificada após a precipitação seletiva das demais
lipoproteínas. Diferenças entre os status nutricionais foram detectadas pelo teste
Qui-quadrado e ANOVA. Foi considerado significativo p ≤ 0,05. Resultados e conclusão: Sobrepeso foi identificado em 13,3% dos estudantes, obesidade, em 11,5%
e obesidade abdominal, em 26,8%. A concentração de LDL-C foi semelhante para
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os status nutricionais, porém o sdLD-C foi de 35, 36, 39 e 50 mg/dl em estudantes
eutróficos, com obesidade abdominal, com sobrepeso e obesos, respectivamente
(p < 0,001). A prevalência de sdLDL-C maior que 50% do LDL-C e o tamanho da
LDL ≤ 25,5 nm foi de 12,3% e 9,5% em eutróficos, respectivamente; 29,9% e 30,9%
em estudantes com obesidade abdominal, 26,4% e 32,1% com sobrepeso e 39,1% e
47,8% em obesos (p < 0,001). A concentração de insulina aumentou de 5 UI/ml em
eutróficos para, respectivamente, 8,7, 7,4 e 9,4 UI/ml em estudantes com obesidade
abdominal, sobrepeso e obesidade (p < 0,001). A prevalência de RI foi de 3,7%,
15,6%, 9,7% e 17,4% em, respectivamente, estudantes eutróficos, com obesidade
abdominal, sobrepeso e obesidade (p < 0,001). A concentração e a prevalência
de sdLDL, insulina e RI estiveram fortemente associadas à composição corporal de
crianças e adolescentes e aumentaram o risco para as doenças cardiovasculares.
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AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E SUA ASSOCIAÇÃO A SOBREPESO
E OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE UMA CIDADE DO
SUL DO BRASIL
Cunha HP, Caetano R, Rosini N, Machado MJ, Silva EL
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: Identificar a prevalência de pressão arterial elevada em crianças e adolescentes com excesso de peso ou síndrome metabólica (SM) do município de Botuverá (SC),
Brasil. Casuística e métodos: A elevação da pressão arterial na infância causa mudanças cardíacas estruturais e funcionais, sendo importante variável para o aumento do
risco cardiovascular na vida adulta. Todos os estudantes foram convidados a participar
do estudo, sendo 356 o número mínimo de alunos a serem avaliados de acordo com
o cálculo amostral. A pressão arterial foi aferida e os valores estratificados por sexo,
idade e percentil de altura conforme a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na
Infância e na Adolescência. O status nutricional foi definido pelo percentual de índice
de massa corporal (IMC) para idade e sexo; a SM, pela presença de pelo menos três das
seguintes variáveis: obesidade abdominal, HDL-C baixo, hipertrigliceridemia, pressão
arterial elevada ou hiperglicemia. p ≤ 0,05 foi considerado significativo. Resultados e
conclusão: Foram avaliados 399 alunos (10,5 ± 2,9 anos; 52,1% meninas). Pressão
arterial elevada foi verificada em 31,1% dos estudantes, sendo a pré-hipertensão em
14% e a hipertensão grau I e II em 11,8% e 5,3%, respectivamente, sem diferenças entre
sexos. A prevalência de hipertensão grau I foi significativamente menor nos estudantes
eutróficos (7,9%) quando comparada com aqueles com obesidade abdominal (18,7%;
p = 0,052) e obesos (30,4%; p < 0,001). A hipertensão grau II apresentou prevalência
elevada nos estudantes com sobrepeso (7,5%; p = 0,027) e obesidade geral (19,6%;
p < 0,001) em comparação com os eutróficos (1,5%). Observou-se que 77,1% dos
estudantes com SM apresentaram pressão arterial elevada, em comparação com 24%
dos estudantes sem SM (p < 0,001). A pressão arterial foi associada ao IMC (r = 0,531;
p < 0,001). Conclui-se que o excesso de peso e a SM aumentaram a prevalência de
hipertensão, piorando o risco cardiovascular nos estudantes avaliados.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE LDL PEQUENA E DENSA, ÍNDICE ATEROGÊNICO E
RESISTÊNCIA À INSULINA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Cunha HP, Oliveira MV, Caetano R, Rosini N, Silva EL
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: Avaliar a associação entre as lipoproteínas mais aterogênicas (LDL pequena e densa [sdLDL]) com o índice aterogênico (IA) e a resistência à insulina (RI)
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em crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Botuverá (SC). Casuística
e métodos: A associação da sdLDL ao aumento do risco cardiovascular está bem
estabelecida em adultos. Porém, o seu valor preditivo em crianças e adolescentes
não tem sido investigado. Foram avaliados 399 estudantes (10,5 ± 2,9 anos, 52,1%
meninas). Amostra de sangue foi coletada após 12 horas de jejum para as análises laboratoriais. A RI foi identificada pelo modelo de avaliação da homeostase
(HOMA-IR); o índice aterogênico, estimado pelo log [TG/HDL-C]; e o colesterol da
sdLDL (sdLDL-C), quantificado após precipitação seletiva das demais lipoproteínas.
Resultados e conclusão: A concentração de sdLDL-C foi correlacionada positivamente com o IA (r = 0,482, p < 0,001). O tamanho da partícula de LDL (nm) foi
inversamente correlacionado com o HOMA-IR (r = -0289, p < 0,0001). O IA foi,
ainda, correlacionado positivamente com o HOMA-IR (r = 0,328, p < 0,0001). A
análise de regressão múltipla mostrou resultado significativo de sdLDL-C, tamanho
da LDL (nm) e IA para predizer a RI (p < 0,0001; coeficiente de correlação múltipla
r = 0,370). A regressão logística mostrou que a razão de chance de um indivíduo
apresentar RI foi 0,066 (IC95% 0,02-0,22) para o tamanho da LDL (nm) e 0,966
(IC95% 0,94-0,99) para o sdLDL-C (mg/dl). Em suma, nos estudantes avaliados, a
proporção de partículas de sdLDL (concentração de sdLDL-C ou tamanho da LDL
[nm]) foi preditiva para a RI e o IA em crianças e adolescentes. Portanto, esse
parâmetro pode estender a avaliação do risco individual para além da limitação
dos marcadores de risco convencionais na população juvenil.
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NOVAS GERAÇÕES DE SISTEMAS ANALÍTICOS QUE DEMANDAM REVALIDAÇÃO: VITAMINA B12 GERAÇÃO II
Barcos LDC, Sumita NM, Mendes ME, Batista VRM, Nakaema J
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VERIFICAÇÃO DO ENSAIO ANTI-CCP POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENTE
Canali DGR, Fontes COL, Wengerkievicz AC, Soika MW
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A artrite reumatoide (AR) é uma poliartrite periférica que leva a deformidades
e destruição das articulações. O diagnóstico baseia-se na história clínica e no exame
físico, correlacionados a exames laboratoriais, como o fator reumatoide (FR), proteína C
reativa, velocidade de hemossedimentação e, mais recentemente, anticorpos antipeptídeo
citrulinado cítrico (anti-CCP). Este demonstra sensibilidade semelhante ao FR para o
diagnóstico de AR, com especificidade muito superior (95%-99%). O presente estudo
teve por objetivo validar a dosagem do anti-CCP no equipamento IMMULITE 2000 XPi
(Siemens) em um laboratório clínico na grande Florianópolis. Casuística e métodos:
Para avaliação da acurácia, foram selecionadas 20 amostras, cujas dosagens foram
previamente realizadas com o ensaio ARCHITECT Anti-CCP (Abbott). Para avaliação
da precisão intradias, duas amostras foram dosadas 20 vezes, ao passo que na avaliação
interdias, duas amostras foram dosadas quatro vezes durante cinco dias. Resultados e
conclusão: Os resultados obtidos foram analisados qualitativamente, observando-se 95%
de concordância entre os dois ensaios, estratificados em 50% de amostras reagentes e 50%
de amostras não reagentes, resultando em sensibilidade relativa de 88,9% e especificidade
relativa de 100%. O coeficiente kappa foi de 0,90, sendo classificado como excelente.
Com relação à precisão, os coeficientes de variação das duas amostras (intradias: 7,13%
e 4,32% e interdias: 5,94% e 3,11%) estão de acordo com as especificações do fabricante.
A avaliação dos resultados evidenciou concordância entre os ensaios ARCHITECT Anti-CCP e IMMULITE 2000 XPi Anti-CCP IgG, com sensibilidade, especificidade e precisão
adequadas. Conclui-se, dessa forma, que o desempenho analítico do ensaio IMMULITE
2000 XPi Anti-CCP IgG é adequado para utilização na rotina laboratorial.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: A validação de um método auxilia na compreensão do seu desempenho
na rotina laboratorial e contribui para confiabilidade do resultado. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o desempenho da segunda geração de vitamina B12 sérica produzida pelo mesmo fabricante. Casuística e métodos: As mudanças ocorreram na
sensibilidade e no valor de referência do ensaio. Foram selecionadas amostras de soro
previamente dosadas na rotina diagnóstica para vitamina B12 geração I, nas faixas de
decisão clínica. A metodologia utilizada foi eletroquimioluminescência no analisador
Cobas e411(Roche). O estudo foi desenvolvido segundo protocolos do CLSI: precisão
interensaio, precisão intraensaio, sensibilidade analítica, verificação da linearidade,
exatidão, carryover, equivalência e robustez. Softwares utilizados nas estatísticas:
Minitab 15.0 e EP Evaluator. Resultados e conclusão: Repetibilidade – coeficiente
de variação total de 6,5 % (aceitável: < 7,5%); reprodutibilidade – adequada com CV
obtido de 7,8% (aceitável: < 20%); sensibilidade analítica observada foi de 22 pg/ml;
verificação de linearidade ocorreu na faixa de 322,53 a 1565,67 pg/ml; erro sistemático
foi de 6,9 %; exatidão – recuperação foi de 109% (aceitável: 80%-120%); equivalência
entre sistemas analíticos – M2 = -3,4 + 0,974 M1; r = 0,985 e R2 = 96,9%, demonstrando haver correlação entre ambos os métodos; índice de erro para amostras entre
31 e 2000 pg/ml, observou-se que 96,5% das amostras testadas mantiveram-se dentro
da faixa de aceitação (inferior ao erro total de 27,5%); carryover – o carreamento
foi aceitável, com resultados menores que o erro limite; robustez – desempenho
inalterado nas condições analíticas estudadas. O método da vitamina B12 geração II
mostrou-se reprodutivo, acurado, robusto e sensível, atendendo as necessidades em
termos de confiabilidade e qualidade aos pacientes.
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VERIFICAÇÃO DO MÉTODO DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA PARA PARATORMÔNIO (PTH) NO EQUIPAMENTO ADVIA CENTAUR XP® EM
COMPARAÇÃO AO EQUIPAMENTO IMMULITE 2000 XPI®
Canali DGR, Fontes COL, Soika MW, Wengerkievicz AC, Vieira AC
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: O paratormônio (PTH), secretado pelas glândulas paratireoides, é
responsável pelo equilíbrio do cálcio e da manutenção da massa óssea. A determinação das concentrações séricas de PTH é um desafio para o laboratório pelo
fato de existirem vários fragmentos do hormônio na circulação resultantes do seu
metabolismo, além de particularidades pré-analíticas. Este trabalho tem o objetivo
de avaliar os requisitos da qualidade para o PTH em equipamentos diferentes do
mesmo fabricante. Casuística e métodos: Amostras com resultados próximos aos
níveis de decisão médica foram analisadas no equipamento Advia Centaur® versus
equipamento Immulite 2000 XPi® (em uso na rotina), ambos de fabricação Siemens, pelo método de quimioluminescência. Foram avaliadas acurácia e precisão.
As amostras utilizadas obedeceram aos requisitos pré-analíticos preconizados e de
acordo com as instruções do fabricante. Resultados e conclusão: A concentração
das amostras selecionadas para estudo de precisão foi em média de 11 e 66 pg/ml.
Os resultados da precisão intradia foram de 1,49% e 5,84% e entredias de 3,01%
e 6,25%, respectivamente, resultados esses menores que o coeficiente de variação
definido pelo fabricante (11,3%). Para acurácia, o parâmetro r da análise de
regressão foi 0,945 (aceitável ≥ 0,975) e o índice de erro, de 70% dos resultados
analisados, indicando que não há acurácia entre os diferentes equipamentos.
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Para dar continuidade ao processo de verificação da validação, foi realizada uma
análise clínica qualitativa com concordância de 100% dos resultados comparados.
Os resultados obtidos mostram que não há acurácia entre os dois equipamentos do
mesmo fabricante, principalmente em valores com concentrações baixas, os dados
do IMMULITE tendendo a valores mais baixos que os do CENTAUR. No entanto,
não houve diferença na interpretação clínica em nenhuma das amostras, pois os
intervalos de referência são ligeiramente diferentes para os dois ensaios.
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ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES METODOLOGIAS PARA O
ENSAIO TROPONINA ULTRASSENSÍVEL
Mello LRBD, Carvalho AHG, Araujo Jr. DBA, Vanderlinden SMA, Sereno PFB

Tema livre tradicional

ensaios foram utilizados conforme instruções de uso para a medição quantitativa de
tacrolimus em sangue total. Para avaliar a correlação entre as metodologias, foram
considerados os seguintes parâmetros: CVa até 7,84%; bias até 21,54% e erro total
até 34,48%. Resultados e conclusão: Os dados estatísticos revelaram correlação
linear entre os métodos (r2 = 0,952). No teste t student, foi obtido um t calculado
(0,007%) inferior ao t crítico (2%) e f calculado (1,22%) inferior ao f crítico (1,86%),
mostrando que as médias são correlacionadas e a variância é igual (significância
5%). Na avaliação das diferenças, o t calculado (0,04%) foi inferior ao t crítico
(2,04%), indicando que a média das diferenças entre dosagens de mesma amostra
nos diferentes métodos é igual a zero (significância 5%). O erro total foi abaixo do
definido para os níveis de decisão (nível 1 = 28,6%; nível 2 = 13,54%; nível 3 =
16,39%), assim como o bias foi abaixo ou estatisticamente igual ao definido pelo
EQAs (significância 2,5%). Portanto, o ensaio TAC Dimension foi a escolha para
apoiar o médico no diagnóstico e no tratamento do paciente.

REALLAB
Objetivos: A fração I da troponina faz parte de um complexo ternário intracelular, cálcio
sensível, e atua na interação entre a actina e a miosina, responsável direta pela contração
muscular. Ela é liberada no sangue periférico 4-6 horas depois do início das dores no
peito e permanece elevada por até 6-10 dias. A determinação da troponina é utilizada
no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, na detecção e na avaliação de lesões do
músculo cardíaco e para distinguir a dor no peito que pode ser devida a outras causas. Este
estudo compara qualitativamente dois ensaios de troponina I e sua realização de forma
automatizada. Casuística e métodos: Dosadas 35 amostras em soro, analisadas conforme
instruções de uso nas plataformas: Dimension® EXL, metodologia Loci – Luminescence
Oxigeny Channeling Immunoassay (Siemens Healthcare Diagnósticos) e VIDAS®
(BioMérieux), metodologia ELFA, em pacientes com clínicas variadas e confirmação de
prognósticos comparativos. Para avaliar correlação, consideramos o valor de referência ou
cut-off de estratificação de cada método. A fim de verificar a eficiência da automatização
do método, calculamos TAT (tempo até liberação de resultado), throughput (número
de testes/hora) e intervalo de calibração. Resultados e conclusão: Os dados revelaram
concordância total de 100%, sendo 18 amostras com resultados acima do cut-off e 17
abaixo, em ambas as metodologias. Quanto ao TAT e ao throughput, obtivemos melhoria
de 8% e 100%, respectivamente. Além disso, houve aumento no intervalo de calibração
de 15 para 30 dias. Considerando sua relevância clínica no diagnóstico precoce para o
infarto do miocárdio, facilidade de execução, rapidez e resultados obtidos, recomendamos
o seu uso de maneira automatizada para a rotina do laboratório.
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ESTUDO COMPARATIVO DO ENSAIO TACROLIMUS EM DUAS PLATAFORMAS ANALÍTICAS
Mello LRBD, Andrade RC, Rocha RDSA, Araujo Jr. DBA, Sereno PFB
REALLAB
Objetivos: Tacrolimus é um imunossupressor, membro da classe dos inibidores
da calcineurina e sua dose ou nível inadequado pode resultar na rejeição do
transplante. Para assegurar uma terapia adequada em doentes com transplantes
renais e hepáticos, monitoram-se as concentrações de tacrolimus no sangue total,
juntamente com outros dados de laboratório e considerações clínicas. Este estudo
visa comparar dois kits laboratoriais de tacrolimus. Casuística e métodos: Foram
dosadas 30 amostras em sangue total com EDTA, analisadas em até sete dias após sua
colheita e armazenadas entre 2ºC e 8ºC para tacrolimus nas plataformas Architect
(Abbott), quimioluminescência de micropartículas e Dimension® TAC automatizado
(Siemens Healthcare Diagnostics), imunoensaio, com conjugado de anticorpo
enzima livre ligado ao tacrolimus e separado, utilizando partículas magnéticas. Os
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VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DIRETOS HOMOGÊNEOS DE DETERMINAÇÃO
DO COLESTEROL DAS LIPOPROTEÍNAS DE BAIXA E ALTA DENSIDADES
Danelon MRG, Gomes EIL, Pozeti RCS, Facin AC, Faria EC
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Objetivos: Dislipidemias são fatores de risco para doença cardiovascular aterosclerótica, a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. As dislipidemias
são diagnosticadas laboratorialmente por meio de análises do perfil lipídico sérico
definido por análises de colesterol total (C), triglicerídeos, LDL-colesterol (LDL-C)
e HDL-colesterol (HDL-C). Foi objetivo deste estudo avaliar as repercussões para o
diagnóstico laboratorial das dislipidemias da substituição dos métodos previamente
estabelecidos para LDL-C e HDL-C em função da implantação de um novo sistema de
automação de grande porte. Casuística e métodos: Foram realizadas 507 análises de
LDL-C e 445 de HDL-C em um laboratório clínico hospitalar, em um período máximo
de um mês após a coleta das amostras, utilizando-se os equipamentos Modular Evolution Hitachi (Roche) e o AU®5800 (Beckman). Quatro métodos diretos homogêneos
(colorimétrico enzimáticos) foram testados: dois métodos novos da mesma empresa
2 e 3 (LDL-C) e 4 e 5 (HDL-C); os métodos de referência em uso foram: 1 (LDL-C) e
4 (HDL-C). Resultados e conclusão:
Tabela – Análises descritivas e comparativas
Analitos Métodos
1
LDL-C
2
3
4
HDL-C
5
6

n Média ± DP (mg/dL)
186
117 ± 42
186
128 ± 37a
135
106 ± 36
155
48 ± 20
155
47 ± 16
135
47 ± 18

IC 95%
110-123
122-133
100-113
45-51
44-49
44-50

Min
16
50
31
6
11
8

Max
239
242
209
122
103
118

n: número de amostras; DP: desvio padrão; IC: intervalo de confiança da média A 95%;
Min: valor mínimo; Max: valor máximo. Anova com post-hoc Bonferroni – LDL-C: 1
= 3 (p ≥ 0,05); 2 > 1 (p ≤ 0,02); 2 > 3 (p ≤ 0,001); HDL-C: 4 = 5 = 6 (p = 0,999);
p ≤ 0,05 = diferenças significativas.
Para LDL-C, o método de referência 1 foi substituído pelo 3. Por outro lado, o método 2
mostrou resultados 9% maiores que o 1 e 15% maiores que o 3, apesar de pertencerem
ao mesmo fabricante. Para HDL-C, não houve diferenças, mas optou-se pelo 6 por
razão de similaridade ao 3. Na validação de métodos para LDL-C e HDL-C, é importante ressaltar que os novos sejam iguais aos anteriores, pois para o diagnóstico e o
seguimento das dislipidemias valores de corte fixos são os recomendados.

Tema livre tradicional
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HEMOGLOBINA GLICADA: IMPORTÂNCIA NO CONTROLE DO DIABETES
MELLITUS

nesses resultados, conclui-se que há necessidade de rastrear geneticamente outros
membros da família para diagnosticar precocemente outros indivíduos e possibilitar
o tratamento adequado.

Cohen PB, Brazão FV, Brazão MAB, Abreu MPM, Amaral RS
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Laboratório Ruth Brazão
Objetivos: Verificar a incidência de diabetes mellitus nos últimos quatro anos em
um laboratório particular de Belém do Pará a partir da análise de HbA1c, bem como
o perfil epidemiológico dos pacientes e averiguar dentro da população diabética o
percentual de controle da doença no período acima descrito. Casuística e métodos:
Foram realizadas buscas passivas no banco de dados do laboratório pelo sistema LabSystem GUI (Grafhical User Interface), em dados já processados, para uma pesquisa
retrospectiva, sendo resguardado o sigilo das fichas de identificação dos pacientes.
Resultados e conclusão: Considerando o período de janeiro de 2012 a abril de 2016,
obteve-se um total de 27.489 pacientes com pedido de HbA1c, dos quais, 9.776 (35,56%)
foram diagnosticados com diabetes mellitus (DM), segundo a Organização Mundial
da Saúde, por terem resultados ≥ 6,5%. Dos diagnosticados, foram obtidos os seguintes
dados: 2.341 (23,95%) mantiveram controle satisfatório, os demais 7.435 (76,05%) não
foram satisfatórios. Considerando o total apresentado dos pacientes diabéticos, 5.928
(60,64%) são do sexo feminino e 3.843 (39,36%), do sexo masculino. Em relação
à idade, observamos que a maioria se encontrava acima dos 20 anos, totalizando
9.672 (98,94%). Conforme dados obtidos, conclui-se que 35,56% do total de pacientes
analisados foram diagnosticados com DM. Destes, 76,05% apresentaram controle não
satisfatório. Isso ressalta a necessidade de medidas terapêuticas mais eficazes, a fim de
evitarmos complicações crônicas devido a doença no estado do Pará.

MIOSITE VIRAL ASSOCIADA AO VÍRUS INFLUENZA B
Lins NCO, Ribeiro BL, Savoldelli RD, Ogusuko DA, Lereno SA
Grupo Fleury
Objetivos: Descrever dois casos de infecção por influenza B em um hospital de médio
porte na região do ABC, no mês de março de 2016. Casuística e métodos: Foram
realizados levantamentos dos resultados laboratoriais e clínicos, obtendo as seguintes
informações: idade, sexo, dosagem de CPK (U/l), CKMB (ng/ml), DHL (U/l), TGO
(U/l) e TGP (U/l), sintomas e tratamento. Resultados e conclusão: Caso 1 – menor,
5 anos, sexo masculino, com exames: CPK inicial de 1.061, chegando a 2.250; CKMB
23; DHL inicial 466, chegando ao pico de 730; TGO 80; caso 2 – menor, 4 anos, sexo
masculino, com exames: CPK inicial 1.283, chegando ao pico de 12.698; CKMB 12,8,
chegando a 86,3; DHL 1.099; TGO inicial 61, chegando a 346. Para ambos os casos, o
TGP manteve-se normal, e o resultado foi positivo para influenza B. Não houve sinais
de síndrome respiratória, somente dores musculares nos membros inferiores, febre
baixa e dificuldade de locomoção. Realizado somente tratamento dos sintomas, sem
administração de antivirais. Os casos são sugestivos de miosite viral associada ao vírus
influenza B, com valores alarmantes para as principais enzimas. A recuperação dos
parâmetros laboratoriais e a resolução completa do quadro ocorreu em torno de 16 dias.
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ATEROSCLEROSE EM PACIENTE COM HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: RELATO DE CASO
Cunha HP, Barbosa SGR, Campos E, Sincero TCM, Silva EL

EFEITO DE UMA SESSÃO DE TREINAMENTO FÍSICO SOBRE BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM JOGADORES DA SELEÇÃO
BRASILEIRA MILITAR DE FUTEBOL

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Sena MAB, Santos NCMS, Maia Jr. JMMM, Mainenti MRM, Pereira MD

Objetivos: Relatar o caso de uma paciente com sintomas de hipercolesterolemia
familiar (HF), diagnosticada geneticamente com a doença. Casuística e métodos:
O aumento nas concentrações séricas de LDL-C manifesta-se de forma grave e precoce nos pacientes com HF, doença genética geralmente decorrente de alterações no
gene do receptor de LDL (LDLR), da apolipoproteína B-100 (APOB) ou da proteína
PCSK9. Amostras de sangue foram coletadas após 12 horas de jejum para as análises
bioquímicas séricas, utilizando métodos de rotina e equipamento automatizado (Dimension RXL Max System – Siemens®). Análise genética foi realizada após extração
de DNA leucocitário do sangue periférico, amplificação através da reação em cadeia
da polimerase (PCR) e sequenciamento (Hitachi 3500 Genetic Analyzer AB Applied
Biosystems®). Resultados e conclusão: Paciente M. K., sexo feminino, branca, 45 anos,
fumante desde os 19, sofre de ansiedade e depressão em tratamento. Possui alimentação
pobre em gorduras saturadas e realiza pouca atividade física. Após tratamento com
80 mg/dia de sinvastatina, reduziu a concentração de colesterol total (CT) de 540 mg/
dl para 288 mg/dl. Atualmente, apresenta 350 mg/dl de CT, 281 mg/dl de LDL-C, 163
mg/dl de sdLDL, 52 mg/dl de HDL-C, 298 mg/dl de não HDL-C e 94 mg/dl de triglicerídeos. Apresenta placa aterosclerótica nas artérias e xantomas nos joelhos e na mão
direita. O sequenciamento genético identificou polimorfismo nos éxons 4 (C353A),
10 (A55G) e 12 (C68T) do gene do receptor de LDL. Escore 25 pelo critério de Dutch
MEDPED (8 ≥ pontos certeza de diagnóstico de HF). A mutação (C353A) também foi
identificada em um tio (415 mg/dl de CT e 332 mg/dl de LDL-C) e em um filho de
19 anos (460 mg/dl de CT, 410 mg/dl de LDL-C e xantomas) da paciente. Com base
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objetivos: Detectar níveis de estresse oxidativo em jogadores da seleção brasileira
militar de futebol de campo durante uma sessão de treinamento físico. Casuística e
métodos: Participaram do estudo 24 (vinte e quatro) indivíduos do sexo masculino
com faixa etária compreendida entre 19 e 35 anos, jogadores da seleção brasileira
militar de futebol, que treinavam com frequência cinco dias por semana, sem histórico
de lesão nas últimas três semanas. Foi realizada a coleta de sangue antes e imediatamente após uma sessão de treinamento físico de duas horas no campo de futebol,
sendo o treino composto por 80% de circuitos físicos e 20% de atividades técnicas.
Posteriormente, foram feitas avaliações dos biomarcadores de substâncias reativas ao
ácido tiobarbitúrico (TBARS), tióis totais (TT), proteína carbonilada (PC) e marcadores
de dano oxidativo, bem como análise da capacidade antioxidante total (CAOT). Foi
utilizada estatística descritiva (média ± desvio padrão) para caracterização da amostra
e o teste t de student pareado para a comparação pré e pós-sessão. Foi adotado como
significante valor de p < 0,05. Resultados e conclusão: O teste t pareado demonstrou
diferenças significativas para TT (pré: 269,65 ± 131,32 e pós: 488,41 ± 250,48) e
TBARS (pré: 6,59 ± 1,77 e pós: 9,44 ± 1,79), assim como para CAOT (pré: 31,18 ±
7,22 e pós: 34,91 ± 8,86). Entretanto não foi encontrada diferença estatisticamente
significativa para a PC (pré: 55,65 ± 22,71 e pós: 60,13 ± 23,36). Com base nos
resultados encontrados, conclui-se que uma sessão de treinamento físico e técnico
de duas horas no campo de futebol foi capaz de ativar as defesas antioxidantes dos
voluntários, contudo não foi suficiente para impedir danos oxidativos ao organismo.
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Tal análise deve ser realizada ao longo da temporada para dar um maior suporte à
equipe profissional técnica que apoia a seleção, evitando o aparecimento de lesões e
consequente comprometimento do desempenho da equipe.

Tema livre tradicional
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podem indicar insuficiência renal crônica. Os cilindros granulosos estavam presentes
em 12% dos pacientes do gênero masculino e em 15% do feminino. Já os cilindros
céreos foram vistos em 2,5% das amostras de indivíduos do gênero masculino e em
6,5% das do feminino. A predominância de cilindros mostra a necessidade de programas
preventivos, principalmente nos hábitos alimentares e na ingestão de líquidos de forma
adequada, além de um acompanhamento clínico periódico.

EXERCÍCIO FÍSICO COMO FORMA DE PROTEÇÃO PARA DOENÇAS
CARDIOMETABÓLICAS

60

Sena MAB, Santos NCMS, Mello DB, Pereira MD

ESTUDO SOBRE INTOLERÂNCIA À LACTOSE ENTRE HOMENS E MULHERES DE 20 A 60 ANOS

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objetivos: Avaliar a capacidade antioxidante de uma série de exercício físico de intensidade moderada. Casuística e métodos: Foram incluídos na amostra 16 indivíduos
do sexo masculino com faixa etária compreendida entre 18 e 30 anos, militares da
Escola de Educação Física do Exército, praticantes de exercício físico regular por no
mínimo seis meses, com frequência semanal mínima de três dias e sem fator de risco
aparente que pudesse impedir sua participação no estudo de acordo com os critérios de
estratificação de risco da American Heart Association. Foi realizada a coleta de sangue
antes e após trinta minutos de corrida na esteira a um V02 máximo de 75% e posteriores
avaliações dos biomarcadores de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS),
tióis totais (TT), capacidade antioxidante total (CAOT) e proteína carbonilada (PC)
no Laboratório de Citotoxicidade e Genotoxicidade (LCG) na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi utilizada estatística descritiva (média ± desvio padrão)
para caracterização da amostra. Para o tratamento dos dados, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e para comparação pré e pós-teste, utilizado o teste t de
Student pareado, tendo sido adotado o nível de significância de p < 0,05. Resultados
e conclusão: O teste t pareado não demonstrou diferenças significativas nos biomarcadores de TBARS (pré: 2,19 ± 1,28 e pós: 2,81 ± 0,77) e TT (pré: 305,02 ± 217,77 e
pós: 335,49 ± 238,87), entretanto foram observados na CAOT aumento significativo
(pré: 31,24 ± 3,25 e pós: 36,65 ± 3,78) e redução significativa na concentração de
PC (pré: 78,57 ± 19,12 e pós: 49,68 ± 18,62). Com base nos resultados encontrados,
conclui-se que uma corrida de trinta minutos na esteira foi capaz de ativar as defesas
antioxidantes dos voluntários e reduzir danos oxidativos, podendo ser prescrita para
atenuar e/ou prevenir as consequências advindas do estresse oxidativo provocado
pelas doenças cardiometabólicas.

Morais WV, Tomé FM
Universidade Paulista
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Objetivos: Realizar um estudo sobre pacientes que fizeram o teste para intolerância
à lactose, utilizando dados do sistema eletrônico do laboratório, de janeiro a dezembro de 2013, avaliando os pacientes classificando-os por sexo e idade. Casuística
e métodos: Foi realizado o levantamento de dados do sistema eletrônico fornecido
pelo laboratório de São José dos Campos (SP) dos pacientes do sexo masculino e
feminino, na faixa etária entre 20 e 60 anos, no período de 1 de janeiro de 2013 a 31
de dezembro de 2013. Resultados e conclusão: Dos 611 indivíduos analisados, 431
eram mulheres; dessa população, 65,66% (283 pacientes) apresentaram intolerância
à lactose. Da população de homens, 64,44% (116 pacientes) manifestaram a intolerância. Percebeu-se maior prevalência no sexo feminino na faixa etária de 31 a 40
anos (73,45%), e no masculino de 51 a 60 (67,86%). A incidência de intolerância
à lactose mostrou-se crescente até a faixa etária de 31 a 40 anos para as mulheres
e 41 a 50 anos para os homens. Verificou-se que não houve diferença significativa
na incidência de intolerância à lactose entre os indivíduos do sexo masculino e
feminino, pois ocorreu em 64,44% dos homens e 65,66% das mulheres. Referências: 1. Junior AJB, Kashiwabara TGB, Silva VYNE. Intolerância à lactose – revisão
de literatura. Braz J Surg Clin Res.2013; 4(4): 38-42. Disponível em: http//www.
mastereditora.com.br /periodico/20131101_095645.pdf. 2. Barbosa CR, Andreazzi
MA. Intolerância à lactose e suas consequências no metabolismo do cálcio. Revista
Saúde e Pesquisa. 2011; 4(1): 81-6. Disponível em: http://www.cesumar.br/pesquisa/
periodicos/index.php /saudpesq/article/view/1338/1206. 3. Mattar R, Mazo DFC.
Intolerância à lactose: mudanças e paradigmas com a biologia molecular. Revista
Associação Médica Brasileira. São Paulo, SP. 2010; 56(2): 230-6. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ramb/ v56n2/ a25v56n2.pdf.

INCIDÊNCIA DE CILINDROS URINÁRIOS EM PACIENTES ATENDIDOS
NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

61

Diniz MV, Lins PRF, Viana OS, Monteiro RFB, Silva AP

DIFERENÇAS ENTRE VALORES DE SÓDIO DOSADOS SIMULTANEAMENTE
NO GASÔMETRO E NO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA

Hospital das Clínicas Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Objetivos: O presente trabalho teve por objetivo verificar a incidência de cilindros
urinários em pacientes atendidos no Hospital das Clínicas. Casuística e métodos: A
obtenção da amostra em estudo foi realizada por uma amostragem consecutiva, não
probabilística. Assim, foram avaliados 8.430 laudos de sedimentoscopia urinária no
período de junho a dezembro de 2015. Resultados e conclusão: Foi verificada maior
incidência de cilindros em pacientes do gênero masculino com idade entre 60 e 69 anos.
Quanto aos pacientes do sexo feminino, a maior prevalência foi na faixa etária de 50
a 59 anos. Em relação aos tipos de cilindros encontrados, obtivemos maior índice de
cilindros hialinos, tanto nos laudos masculinos (49%) quanto nos femininos (53%).
O cilindro hialino, composto quase inteiramente de proteína de Tamm Horsfall, normalmente é o mais encontrado em urinas, podendo evoluir, dependendo do tempo de
estase urinária, para cilindros granulosos e céreos. Estes são os de pior prognóstico, pois
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Furlan RL, Iwashima DCC, Mourão PHO, Vasconcellos LS, Bücker DH
Serviço de Medicina Laboratorial do Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Minas Gerais (HC/UFMG) – Filial Ebserh
Objetivos: Atualmente, os gasômetros são capazes de realizar não apenas as dosagens
de pH, PCO2 e PO2, mas de outros analitos, como sódio. Isso implica risco da liberação
de eventuais resultados díspares desse íon quando dosado também no analisador
automatizado de bioquímica, gerando dúvidas em sua interpretação pela equipe
médica, além de aumento de custo para a instituição. Diante dessa situação, o objetivo
do presente trabalho foi levantar os exames duplicados em um hospital universitário,
geral, de alta complexidade, no período de 20 de dezembro de 2015 a 17 de fevereiro de
2016, e avaliar a frequência de resultados díspares de sódio e potássio capazes de levar a
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diferentes decisões clínicas. Casuística e métodos: Foi feito um levantamento de pedidos
de sódio em duplicata no gasômetro RapidPoint 500 e no aparelho Vitros 5600. Aplicou-se o método de Bland-Altman para concordância entre os aparelhos, considerada boa
quando 95% das medidas situam-se entre ± 2 DP da média. Resultados e conclusão:
Das 288 medidas, 14 (4,9%) ficaram fora dos limites. O sódio no gasômetro apresentou
bias de 2,4 mmol/l em relação ao dosado no Vitros. Portanto, houve boa correlação
entre os aparelhos. Embora seja comum a solicitação de dosagem de sódio nas duas
metodologias, não se justifica a sistematização dessa prática, uma vez que se demonstrou
boa correlação entre as metodologias. As discordâncias podem ser atribuídas ao fato de
que são amostras diferentes (sangue total heparinizado na gasometria em oposição
ao soro, no analisador automático de bioquímica) e que as metodologias são diversas.
Os resultados devem ser analisados de acordo com a clínica do paciente, cabendo ao
laboratório discutir os resultados discordantes. Referência: 1. Uysal E, et al. How reliable
are electrolyte and metabolite results measured by a blood gas analyzer in the emergency
department? Am J Emerg Med; 2015.
62

SEIS SIGMA: FERRAMENTA EFICIENTE PARA MELHORAR O TAT DA
URINÁLISE NA URGÊNCIA
Antunes BV, Mendes ME, Freire CGCDN, Barcellos FGC, Sumita NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Obter a redução e a melhora do TAT do exame de urina I proveniente dos
pacientes da urgência de um serviço terciário por meio da otimização do fluxo de amostra,
desde o cadastro até a liberação completa do exame, visando contribuir para eficiência
do corpo clínico, utilizando para isso os conceitos Seis Sigma. Casuística e métodos:
Realizado o estudo do TAT (cadastro até a liberação), antes superior a 90 minutos no
exame de urina I de pacientes de urgência (não internados). A coleta de dados ocorreu
diretamente do sistema informatizado (2014-2015). Os dados foram analisados, utilizando ferramentas do Minitab, além do cálculo DPMO e a métrica Sigma. Resultados e
conclusão: Os resultados mostraram tendência a melhores índices de performance no
TAT da urina em virtude de melhorias implantadas no fluxo e na rotina durante o estudo.
A métrica Sigma melhorou significativamente. Os resultados foram: fase definir – DPMO
264002 com Sigma 2,2; fase medir – DPMO 208696 com Sigma 2,4; fase melhorar –
DPMO 13.158 com Sigma 3,8; fase controlar – DPMO 7500 com Sigma 4,0; finalizamos
o trabalho com DPMO = 0 e Sigma > 7. A aplicação da ferramenta lean Seis Sigma
propiciou melhorias substanciais na eficiência e no fluxo do processo de produção deste
exame, demonstrando que Sigma é útil para o laboratório clínico quando associada à
gestão da qualidade. Obtivemos um aumento da eficiência, o que possibilitou rapidez
de diagnóstico pelo corpo clínico e maiores níveis de satisfação, capacitando assim a
equipe para utilizar melhor as técnicas estatísticas, não apenas para o projeto como
para aplicações diárias. Referências: 1. Berlitz FA, Galoro CAO. Métricas de controle
de processos. In: Oliveira CA, Mendes ME (Org.). 2. Werkema C. Lean seis sigma. Belo
Horizonte: Werkema Editora; 2006. 3. Rotondaro R. Seis Sigma. São Paulo: Editora Atlas;
2002. 4. SIPOC: http://www.isixsigma.com/tools templates/sipoc copis/sipoc diagram/.
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NÍVEIS URINÁRIOS ELEVADOS DE ADAMTS13 ESTÃO ASSOCIADOS
À DISFUNÇÃO RENAL NO MODELO ANIMAL DE DIABETES MELLITUS
TIPO 1
Ortiz MMO, Borges KBG, Alves MT, Fernandes AP, Reis GVOP
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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Objetivos: A ADAMTS13 é uma protease responsável, em humanos, pela clivagem
dos grandes multímeros do fator de von Willebrand (fvW), o que limita a formação
do trombo plaquetário. Acredita-se que na nefropatia diabética ocorra diminuição
dos níveis plasmáticos da ADAMTS13, o que explicaria o maior comprometimento
cardiovascular nesses pacientes. No entanto, os mecanismos envolvidos ainda não
estão bem estabelecidos. Buscamos comparar os níveis plasmáticos e urinários da
ADAMTS13 em camundongos diabéticos e controles, associados aos marcadores de
disfunção renal. Casuística e métodos: Camundongos machos C57BL/6 receberam
injeções intraperitoneais de estreptozotocina (50 mg/kg) durante cinco dias para
indução do diabetes. O grupo-controle recebeu injeções de tampão citrato. Após
60 dias, os camundongos foram eutanasiados, e as amostras foram analisadas por
ELISA (ADAMTS13) e métodos colorimétricos (albuminúria, creatinina e glicose).
Resultados e conclusão: Não foi observada diferença significativa entre os grupos
quando comparados os níveis plasmáticos de ADAMTS13, contudo os níveis urinários
de ADAMTS13 foram superiores nos diabéticos (324,08 ng/18 horas) em relação aos
controles (7,04 ng/18 horas) (p < 0,001). Os níveis de creatinúria e albuminúria
nos diabéticos foram superiores em relação aos controles (p < 0,001), indicando
disfunção renal. Os níveis urinários de ADAMTS13 correlacionaram significativamente
com microalbuminúria (r = 0,825), creatinúria (r = 0,644) e glicemia (r = 0,642).
Os resultados indicam que no modelo animal de diabetes tipo 1 há perda urinária
de ADAMTS13. Por outro lado, a manutenção dos níveis plasmáticos de ADAMTS13
pode estar relacionada com o aumento da expressão gênica dessa enzima a fim de
contrabalancear a atividade do fvW. Dessa forma, os dados sugerem que a perda de
ADAMTS13 na urina acompanha a evolução da doença renal no diabetes e pode contribuir para complicações tromboembólicas comumente observadas nessa patologia.
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ESTUDO COMPARATIVO PARA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO ENSAIO
TROPONINA OBTIDO PELA METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA (TNI) E ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA (TNT)
Pereira TSM, Oliveira J, Aguiar PG, Roveda V, Silva HPO
LANAC
Objetivos: Troponinas são proteínas estruturais envolvidas no processo de contração
das fibras musculares esqueléticas e cardíacas. Apresentam-se em três formas: Tn C, I e
T. A quantificação dos seus níveis auxilia o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio,
sendo considerado o marcador mais sensível na lesão do músculo cardíaco. Os métodos
TNI e TNT são ensaios de diagnóstico in vitro para a medição quantitativa de troponina
cardíaca em soro ou plasma. O objetivo deste estudo é comparar qualitativamente
duas metodologias para o ensaio troponina. Casuística e métodos: Foram dosados os
ensaios de TNI e TNT para 45 amostras no sistema de química integrada Dimension
EXL com módulo Loci e no sistema Elecsys, respectivamente. A tecnologia Loci para
TNI inclui microesferas de reagente sintético e um fragmento de anticorpo monoclonal
antitroponina cardíaca biotinilado, conferindo ao ensaio a característica ultrassensível.
Os resultados obtidos foram comparados qualitativamente, considerando o valor de
referência ou cut-off de estratificação de cada método, conforme recomendação do
fabricante. Resultados e conclusão: Os resultados mostraram perfeita correlação
clínica entre as 45 amostras testadas. Destas, 18 apresentaram resultados elevados e
27, resultados normais nas duas metodologias, obtendo-se dessa forma sensibilidade
relativa de 100% para o comparativo realizado. Os resultados obtidos neste estudo
demonstram excelente correlação clínica entre os métodos para os ensaios TNI e TNT.
Conclui-se que o desempenho diagnóstico de ensaios de troponina I ultrassensível é
excelente e que esses ensaios podem melhorar substancialmente o diagnóstico precoce
do infarto agudo do miocárdio. Dessa forma, diante da relevância clínica do diagnóstico, os dois métodos analisados são recomendados para uso em rotina laboratorial.
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UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SEIS SIGMA PARA IMPLANTAÇÃO DA
TECNOLOGIA POINT OF CARE PARA TROPONINA I
Barcos LDC, Barcellos FGC, Fragoso GVC, Mendes ME, Sumita NM
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minutos, evitando intercorrências durante o teste e principalmente desconforto ao
paciente. Somente uma coleta pós-lactose no tempo de 60 minutos seria suficiente para
o auxílio no diagnóstico aos pacientes com essa deficiência enzimática. Referência:
1. Sem lactose. Suplementação de cálcio na dieta sem lactose. [acesso em: 15 mar.
2009]. Disponível em: http://www.semlactose.com.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Implantação da tecnologia point of care para troponina I em laboratório
de serviço de emergência de um hospital universitário com as técnicas Seis Sigma,
visando liberação dos laudos em até 180 minutos com desempenho Sigma de 4 ou
superior. Casuística e métodos: Ferramenta identificar, definir, otimizar e validar
(IDOV). Na fase Identificar, definiram-se as especificações dos clientes (médicos do
serviço de emergência) e ações e padrões (laudo em até 180 minutos); na etapa Definir,
os modos potenciais de falha (FMEA) foram identificados e, ao identificar a causa
raiz dos atrasos, foi criado novo fluxo de trabalho; na fase Otimizar, foram analisados
parâmetros-chave, tolerâncias e controle, sigma de 3,6 no período com necessidade
de ajustes no projeto. Controles de desempenho definidos, utilizando 5W2H; na fase
Validar, criados sistemas de controle com as causas a serem atacadas. Implantadas
as melhorias, nova medição evidenciou sigma superior a 4. Nas fases do processo, o
tempo de liberação e o desempenho em sigma foram monitorados com base nos defeitos
(TAT > 180 min), quantificados e analisados, utilizando Minitab: Box plot, cálculo
de média, mediana, SD e gráficos, além das especificações utilizadas no cálculo da
métrica Sigma, utilizando o cálculo do número de defeitos por milhão de oportunidades
(DPMO). Resultados e conclusão: O desempenho obtido foi sigma: 4,1 DPMO: 4.785,
n: 209 e um defeito (TAT > 180 min). As demandas do serviço de emergência foram
atendidas com fluxos eficientes e específicos, apresentando ganhos indiretos para o
hospital, aumento da eficiência e maior rapidez de diagnóstico e conduta médica.
Referências: 1. Werkema C. Lean seis sigma. Belo Horizonte: Werkema Editora; 2006.
2. Berlitz FA, Haussen ML. Seis sigma no laboratório clínico: impacto na gestão de
performance analítica dos processos técnicos. J Bras Patol Med Lab. 2005; 41(5): 301-12.
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PERFIL DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE DOS FUNCIONÁRIOS NA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Santos RN, Martins APP, Castro GCR
Fundação de Ensino de Contagem/ I.E.C. – Centec
Objetivos: Diagnosticar um percentual de funcionários da FUNEC – Unidade CENTEC
–intolerantes à lactose e a exclusão do tempo de 30 minutos após ingestão de lactose,
sem impacto no diagnóstico em questão. Casuística e métodos: Para realização do
projeto, foram respondidos questionários pelos funcionários e realizados exames
contendo informações como dietas, medicamentos e hábitos pessoais que poderiam
interferir nos resultados obtidos. Foram executados 22 testes de glicoses basais e após 60
minutos depois da ingestão de lactose. Reproduzido dados estatísticos de comparação
entre as metodologias do mercado (30 e 60 minutos) e somente a nova em estudo (60
minutos). O teste foi ministrado aos pacientes de acordo com o manual de instrução
do fabricante e o procedimento operacional do laboratório da escola. Resultados e
conclusão: Conclui-se que o número de indivíduos intolerantes à lactose na unidade
CENTEC não foi maior do que os tolerantes, mas é algo que, se analisado futuramente,
tem tendência a subir, pois as diferenciações da quantidade de lactose nas amostras
em jejum e pós-ingestão de lactose estavam muito próximas do valor limítrofe.
Considerando-se o tempo de 30 minutos e 60 minutos após ingestão de lactose, não
foram observadas alterações relevantes quanto ao valor preditivo positivo do teste em
relação ao diagnóstico do paciente prévio. Dessa forma, pode-se abolir o tempo de 30
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ANÁLISE DAS CAUSAS DE PSEUDO-HIPERPOTASSEMIA EM AMOSTRAS
SEM HEMÓLISE APARENTE E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS
Mena SJ, Leite M, Pires TA, Maldonado AG, Sumita NM
Grupo Fleury
Objetivos: A determinação dos níveis séricos de potássio pode sofrer interferência
dos erros pré-analíticos, como, por exemplo, erro na sequência de coleta dos tubos
a vácuo, manutenção do sangue a baixas temperaturas, tempo de garroteamento,
entre outros. A hemólise é a principal causa de um resultado falsamente elevado de
potássio. Este trabalho tem como objetivo descrever a sistematização do processo de
análise e implantação de ações corretivas em um laboratório de grande porte para
diminuir a incidência da solicitação de recoleta de sangue, decorrente de uma falsa
elevação do potássio em amostras sem hemólise aparente. Casuística e métodos:
Ao avaliar o número de pedido de recoletas de sangue para fins de confirmação de
resultado, foi evidenciada uma frequência elevada de amostras com nível elevado
de potássio. No primeiro trimestre de 2016, 122 pacientes necessitaram de uma nova
coleta, correspondendo a 0,14% do total de potássio dosados em nosso serviço. Os
seguintes critérios foram utilizados para justificativa da recoleta: histórico pregresso
das dosagens de potássio com valores dentro do intervalo de referência, ausência
do uso de medicamentos indutores de hiperpotassemia e resultado de potássio
acima de 5,3 mEq/l com creatinina normal. Resultados e conclusão: Dos 122
pacientes reconvocados, 78 retornaram e 64 (82%) apresentaram novo resultado
diferente daquele observado na primeira coleta. Consideramos como significativo
uma diferença maior que 5,8%. A partir desses dados foi possível propor planos
de ações com o objetivo de diminuir o número de recoletas, incluindo programa
intensivo com outro treinamento da equipe de enfermagem das unidades de coleta
e dos hospitais, revisão dos procedimentos de coleta e manuseio das amostras e
monitoramento contínuo do tempo dispendido entre a coleta e a centrifugação
da amostra em um intervalo inferior a 4 horas. A tomada de decisão com base em
indicadores de desempenho permite a implementação de ações consistentes e a
garantia da qualidade dos resultados.
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EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE COMPONENTES MONOCLONAIS DETECTADOS NA ELETROFORESE DE PROTEÍNAS EM UM LABORATÓRIO
DE GRANDE PORTE DURANTE 10 ANOS
Cavalheiro MM, Martins M, Pereira DD, Sumita NM, Loureiro G
Grupo Fleury
Objetivos: A eletroforese de proteínas (EP) é um método de separação com base
na migração dos componentes proteicos em um meio líquido sob a influência de
um campo elétrico. Este exame é útil no diagnóstico e no acompanhamento de
diversas patologias que cursam com a alteração no perfil proteico, em particular
no estudo das gamopatias monoclonais. Nosso estudo tem por finalidade estudar
a evolução da frequência de componentes monoclonais (CM) detectados na EP
em um laboratório de grande porte no período de 2006 a 2015. Casuística e

Tema livre tradicional

J Bras Patol Med Lab • Volume 52 • Número 4 • agosto 2016 • Suplemento 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

métodos: Foi realizado um levantamento retrospectivo dos resultados de exames
de EP realizados na rotina laboratorial de pacientes ambulatoriais e hospitalares,
sendo 455.815 exames entre 2006 e 2015. Este estudo contempla todos os casos que
apresentaram a presença de CM, independente da concentração detectada. Os dados
foram estratificados por sexo e idade, sendo estabelecidos três grupos: 0 a 19, 20 a
59 e acima de 60 anos. Em relação à metodologia laboratorial, no período de 2006
a 2008, foi utilizado o método em gel de agarose e de 2009 a 2016, o método de
eletroforese capilar. Resultados e conclusão: Houve aumento percentual gradativo
e consistente no número de laudos com a descrição da presença de CM nos 10 anos
do estudo e a maior frequência e variação foram observadas no grupo acima de 60
anos, tanto para o sexo masculino como para o feminino. O percentual em 2006
e ao final em 2015 foram:
• 0 a 19 anos: masculino 0% a 2% e feminino 0% a 1%;
• 20 a 59 anos: masculino 3,9% a 4,8% e feminino 2,4% a 3,5%;
• acima de 60 anos: masculino 13,9% a 20,4% e feminino 9,8% a 14,2%.
O aumento da frequência na detecção de CM por meio da EP pode estar associado
à capacidade do método atual em detectar componentes com características monoclonais de baixa concentração. Neste estudo não foi possível afirmar que o aumento
da frequência esteja associado apenas às gamopatias monoclonais; foram também
incluídos no cálculo os pacientes com nível inferior a 1 g/dl, valor não necessariamente
relacionado com uma gamopatia.

(bioquímico e imunoensaio) durante o processo. Casuística e métodos: Foram selecionadas amostras da rotina para analitos qualitativos e quantitativos. Para cada analito,
foram avaliadas amostras de nível alto e baixo. Cada amostra foi aliquotada em 10 tubos
diferentes, totalizando 20 amostras. Os valores entre as duas amostras apresentaram
diferença ao redor de 20.000 vezes. As amostras foram dispostas nas racks de forma
intercalada (amostras altas com baixas), seguindo protocolo do CLSI. Inicialmente,
foram inseridas no analisador bioquímico, onde a aspiração foi realizada por uma
agulha, a qual era submetida a um ciclo de lavagem após a pipetagem. Selecionamos
seis parâmetros (sódio, potássio, ALT, colesterol, creatinina, amilase e UIBC) com maior
volume de pipetagem para aumentar a probabilidade de carryover. Na sequência, foram
avaliados nos imunoensaios de alta sensibilidade (PSA, TSH, CEA, alfafeto proteína-AFP,
anticorpos totais para hepatite A-AHAG, pesquisa de antígeno da hepatite B-AgHBs e
pesquisa de anticorpos para o antígeno de superfície hepatite B-anti-HBS), utilizando
ponteiras descartáveis. Variação do resultado acima de três vezes o desvio padrão, em uma
amostra posicionada logo após uma ou mais amostras de níveis elevados, caracteriza o
carryover. Resultados e conclusão: O fenômeno foi observado em PSA, AFP, anti-HBS e AgHbs. O impacto foi mais expressivo no PSA. Ao se adotar o tubo único para
análise de vários analitos em múltiplos analisadores dispostos sequencialmente,
faz-se necessária a avaliação do carryover para verificar se o grau de arraste está
alterando o resultado das amostras de níveis muito baixos. Portanto, é vital determinar o grau de interferência, visando assegurar um resultado compatível com a
condição clínica do paciente.
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PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA (SM) EM MILITARES DO
EXÉRCITO BRASILEIRO
Fortes MSR, Silva JMC, Sena MAB, Zanetti MM

REPRODUTIBILIDADE DE RESULTADOS PARA ESTRADIOL E TESTOSTERONA OBTIDOS EM DIFERENTES TEMPOS E TEMPERATURAS

Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército

Negro SHJD, Rodrigues A, Andreolli R

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi identificar a prevalência da síndrome
metabólica (SM) em militares do Exército Brasileiro (EB). Casuística e métodos: Este
é um estudo transversal, com 1.676 militares do EB, do sexo masculino, com idades
entre 35 e 60 anos, que utilizou a classificação da International Diabetes Federation
(IDF) para identificação da prevalência da SM. Seus critérios são circunferência da
cintura elevada (de acordo com as etnias) e mais dois dos seguintes elementos: triglicerídeos ≥ 150 mg/dl (ou fazendo uso de medicamento); HDL < 40 mg/dl em homens
e < 50 mg/dl nas mulheres (ou fazendo uso de medicamento); PA ≥ 130/85 mmHg
ou superior (ou fazendo uso de medicamento); glicemia de jejum de ≥ 100 mg/dl ou
superior (ou fazendo uso de medicamento). Resultados e conclusão: Para a população
específica de militares do EB, a prevalência para SM foi de 22,2%. No Brasil, os estudos
identificam que a prevalência da SM, em amostras semelhantes ao do presente estudo,
localiza-se entre 18% e 30%, apresentando ainda uma correlação positiva com a idade.
Esse resultado indica que os militares do EB apresentam perfil sindrômico semelhante
ao da população brasileira com as mesmas características amostrais.

71

AVALIAÇÃO DO CARRYOVER NAS DOSAGENS SEQUENCIAIS EM MÚLTIPLOS ANALISADORES, UTILIZANDO TUBO ÚNICO
Leite M, Pelegrini A, Mena SJ, Rocha LSA, Sumita NM

Diagnósticos do Brasil
Objetivos: Estudar a variação obtida entre as dosagens de testosterona total e estradiol,
testando as especificações sugeridas nas bulas dos kits em uso com as condições enfrentadas durante a rotina laboratorial. Casuística e métodos: Foram analisadas 20 amostras
para o teste de estradiol e 19 para o teste de testosterona total, com as dosagens em três
condições diferentes, logo após a coleta (tempo 0), após armazenamento de 24 horas a
temperatura de 2ºC a 8ºC (tempo 1) e após mais 24 horas sob a temperatura ambiente
(tempo 2). As análises foram realizadas por meio de ensaio quimioluminescente quantitativo, dosadas na plataforma Beckman Coulter, equipamento UniCell DXI 800®. Foram
utilizados os kits Access Testosterone e Access Estradiol, os quais informam que para
manter a estabilidade dos testes as amostras devem ser refrigeradas sob a temperatura
de 2ºC a 8ºC, caso não sejam dosadas no prazo de oito horas, ou que sejam congeladas
se não dosadas dentro de 48 horas. Resultados e conclusão: Os resultados de variância
para o teste de testosterona total obtiveram resultado de 85370,06 para o tempo 02, este
maior que os demais, no entanto, sem apresentar nenhuma alteração significativa, e
mantiveram uma média de 178,1; 187,2; 196,9 para os três tempos, respectivamente. Já
os resultados de estradiol obtiveram variância próxima de 1070000,0 para as três hipóteses estatísticas analisadas. Os dados foram avaliados por meio da análise de variância
(ANOVA) e pode-se concluir que para as hipóteses apresentadas não houve alterações
clínicas que prejudicassem a qualidade dos resultados.
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Grupo Fleury
Objetivos: Nos laboratórios clínicos que utilizam o tubo único, o risco de carryover deve
ser avaliado nos analisadores que não utilizam ponteiras descartáveis para aspiração
da amostra. Este trabalho tem como objetivo avaliar o carryover entre analisadores
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VALOR PROGNÓSTICO DO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO TIPO B (BNP)
EM IDOSOS COM FUNÇÃO SISTÓLICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO
PRESERVADA
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Valle APD, Borgatto LS, Boas PJFV
Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Objetivos: Avaliar as associações entre BNP e doença cardiovascular/mortalidade por
qualquer causa em idosos com função sistólica do ventrículo esquerdo preservada.
Casuística e métodos: Estudo de coorte com 76 participantes, idade ≥ 60 anos, recrutados em 2006 por avaliação clínica, ecocardiográfica e dosagem de BNP (metodologia
MEIA). Após 10 anos, foi realizada consulta para verificação de desfechos, como doença
cardiovascular e morte por qualquer causa. A associação entre BNP e os desfechos foi
avaliada pelo teste do χ2. Resultados e conclusão: A casuística foi composta por 54
indivíduos femininos e 22 masculinos, com média de idade de 69,6 anos e função
sistólica do ventrículo esquerdo preservada de acordo com avaliação ecocardiográfica.
A concentração plasmática média do BNP foi de 129,9 pg/ml (9,28-951,3). Houve perda
de seguimento de três pacientes. Foram observados 20 desfechos cardiovasculares e 10
óbitos após 10 anos de seguimento, conforme descrição na Tabela.
Desfechos
Doença coronariana
Infarto agudo do miocárdio
Insuficiência cardíaca
Doença valvular cardíaca
Doença hipertensiva
Doença cerebrovascular
Doença da aorta ou das artérias periféricas
Embolia pulmonar
Trombose venosa profunda
Fibrilação atrial/flutter
Bloqueio AV total
Óbitos por qualquer causa

Frequência (%)
1,3
1,3
1,3
1,3
10,5
1,3
5,3
1,3
1,3
6,6
2,6
13,2

Tema livre tradicional

guínea, evidenciou-se diferença significativa na proteína sérica (p = 0,0291) inferior
ao intervalo de referência estabelecido para espécie no grupo de animais negativos,
enquanto o grupo de animais positivos obteve valores médios dentro do intervalo de
referência. A globulina (p = 0,0253) permaneceu abaixo do valor de referência em
ambos grupos; no entanto, creatinina (p = 0,0279) e fosfatase alcalina (p = 0,0242),
dentro do intervalo de referência. Os demais parâmetros bioquímicos não diferiram
entre si a 5% de significância. Consequentemente, as alterações bioquímicas foram
discretas e não específicas para a infecção, porém podem ser úteis para clínicos no
acompanhamento do curso da infecção por esses agentes.
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INFLUÊNCIA DO TEMPO E DA TEMPERATURA SOBRE A ESTABILIDADE DE
PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE EQUINOS DA RAÇA QUARTO DE MILHA
Oliveira AFX, Raimundo JM, Amaro GM, Silva AT, Baldani CD
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Foi avaliada a associação entre a concentração plasmática do BNP ≥ 100 pg/ml e a
ocorrência de eventos cardiovasculares pelo teste do χ2, sendo observada associação
estatisticamente significante (p = 0,047). Não foi observada significância estatística
pelo teste do χ2 na associação entre concentração plasmática de BNP ≥ 100 pg/ml e
óbitos. Nesta amostra de idosos sem disfunção cardíaca, a concentração plasmática
de BNP pode predizer eventos cardiovasculares.
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AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE AGENTES
MICOPLASMA HEMOTRÓFICOS EM CÃES DOMÉSTICOS ORIUNDOS
DE ABRIGOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Objetivos: O presente estudo objetivou avaliar o efeito do tempo e da temperatura de
armazenamento sobre parâmetros bioquímicos (ureia, creatinina, glicose, lactato e
creatina quinase) de 10 cavalos da raça Quarto de milha. Casuística e métodos: Foram
obtidos plasma e soro a partir de amostras sanguíneas colhidas através de venopunção
jugular, sendo analisadas por meio de analisador bioquímico semiautomático (Bioplus
200®) e kits comercialmente disponíveis, de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras foram submetidas a três diferentes temperaturas (temperatura ambiente,
refrigerada a 4ºC e congelada a -20ºC) e tempos de avaliação (tempo zero, 24 horas, 48
horas, sete, 15 e 30 dias). A análise estatística foi feita pelo teste de variância (ANOVA),
utilizando o teste de Dunnett a 5% de probabilidade. Resultados e conclusão: Na
avaliação de ureia, apresentaram instabilidade as amostras mantidas em temperatura
ambiente durante 24 e 48 horas (aumento de 33,1%), bem como as estocadas a -20ºC
a partir de 30 dias (diminuição de 24,2%). Nas amostras estocadas a 4ºC, não foram
observadas alterações. No que se refere a avaliação de creatinina, glicose, lactato e
creatina quinase, não foram observadas alterações estatisticamente significativas nas
amostras mantidas em temperatura ambiente (24 e 48 horas), acondicionadas sob 4ºC
e mantidas a -20ºC (durante 24 horas, 15 e 30 dias). Conclui-se que o tempo e/ou a
forma de acondicionamento da amostra até sua análise podem promover alterações
na mensuração da ureia, ao contrário dos demais parâmetros, que se mantiveram
estáveis nas condições experimentais do presente estudo. Esses conhecimentos podem
auxiliar o médico veterinário na rotina clínica, na qual muitas vezes não é possível
acondicionar as amostras na temperatura ideal e durante o tempo preconizado pela
literatura. Isso permite ao médico veterinário maior autonomia e adequação à sua
realidade no envio das amostras ao laboratório clínico.

Silva AT, Raimundo JM, Guimarães A, Amaro GM, Baldani CD
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Objetivos: O presente estudo objetivou investigar molecularmente a presença de
infecção pelos agentes micoplasmas hemotróficos por meio da técnica da reação em
cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) e correlacionar os dados com as alterações
bioquímicas evidenciadas. Casuística e métodos: Duzentas e vinte e duas amostras de
sangue de cães foram submetidas a qPCR para a detecção de Mycoplasma spp. com
base no gene que codifica o gene 16SrRNA, associando-a estatisticamente aos dados
bioquímicos. Os perfis bioquímicos foram analisados por aparelho semiautomático
(Bioplus). Os parâmetros séricos avaliados foram: proteína total, albumina, globulina,
ureia, creatinina, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e fosfatase
alcalina. Resultados e conclusão: Dos 222 cães amostrados, 20,27% (45/222) foram
positivos pela técnica de qPCR. Nas avaliações dos valores médios da bioquímica san-
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COMPARAÇÃO DA DOSAGEM DE CLEARANCE DE CREATINA EM AMOSTRA DE URINA, ELIMINANDO A ETAPA PRÉ-ANALÍTICA DE SEPARAÇÃO
DA ALÍQUOTA E MEDIÇÃO EXATA DO VOLUME URINÁRIO TOTAL
Santos RA, Ribeiro CMAS, Silva AM, Cerqueira RS, Soares CCH
Hospital São Rafael
Objetivos: A análise bioquímica em amostra de urina coletada dentro de um
intervalo definido fornece informações valiosas em relação à concentração de
analitos específicos. O objetivo deste trabalho é comparar o resultado da dosagem
do clearance de creatinina em amostras de 24 horas a partir de alíquotas de urina
obtidas do frasco de maior volume e sem medição em proveta do volume total
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com as alíquotas obtidas a partir da homogeneização e da medição em proveta do
volume total da amostra urinária. Casuística e métodos: Realizada a dosagem de
clearance de creatinina em amostras de urina de 24 horas, utilizando 20 amostras
de urina de 24 horas com volume superior a 2000 ml coletadas em mais de um
frasco. Uma alíquota foi retirada do frasco de maior volume urinário (alíquota
1) e a outra alíquota (alíquota 2) obtida após a homogeneização total do volume
contido em todos os frascos entregues. A medição do volume total a ser utilizado
no cálculo do clearance para a alíquota 1 foi verificada diretamente nos frascos
(graduados) entregues e para a alíquota 2, o volume foi medido em proveta. A
dosagem de creatinina urinária foi realizada pela metodologia de química seca, no
equipamento Vitros 5600, calculada a depuração de creatinina a partir da fórmula
de Cockroft & Gault. Resultados e conclusão: A análise estatística dos dados por
meio do estudo de regressão linear e correlação de Pearson obtida neste estudo foi
de 0,999, considerada satisfatória. O erro sistemático máximo obtido de 12,73%
ficou adequado de acordo com os dados obtidos e compilados por Carmen Ricos
et al., que consideram como ideal o erro total de até 15,40%. Concluímos assim
que é possível simplificar a etapa pré-analítica para a dosagem do volume total de
urina e separação de alíquotas, sem impacto no resultado e, consequentemente, na
interpretação clínica da dosagem clearance de creatinina em urina de 24 horas.

Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Avaliar a relação da beta-2-microglobulina alterada e a porcentagem da
fração gamaglobulina da eletroforese de proteínas, observando a relação do sistema de
estadiamento internacional do mieloma múltiplo e os exames necessários para o estadiamento. Casuística e métodos: Foram separados os valores que tiveram os resultados
acima de 3,5 mg/l no exame de beta-2-microglobulina no período de junho a dezembro
de 2015. Nessas amostras, avaliou-se o resultado da fração gamaglobulinas do exame
de eletroforese de proteínas em planilha Excel, realizando as estatísticas necessárias.
Resultados e conclusão: Dos 90 resultados que tiveram valores acima de 3,5 mg/l em
beta-2-microglobulina, 97,77% dos resultados tiveram os valores de gamaglobulina
acima do valor de referência, obtendo média de 27,79% (valor de referência entre
11,1% a 18,8%) e desvio padrão de 10,48%. Essas mesmas amostras obtiveram média
de beta-2-microglobulina de 7,7 mg/l (valor de referência inferior a 3,5 mg/l) e desvio
padrão de 8,29%. De acordo com o estadiamento internacional do mieloma múltiplo,
pacientes que apresentam valores de beta-2-microglobulina acima de 3,5 mg/l devem ter
acompanhamento de uma possível gamopatia. Nosso estudo corrobora que pacientes com
beta-2-microglobulina elevada apresentam valores elevados na fração gamaglobulina
da eletroforese de proteínas, o que é um importante indicativo de gamopatia.
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ESTUDO DA ESTABILIDADE DE IMUNOGLOBULINAS DE CADEIA PESADA
(IGG, IGA E IGM) E DE CADEIA LEVE (KAPPA E LAMBDA) QUANDO
ARMAZENADAS A 2 A 8 GRAUS EM DOSAGENS EM DIAS DIFERENTES
Bueno JE, Lisboa AJM, Alves SM, Lobo MMB
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ESTUDO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA D EM AMOSTRAGEM DA
POPULAÇÃO DO EXTREMO OESTE DA BAHIA
Oliveira GF, Barlafante CF
Laboratório Sabin

Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Fazer um estudo de estabilidade dos exames de imunoglobulinas de
cadeia pesada (IGG, IGM e IGA) e de cadeia leve (kappa e lambda) por nefelometria,
equipamento BNII da Siemens. Casuística e métodos: Foram realizados os exames
de imunoglobulinas de cadeia pesada (IGG, IGA e IGM) e cadeia leve (KAPPA e
LAMBDA) pelo método de nefelometria no equipamento BNII da Siemens. Foram
selecionadas 20 amostras; as dosagens, realizadas em seis dias diferentes. Dosagem
dia um, dia três, dia cinco, dia oito, dia 10 e dia 17. As amostras foram dosadas
e imediatamente armazenadas em câmara fria de 2ºC a 8ºC; apenas retiradas no
momento da dosagem. Resultados e conclusão: Após colocarmos os resultados
em planilhas de Excel, observamos que houve aumento de resultados em todas
as frações de imunoglobulinas pesadas e leves. No dia três, na segunda dosagem,
obtivemos uma média de aumento de imunoglobulinas de 5,23%; no dia cinco,
terceira dosagem, um aumento de 10,15%; no dia oito, quarta dosagem, uma média
de aumento de 13,58%; no dia dez, quinta dosagem, um aumento de 23,86%; e no
último dia de dosagem, dia dezessete, ou seja, dezessete dias após a primeira dosagem, uma média de aumento de 48,89%. Vimos, neste estudo, que à medida que o
tempo passa e, mesmo com as amostras armazenadas em temperatura de 2ºC a 8ºC,
temos um aumento crescente nos resultados de imunoglobulinas pesadas e leves.
Dessa forma, concluímos que essas imunoglobulinas possuem baixa estabilidade
quando armazenadas em temperatura de 2ºC a 8ºC.
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RELAÇÃO DA BETA-2-MICROGLOBULINA ELEVADA COM A FRAÇÃO
GAMAGLOBULINA DA ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS

Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de vitamina D em amostragem
de clientes com solicitação médica de dosagem de vitamina D, no período de janeiro de
2013 a julho de 2015, no laboratório clínico localizado em Barreiras (BA). Casuística e
métodos: Foram analisadas amostras de soro de 1.440 indivíduos, por meio do método
quimioluminescência (Siemens®). A idade dos indivíduos variou entre 1 a 100 anos
(media 46 ± 18,5 anos); 74,8% eram do sexo feminino. Resultados e conclusão: Os
resultados mostraram que 15,6% dos indivíduos apresentam deficiência e 41,8%, insuficiência da vitamina D. Essa frequência é menor que aquela encontrada em regiões mais
distantes do Equador e reforça a hipótese da relação entre hipovitaminose e latitude. O
estudo aponta que a exposição solar pode ser insuficiente mesmo em regiões tropicais,
bem como destaca a necessidade da realização de estudos populacionais com objetivo de
avaliar a real prevalência da deficiência de vitamina D nas diferentes regiões do Brasil,
pois essa deficiência representa um importante problema de saúde pública. Referências:
1. Freedman DM, et al. Sunlight and other determinants of circulating 25 hydroxyvitamin
D levels in black and white participants in a nationwide U.S. study. Am J Epidemiol. 2013
Jan 15; 177(2): 180-92. 2. Gilaberte Y, et al. Review: vitamin D: evidence and controversies.
Actas Dermosifiliogr. 2011; 102(8): 572-88. 3. Arantes HP, et al. Correlation between 25
hydroxyvitamin D levels and latitude in Brazilian postmenopausal women: from the
Arzoxifene Generations Trial. Osteoporos Int. 2013 Apr 30.
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QUALIDADE ALIMENTAR, PERFIL GLICÍDICO E LIPÍDICO DE DIABÉTICOS RESIDENTES NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE
SANTO ÂNGELO (RS)
Sangiovo AMB, Pereira FSO, Sandri YP, Mallet EKV, Frizzo MN
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (IESA)

Lobo MMB, Bueno JE, Lisboa AJM, Sousa TA, Melo Jr. JNM
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Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil glicídico e lipídico em
relação aos hábitos alimentares de 83 indivíduos diabéticos residentes na área urbana
e rural do município de Santo Ângelo (RS). Casuística e Métodos: Foram analisados
questionário alimentar, dados laboratoriais e índice de massa corporal (IMC) dos
pacientes. O estudo foi concretizado mediante aprovação do comitê de ética em pesquisa sob o número 1.173.158/2015. Os dados obtidos foram plotados em planilha
eletrônica Microsoft Excel e analisados por estatística descritiva juntamente com a
análise dos escores do questionário alimentar, que variam de 0 a 100 pontos: quanto
menor o escore obtido menor a qualidade da alimentação. Resultados e conclusão:
Os resultados obtidos no estudo estão respectivamente na Figura 1 (questionário
alimentar) e na Figura 2 (índices laboratoriais) a seguir. Os indivíduos diabéticos
de ambas localidades apresentaram baixa qualidade alimentar, sendo os moradores
da área rural aqueles que tiveram escore mais baixo nesse quesito (38,15 pontos) em
relação aos urbanos (48 pontos). Além disso, o IMC deles foi de 32,28 kg/m2, indicando
um estado de obesidade. Já na população urbana, foi constatado sobrepeso (IMC =
29,84 kg/m2). Em contrapartida, a glicemia, o colesterol total e colesterol LDL foram
menores em pacientes na área urbana em relação aos da rural, acontecimento que
pode ser associado à maior atividade física relacionada com a zona rural. Somente o
colesterol total e os índices de HDL apresentaram-se menores nos diabéticos urbanos.
Portanto, os resultados deste estudo demonstraram que ambas as populações (43,07
pontos) possuem má qualidade nos hábitos alimentares, fato que pode prejudicar o
tratamento do diabetes, contribuindo para o desenvolvimento de outras comorbidades
associadas a ele.
Figura 1

Tema livre tradicional

que pode prejudicar o tratamento do diabetes, contribuindo para o desenvolvimento
de outras comorbidades associadas ao mesmo.
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DETECÇÃO DE HEMOGLOBINOPATIAS E TALASSEMIAS COM O USO DA
METODOLOGIA DE ELETROFORESE CAPILAR PARA A QUANTIFICAÇÃO
DA A1C
Benfica DR, Costa NMN, Minelli VFB, Duarte NJC, Duarte AJS
Associação do Sanatório Sírio, Hospital do Coração
Objetivos: Em novembro de 2015, foi implantada na rotina de um hospital privado
de alta complexidade, localizado na cidade de São Paulo (SP), a metodologia de
eletroforese capilar (EC) para quantificação da A1c. Essa metodologia é certificada
pelo National Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP) dos Estados
Unidos e vem se destacando em razão de sua elevada exatidão e precisão e por ser
uma metodologia totalmente automatizada. O objetivo deste estudo foi quantificar
a identificação de amostras com fração A2 aumentada ou com hemoglobinas
variantes identificadas como “outras HbA” e indicadas como “perfil atípico” pelo
software do equipamento. Casuística e métodos: No período de dezembro de 2015
a abril de 2016, foram realizadas 14.992 determinações de A1c pelo método de EC.
Foram avaliados os gráficos gerados pelo equipamento, e os resultados com “perfil
atípico”, fração A2 aumentada ou hemoglobinas variantes foram liberados com
uma nota, sugerindo investigação mais detalhada das hemoglobinopatias pelo
médico assistente. Resultados e conclusão: No período avaliado, foram observadas
185 amostras (1,23%) com presença de fração A2 aumentada ou hemoglobinas variantes. Em 12 amostras (0,08%), a presença de uma hemoglobina variante causou
interferência na metodologia, sendo sugerida a realização de outra metodologia
para o acompanhamento do paciente. Uma vez que as anemias hereditárias, em
especial as talassemias e as hemoglobinas variantes, são as mais comuns das
alterações genéticas humanas, o conhecimento da sua presença nas amostras dos
pacientes ou de outros fatores que reduzem a sobrevida das hemácias constitui um
importante diferencial.
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Figura 2

RELATO DE CASO DE ESTRESSE OXIDATIVO MEDIANTE EXERCÍCIO
FÍSICO
Sena MAB, Santos NCMS, Silva MN, Machado SL, Pereira MD
Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército

Os indivíduos diabéticos de ambas localidades apresentaram baixa qualidade alimentar, sendo que os moradores da área rural tiveram um escore mais baixo neste quesito
(38,15 pontos) em relação aos urbanos (48,00 pontos). Além disso, o IMC destes foi de
32,28 Kg/m² indicando um estado de obesidade. Já na população urbana foi constatado sobrepeso (IMC= 29,84 Kg/m²). Em contrapartida a glicemia, colesterol total e
colesterol LDL foram menores em pacientes na área urbana que em relação a rural,
acontecimento que pode estar relacionado a uma maior atividade física relacionada
a zona rural. Somente o colesterol total e índices de HDL apresentaram-se menores
nos diabéticos urbanos. Assim, os resultados deste estudo demonstraram que ambas
as populações (43,07 pontos) possuem má qualidade nos hábitos alimentares, fato
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Objetivos: Investigar estresse oxidativo. Casuística e métodos: Militar de força
auxiliar candidato a um curso da corporação de alta exigência física, sexo masculino, 39 anos de idade, aparentemente gozando de boa saúde, praticava corrida de
aproximadamente 10 km de percurso junto com outros alunos da mesma corporação, quando desmaiou. De pronto, foi levado para atendimento médico em uma
enfermaria de uma Organização Militar do Exército Brasileiro na cidade do Rio de
Janeiro, onde seu estado foi analisado. O referido militar apresentou os seguintes
dados clínicos: desorientado, dispneico, sudorese; hipertermia, taquicardia; pressão
arterial (PA): 80 × 50 mmHg; frequência cardíaca (FC): 165 bpm; saturação de
oxigênio: 76%; temperatura corporal: 41ºC. Foram administradas 2.500 unidades
de soro fisiológico, 2 l p/min de oxigênio e 40 mg de furosemida. Após o período
agudo, o paciente reclamou de dor muscular. Foi também realizada a coleta de
sangue venoso (heparina, EDTA, sem anticoagulante, sendo um total de 16 ml)
para realização de alguns ensaios bioquímicos e hemograma. A PA neste período foi
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111 × 90 mmHg. Além disso, o paciente foi aquecido com cobertor, teve compressas
de gelo nas regiões das axilas e virilha. Permaneceu por aproximadamente 1 hora
até ter alta da unidade; não urinou durante sua estada. Resultados e conclusão:
Dos ensaios laboratoriais realizados, destacamos aumento nas concentrações
dos seguintes biomarcadores: ácido úrico (10,7 mg/dl), potássio (6,1 mmol/l),
bilirrubina total (2,01 mg/dl), direta (0,62 mg/dl), indireta (1,39 mg/dl), creatinina (1,9 mg/dl), CK (561 U/l), LDH (567 U/l), ALT (58 U/l), AST (42 U/l),
ferro (188 Ug/dl), leucócitos totais (13,3 × 103/µl) e redução na concentração de
glicose (48 mg/dl). Pelos padrões que se mostraram alterados, podemos ter como
causa o estresse oxidativo devido a elevada síntese de espécies reativas de oxigênio,
induzindo danos celulares e aumento no consumo de antioxidantes endógenos
como o ácido úrico e a bilirrubina.

resultados deste estudo demonstraram que os indivíduos diabéticos de ambas as
populações são hipertensos, hiperglicêmicos e apresentam IMC elevados, fatores
que favorecem um pior prognóstico para o quadro de diabetes, além de servir
como importantes fatores no desencadeamento de complicações cardiovasculares
e metabólicas relacionadas com quadro de diabetes.
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IMPRECISÃO DO BNP REALIZADO POR IMUNOENSAIO RÁPIDO DE
PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE UBERABA (MG)
Reis CE, Kappel HB, Santos DRP, Araújo DA, Nery LFA
Laboratório Sabin
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RELAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO DE SAÚDE DE PACIENTES DIABÉTICOS
RESIDENTES DA ÁREA URBANA E RURAL
Sangiovo AMB, Pereira FSO, Vincensi CF, Mallet EKV, Frizzo MN
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (IESA)
Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar o quadro clínico de pacientes diabéticos residentes de área rural e urbana por meio de medidas obtidas
por IMC, circunferência abdominal, pressão arterial e análises laboratoriais de
glicemia e VHS. Casuística e métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa
analítica com 84 pacientes diabéticos residentes no município de Santo Ângelo
(RS). Todos os procedimentos do estudo foram aprovados pelo comitê de ética em
pesquisa sob o número 1.173.158/2015. Para a avaliação das condições físicas
dos pacientes, foram utilizadas medidas da circunferência abdominal, da altura
e da massa, estes últimos sendo utilizados para o determinar o IMC. Os resultados
laboratoriais foram determinados através de hemogramas e testes bioquímicos,
por punção venosa (em jejum). Os dados obtidos foram plotados em planilha
eletrônica Microsoft Excel® e analisados por estatística quantitativa e estão
dispostos na Tabela a seguir.
Área
Mulheres
Rural Homens
Geral
Geral
Urbana Homens
Mulheres

n

Idade IMC

25
13
38
46
13
33

59,6
69,2
62,9
61,9
62,8
61,6

34,2
28,6
32,2
29,9
23,3
30,5

Circ.
Pressão S Pressão D
abdominal
106,2
145,4
93,2
103,6
143,8
86,2
105,3
144,8*
90,7*
100,5
144,5*
94,1*
102,6
141,5
93,1
99,7
145,7
94,5

Glic

VHS

100,4
130,3
110,6*
127*
147
118,8

19,3
9,6*
16
19,8
13,3*
22,3

IMC: índice de massa corporal (kg/m2); circ. abdominal: circunferência abdominal
(cm); pressão S: pressão sistólica; pressão D: pressão diastólica; glic: glicemia (mg/dl);
VHS: velocidade de hemossedimentação. Resultados e conclusão: A população
diabética rural apresentou maior IMC (32,2 kg/m2) em comparação com a
população urbana (IMC = 29,9 kg/m2), caracterizando o quadro de obesidade.
As mulheres, no geral, apresentaram obesidade grau I, com IMC de 32,13 kg/m2,
e concomitantemente, nível médio de VHS de 21,1 mm, sendo também superior
aos homens (VHS = 11,4 mm). Já os homens apresentaram IMC inferior (IMC =
28,47 kg/m2), porém maior circunferência abdominal e níveis glicêmicos. Além
disso, como o aumento da pressão arterial é um fator diretamente ligado ao
sobrepeso, tanto os homens quanto as mulheres do interior e da cidade possuíram
pressão sanguínea elevada, característica de quadro de hipertensão. Assim, os
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Objetivos: Avaliar o desempenho analítico do imunoensaio rápido por fluorescência para dosagem de BNP em amostra de paciente com concentração no limite
de corte/decisão médica e em amostra de paciente normal, atendidos em um
laboratório particular de Uberaba (MG). Casuística e métodos: Duas amostras
de sangue em EDTA de pacientes atendidos na rotina laboratorial (uma amostra
com concentração normal e uma próxima ao limite de corte) foram testadas no
equipamento Triage (ALERE). Ambas foram dosadas 20 vezes, no mesmo dia e
em condições idênticas de medição. Resultados e conclusão: A concentração
de BNP médio foi de 9,34 pg/ml (nível normal) e 112,67 pg/ml (nível de corte).
A imprecisão intraensaio foi, respectivamente, 18,06% e 8,69%. O desvio padrão
na concentração normal (9,34 pg/ml) foi de 1,68 e no limite de decisão médica
(112,67 pg/ml), de 9,79. Os dados demonstram que o teste apresentou imprecisão
intraensaio compatível com o especificado pelo fabricante (inferior a 20,9%) e
pelo Royal College Pathologist Australasia (RCPA) (± 20 pg/ml para ≤ 100 pg/ml
e ± 20% para > 100 pg/ml), sendo este a única fonte cientificamente válida para
especificação da qualidade. A imprecisão detectada é compatível com o estudo CardioOrmoCheck, da Sociedade Italiana de Bioquímica Clínica (SIBIOC). Os dados
sugerem que o clínico leve em consideração a imprecisão do teste na interpretação
dos resultados e as diferenças de desempenho em diferentes métodos disponíveis.
O teste também carece de especificações cientificamente válidas para imprecisão.
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DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE 1,5-ANIDROGLUCITOL (1,5-AG) EM
UMA POPULAÇÃO DE ADULTOS NÃO DIABÉTICOS
Gomes ES, Sumita NM, Nery M, Vieira JGH, Bezerra MGT
Fleury Medicina e Saúde/Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivos: O 1,5-anidroglucitol (1,5-AG) é um marcador para avaliação da hiperglicemia pós-prandial. O valor deste biomarcador reside na sua aplicação no controle
glicêmico de curto prazo. Este trabalho tem como objetivo estabelecer os níveis de
1,5-AG em adultos brasileiros não diabéticos. Casuística e métodos: O estudo foi
realizado em uma população sem evidências clínicas e laboratoriais de diabetes e
aprovado pelo comitê de ética de nossa instituição. Foram avaliadas 966 amostras de
sangue (506 mulheres e 460 homens), com idade média de 40 ± 10 anos. O sangue foi
obtido por punção venosa após 12 horas de jejum; as amostras, coletadas em tubo com
gel, sem anticoagulante, para as dosagens do 1,5-AG e da glicose e tubos de EDTA para
dosagem de A1c. A dosagem do 1,5-AG foi realizada utilizando o conjunto diagnóstico
da marca GlycoMark (GlycoMark, Inc. Tomen América New York, NY). Para mensurar
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a glicose, utilizou-se o método da hexoquinase da Roche. Ambas as análises foram
realizadas no equipamento Cobas 8000 (Roche Diagnostics GmbH, Alemanha), nos
módulos c501 e c702, respectivamente. A determinação da A1c foi feita por HPLC,
método certificado pelo NGSP, no analisador Tosoh HLC-723G8 (Tosoh Corporation,
Japão). Resultados e conclusão: Os valores médios foram: 1,5-AG: 15,89 ± 6,47 µg/
ml, glicose: 89 ± 6 mg/dl e A1c: 5,2 ± 0,3%. Os resultados para o grupo masculino
foram: 1,5-AG: 16,71 ± 6,59 µg/ml, glicose: 90 ± 5 mg/dl e A1c: 5,3 ± 0,3%. Já para
o grupo feminino foram: 1,5-AG: 15,14 ± 6,26 µg/ml, glicose: 88 ± 6 mg/dl e A1c:
5,2 ± 0,3%. Os intervalos de referência para o 1,5-AG entre os percentis 2,5 e 97,5 foram:
11,68-29,18 µg/ml (homens) e 10,54-28,94 µg/ml (mulheres). O estabelecimento do
intervalo de referência para o 1,5-AG, específico para a população brasileira, proporciona ao médico maior segurança no uso deste parâmetro para o controle glicêmico
de curto prazo. Referência: 1. Dungan KM. 1,5-anhydroglucitol (GlycoMark (TM))
as amarker of short term glycemic control and glycemic excursions. Expert Rev Mol
Diagn. 2008; 8(1): 9-19.
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PREVALÊNCIA DE DIABETES EM GESTANTES ATENDIDAS EM UMA
MATERNIDADE DE ALTO RISCO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (SE)

Tema livre tradicional

de assistência à saúde. A diabetes mellitus tipo I é uma doença caracterizada pela
destruição autoimune das células do pâncreas, que produzem a insulina, e a diabetes
mellitus tipo II, pela redução da sensibilidade dos tecidos à insulina. São doenças
discretas, que podem causar diversos danos à saúde da população, podendo levar
à morte. Por ser uma enfermidade silenciosa e se desenvolver progressivamente
no estágio inicial da doença, sua detecção é dificultada. Casuística e métodos:
Foi realizado estudo retrospectivo com dados de adultos (≥ 20 anos) residentes
no estado de Sergipe. Para tal estudo, foram analisados os cadernos atas do setor
de bioquímica no laboratório do Hospital da Polícia Militar de Sergipe (HPM). Os
critérios de inclusão foram: idade, indivíduos com valores de glicemia normal e
indivíduos com valores de glicemia acima do valor de referência. Fizeram parte
deste estudo 440 pacientes atendidos no ano de 2014, dos quais 245 (55,7%) foram
do sexo feminino e 195 (44,3%), do masculino. Esses indivíduos foram separados
por faixa etária, sendo a menor idade de 20 anos e a maior de 97, com prevalência
de DM em pacientes com idade superior a 70 anos. Resultados e conclusão: Este
trabalho torna evidente a importância do tratamento global da DM em um serviço
de atendimento hospitalar e salienta, contudo, que a gestão desses doentes e suas
complicações devem ocorrer preferencialmente no contexto do ambulatório, com
acompanhamento de especialidades médicas, notadamente de Medicina Geral e
Familiar, da Endocrinologia.
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Lima MSB, Lima MSB, Almeida POS, Mendonça LR
Universidade Tiradentes (UNIT)
Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar a ocorrência de diabetes mellitus nas
gestantes atendidas em uma maternidade de alto risco em Aracaju (SE), ressaltando
a importância do acompanhamento do pré-natal, da detecção prévia da doença e da
adoção de vida saudável na gravidez. Para isso, foi necessário avaliar os prontuários
das gestantes atendidas na maternidade. Casuística e métodos: O estudo iniciou-se
a partir da coleta e da análise dos prontuários das gestantes atendidas na maternidade, onde foram extraídas as variáveis demográficas e socioeconômicas, relativas
às causas e ao período gravídico – puerperal. Os prontuários foram analisados
apenas uma vez e registrados no programa Microsoft Office Excel 2010. Resultados
e conclusão: Foram avaliados aleatoriamente 362 prontuários, observa-se que
apenas 23 (6%) tiveram diagnóstico para diabetes mellitus, dos quais apenas seis
(26%) já apresentavam a doença antes da gestação; a faixa etária mais atingida
foi entre 31 e 40 anos, destes apenas nove (39%) realizaram a glicemia de jejum.
Foi detectado que a realização do pré-natal é importante na detecção precoce e no
controle da diabetes mellitus gestacional, mostrando que o rastreio tem boa representatividade. Referências: 1. Barros SRF. Urinary tract infection during gestation
and its correlation with low back pain versus nursing interventions. Rev Dor, São
Paulo. 2013. 2. Silva PR, Braga TP, Burçãos GCS, Dutra CDT, Pires CA. Educação
em saúde como instrumento de prevenção da hipertensão e diabetes gestacional.
An Congr Bras Med Fam Comunidade, Belém. 2013; 12-557.
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DIABETES MELLITUS: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A FREQUÊNCIA
DESTA ENFERMIDADE EM HOMENS E MULHERES
Lima MSB, Santos ACB, Almeida POS, Mendonça LR
Universidade Tiradentes (UNIT)
Objetivos: A diabetes é uma das doenças crônicas não transmissíveis (DNCT)
que está entre as prioridades na maioria dos países devido ao seu impacto na
mortalidade, na morbidade e nos custos decorrentes da execução dos programas
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TRIAGEM NEONATAL DE FENILCETONÚRIA PELA ANÁLISE QUANTITATIVA DE FENILALANINA E TIROSINA POR ESPECTROMETRIA DE
MASSAS EM TANDEM
Vieira-Neto EV, Faria MAR, Santos CS, Dias AFEB, Fonseca AA
Laboratório Diagnósticos Laboratoriais Especializados
Objetivos: As hiperfenilalaninemias (HPA) são erros inatos do metabolismo da
fenilalanina (Phe), causados pela deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase
(PAH). A forma grave, fenilcetonúria (PKU), quando não tratada, leva à deficiência
intelectual. A detecção da PKU pela triagem neonatal e a instituição precoce de
tratamento dietoterápico possibilitam um desenvolvimento cognitivo normal.
Relatamos a avaliação da triagem neonatal da PKU por espectrometria de massas
em tandem com electrovaporização (ESI-MS/MS) em um laboratório privado.
Casuística e métodos: Foram incluídas amostras de sangue em papel filtro de
177.227 recém-nascidos (RN). Foi realizada a quantificação simultânea de Phe
e tirosina (Tyr) por ESI-MS/MS. Adotaram-se os seguintes níveis de corte: Phe –
2,2 mg/dl; razão molar Phe/Tyr – 2. Resultados e conclusão: Foram detectadas
66 amostras com Phe ≥ 2,2 mg/dl. Dez também apresentaram aumento de Tyr
e foram excluídas. Os 56 restantes foram reconvocados como suspeitos de HPA
e PKU. Destes, 32 apresentaram Phe/Tyr < 2 (suspeita fraca) e 24 ≥ 2 (suspeita
forte). Foi possível obter uma segunda amostra de 38 RN. Dos 21 RN com Phe/
Tyr < 2 na primeira amostra, 19 apresentaram resultados normais na segunda
amostra e dois, perfil sugestivo de HPA leve benigna (Phe ≥ 2,2 e < 6 mg/dl, Phe/
Tyr < 4). Dos 17 RN com Phe/Tyr ≥ 2, sete apresentaram resultados normais e
10, resultados alterados na segunda amostra, dos quais três apresentaram perfil
sugestivo de PKU (Phe ≥ 10 mg/dl e Phe/Tyr ≥ 4), dois de PKU atípica (Phe ≥ 6 e
< 10 mg/dl e Phe/Tyr ≥ 4), três de HPA leve benigna e dois perfil indeterminado
(Phe ≥ 2,2 e < 6 mg/dl, Phe/Tyr ≥ 4). Foi significativa a diferença de desfechos
entre os RN com Phe/Tyr normal e alterado na primeira amostra (p = 0,001). A
incidência de PKU situou-se em um em 35.445. A quantificação simultânea de
Phe e Tyr por ESI-MS/MS presta-se como exame confirmatório de PKU em RN
com resultados alterados em primeira amostra, além de permitir o diagnóstico
diferencial das diferentes formas de HPA.

Tema livre tradicional
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PERFIL ETÁRIO DE GESTANTES ATENDIDAS EM UM LABORATÓRIO
PRIVADO DE UBERABA (MG)

DIAGNÓSTICO DE ACIDEMIAS ORGÂNICAS E OUTROS ERROS INATOS
DO METABOLISMO PELA ANÁLISE DE ÁCIDOS ORGÂNICOS URINÁRIOS

Almeida MM, Kappel HB, Reis CE, Oliveira GF, Araujo CM

Vieira-Neto EV, Gomes LNLF, Santos CS, Fonseca AA, Fonseca JHR

Laboratório Sabin

Laboratório Diagnósticos Laboratoriais Especializados

Objetivos: Com o intuito de destacar e avaliar o perfil epidemiológico de gestantes,
nosso estudo visou identificar o perfil etário da população feminina atendida em
um laboratório privado de Uberaba (MG) para a dosagem de beta-HCG. Casuística
e métodos: O estudo foi composto por pacientes atendidas no período de 2012 a
2015, e os resultados de beta-HCG foram obtidos por meio de levantamento de
banco de dados do sistema informatizado de um laboratório privado da cidade
de Uberaba (MG). Parâmetros do exame foram avaliados estatisticamente para
comparação dos resultados no software statistic 8.0 e Bioestat 5.0. Resultados
e conclusão: Nosso estudo avaliou 1.265 pacientes com dosagem de beta-HCG
sugestiva de gravidez (resultados superiores a 49,9 mUI/ml), e os resultados mostraram que um total de 414 (32,7%) das pacientes gestantes estão na faixa etária
de 34 a 45 anos, o que corrobora nossos achados a estudos recentes, demonstrando
um novo perfil etário das gestantes atuais, com gestações mais tardias (inclusive
primiparidade tardia), principalmente em regiões com maior desenvolvimento
socioeconômico. Fatores como melhor escolaridade e educação, maior consciência
da contracepção, acesso mais fácil aos contraceptivos e outros fatores econômicos
contribuíram para a mudança de comportamento das mulheres, que estão mais
preocupadas com seu preparo intelectual para melhor inserção no mercado de
trabalho do que com a gestação.

Objetivos: As acidemias/acidúrias orgânicas (OAD) formam um grupo heterogêneo de
erros inatos do metabolismo (EIM), que envolvem vias relacionadas com degradação
dos aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos. A cromatografia gasosa/espectrometria
de massas (GC/MS) de amostras de urina é o método de escolha no diagnóstico e
no seguimento desses EIM. Sua prevalência no Brasil é subestimada, pois muitos
pacientes não são investigados ou vão a óbito antes que se suspeite de OAD. O objetivo
deste trabalho foi descrever as OAD e outros EIM detectados pela análise de ácidos
orgânicos urinários em um laboratório de referência. Casuística e métodos: Foram
obtidas 5.142 amostras de urina de pacientes com suspeita de EIM. Entre os motivos
da solicitação do exame, destacaram-se as disfunções neurológicas, alterações em
exames de neuroimagem, desordens hepáticas, acidose metabólica, hipoglicemia,
hiperlacticemia, cetonúria e hiperamonemia. Os ácidos orgânicos foram identificados
e quantificados em um cromatógrafo gasoso/espectrômetro de massas. Resultados
e conclusão: Das 5.142 amostras de urina analisadas, 3.806 (74,0%) mostraram-se
negativas, 392 (7,6%) apresentaram perfil específico de EIM, 606 (11,8%), perfis
inespecíficos (p. ex., acidúria láctica, acidúria dicarboxílica e cetonúria) e 338
(6,6%), resultados indefinidos. A acidemia metilmalônica (110 amostras), a acidúria
glutárica tipo I (62), a acidemia propiônica (39) e a doença da urina em xarope de
bordo (24) foram os EIM mais frequentes. A análise de ácidos orgânicos urinários,
especialmente quando associada à análise de acilcarnitinas em sangue em papel de
filtro, é bastante útil na elucidação diagnóstica de pacientes com suspeita clínica de
EIM. Esta análise pode ser incluída nos protocolos de investigação de neonatos com
sintomas graves, muitas vezes confundidos com sepse, bem como de pacientes
com formas de apresentação tardia, de curso mais arrastado, com predomínio de
sintomas neurológicos “acidúrias orgânicas neurológicas”.
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OS NÍVEIS DE VITAMIMA D NÃO ESTÃO ASSOCIADOS AO COMPROMETIMENTO DA COGNIÇÃO EM IDOSOS
Oliveira ACR, Borges KBG, Silva IFO, Carvalho MDG, Fraga VG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

EDUCAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA

Objetivos: Vivemos atualmente em uma transição demográfica mundial, que
conduz ao envelhecimento populacional, juntamente com uma transição epidemiológica com aumento de doenças crônico-neurodegenerativas. A vitamina D
(VITD) está relacionada com a regulação de mais de 200 genes, sendo descrito
que sua sinalização está envolvida no desenvolvimento e nas funções cerebrais.
Com a mudança de estilo de vida, observa-se hipovitaminose D global, e os idosos possuem maior risco de desenvolver esta deficiência devido à diminuição da
síntese cutânea e da ingestão da VITD. A maioria das ações biológicas da VITD é
mediada pelo receptor da VITD (VDR), presente em regiões do cérebro essenciais
para a cognição. O presente trabalho objetivou elucidar a relação entre a VITD e
o comprometimento cognitivo em idosos. Casuística e métodos: Foram avaliados
grupos de idosos diagnosticados com doença de Alzheimer (n = 23), comprometimento cognitivo leve (CCL) (n = 28), e idosos cognitivamente saudáveis (n =
19). A dosagem da 25(OH)D foi realizada por HPLC. Resultados e conclusão:
Não houve diferença significativa entre os níveis de VITD entre os grupos (p >
0,05). Além desta investigação transversal, um grupo de pacientes com CCL foi
acompanhado em um estudo longitudinal, no qual foi avaliado o declínio cognitivo em um intervalo médio de um ano. Neste grupo também não foi observada
a associação dos níveis de VITD com a alteração nos testes cognitivos (p > 0,05).
Os dados obtidos até o momento sugerem que, embora outros trabalhos tenham
indicado a ação da VITD no cérebro, neste estudo não foi evidenciada a relação
desta vitamina e o comprometimento da cognição.
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PREVALÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) INFANTIL
Motta EAP, Oliveira AS, Pimenta EGM, Ferreira PA, Barbosa KL
Faculdade Estácio São Luís
Objetivos: Objetivou-se caracterizar a prevalência do acidente vascular encefálico (AVE)
infantil, a partir de crianças registradas no grupo “AVC em crianças, casos raros, mas
reais”, identificando a faixa etária, o sexo, as doenças de bases, os fatores de risco e suas
sequelas apresentadas pós-AVE, classificando-o quanto ao tipo, isquêmico ou hemorrágico. Casuística e métodos: Trata-se de um estudo transversal, com abordagem descritiva
e quantitativa. A coleta foi realizada de julho a setembro de 2015, com a utilização de
um formulário eletrônico criado no Google Drive versão 10 e enviado aos responsáveis.
A pesquisa foi submetida para apreciação do Comitê de Ética no Plataforma Brasil, com
protocolo de aprovação CAAE 50819315500005084. Resultados e conclusão: Foram
analisados 17 formulários; todas as crianças com diagnóstico de AVE; média de idade
em meses de 26,12 ± 40,8, prevalência para o sexo feminino (65%). O tipo de AVE com
maior prevalência foi o isquêmico (65%), sendo a ressonância magnética (32%) o exame
de imagem mais realizado para diagnóstico, seguido pela tomografia computadorizada
(29%). Os exames laboratoriais que apresentaram alterações foram proteína S, proteína
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C reativa e antitrombina. Como consequência do AVE, as sequelas mais citadas em 40%
das crianças foi o déficit motor; ao se tentar relacionar como possíveis causas, 83%
responderam que não tiveram nenhuma infecção viral ou bacteriana associadas ao
AVE. Com isso, tem-se como desafio sugerir mais estudos acerca do assunto e incluir o
diagnóstico e o tratamento precoces na luta contra a doença cerebrovascular infantil.
Referências: 1. Machado V, et al. Acidente vascular cerebral isquêmico perinatal: estudo
retrospectivo de 5 anos em maternidade nível II. Rev Einstein. 2015; 13(1): 65-71. 2.
Matão LL, et al. Atendimento ao acidente vascular encefálico infantil: perspectivas de
neuropediatras. Rev Enf. Goiânia. 2011; 22: 1-14.

93

AÇÃO DO EXTRATO DE PUNICA GRANATUM LINN NA CICATRIZAÇÃO
CUTÂNEA
Lima TMP, Calil-Elias S, Garcia TA, Gomes JPM, Machado TB
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Avaliar o efeito cicatrizante do extrato de Punica granatum Linn em feridas
de camundongos. Casuística e métodos: Os animais foram anestesiados com 112 mg/kg
de cloridrato de cetamina e 7,5 mg/kg de xilasina, por via intraperitoneal; com auxílio
de punch metálico e tesoura cirúrgica, realizou-se lesão em região dorsal, com 10 mm
de diâmetro, sendo divididos em três grupos, tratados com solução salina (SPSS), extrato
de romã macerado (SMAC) e extrato de romã micro-ondas (SMIC). As feridas foram
tratadas por cinco dias. Neste trabalho, foram avaliados os seguintes parâmetros: área
de contração e análise histopatológica, histomorfométrica e colágeno total das lesões.
Resultados e conclusão: Em D1, SMIC apresentou redução da área e distanciamento
das bordas, além da área da borda da lesão coberta com crosta, formando uma barreira
de proteção. Em D3, houve maior espessura no SMIC, hemácias livres, crosta e edema.
Em D7, o SMIC apresentou provável aumento na proliferação de fibrócitos, fibroblastos
e fibras colágenas. No D14, apenas SMAC não apresentava a área de ferida epitelizada.
No D21, todos os grupos apresentaram a área de ferida com tecido de granulação e
epitelizada. Neste período, o tecido de granulação apresenta-se em todos os grupos,
com presença de botões germinativos, folículos pilosos e glândulas, em grande quantidade na região perilesão. SMAC apresentava esses anexos em uma quantidade maior
e mais organizada; SMIC, toda a área de lesão preenchida com tecido de granulação
epitelizado. Também foi verificada a formação e a congestão de vasos sanguíneos. Em
D21, o conteúdo de colágeno total foi maior no SMAC. Os grupos tratados com a romã
aceleraram o processo de cicatrização, com redução da inflamação e início precoce da
fase proliferativa, com melhores resultados no SMIC. Sugerem-se outros estudos com o
extrato SMIC, correlacionando doenças que prejudicam a cicatrização.
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O LÚDICO NO ENSINO DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA NA CLÍNICA
VETERINÁRIA
Souza AM, Bravo SAC, Ferreira MR, Xavier MS, Almosny NRP
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Na atualidade, a informação é facilmente acessada a qualquer momento
e em qualquer lugar, tornando o ensino superior um desafio ainda maior para os
professores. O método tradicional de quadro e giz, ainda muito empregado, vem sendo
modificado para apresentações em power point com animações mais atrativas para
o aluno. Nos últimos anos, a implementação de práticas pedagógicas lúdicas tem
sido utilizada como estratégias de ensino. O objetivo deste estudo foi avaliar o uso
de jogos de tabuleiro adaptados para o ensino da interpretação do hemograma e da
identificação morfológica das células sanguíneas, assim como da avaliação renal e
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hepática, conteúdos ministrados na disciplina de Patologia Clínica Veterinária. Casuística e métodos: Duas turmas de graduação e residência em Medicina Veterinária
jogaram os jogos, na presença de um professor mediador. Cada turma foi dividida em
duas equipes para responder às perguntas referentes aos conteúdos da disciplina. Ao
final da rodada, o professor explicava as dúvidas quanto ao conteúdo abordado. Um
questionário foi aplicado aos alunos, questionando-os se as questões dos jogos foram
coerentes com o conteúdo ministrado e se os jogos auxiliaram nos estudos. Resultados e conclusão: Cem por cento dos alunos responderam que sim. Os resultados
deste estudo corroboram a observação de Hoppe & Kroeff (2014), que relatam que
o aprendizado com jogos alia experiências prazerosas e positivas ao conhecimento
duradouro e contextualizado em todos os segmentos de ensino, incluindo o superior.
Também corrobora o estudo de Maia & Amaral (2016), que mostram que aprender
brincando promove maior colaboração, maior entendimento da matéria e leva o
aluno a aplicar a teoria na prática. Conclui-se que a inserção de jogos para o ensino
de Patologia Clínica Veterinária motivou os alunos e os auxiliou no aprendizado,
devendo ser aplicados em outras disciplinas do ensino superior. Referências: 1. Hoppe
& Kroeff. 2014. 2. Maia & Amaral. 2016.
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ALIANDO INFORMÁTICA AO ENSINO DE PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA
Xavier MS, Fonseca LHS, Lopes MRS, Azevedo AF, Souza AM
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Com o crescente uso e a disponibilização de tecnologias da informação, o
ensino superior em todas as áreas do conhecimento tem sido desafiador. Os métodos
tradicionais, de exposição oral e escrita, vêm sendo substituídos por apresentações em
power point e outros recursos para visualização do conteúdo em sala de aula. Além
disso, estratégias modernas de ensino são aplicadas, como os métodos ativos, e também
atividades lúdicas que associam experiências prazerosas e positivas, com conhecimento
duradouro e contextualizado em todos os segmentos de ensino, incluindo o ensino universitário (Hoppe & Kroeff, 2014). O ensino da Patologia Clínica Veterinária se baseia
na realização e na interpretação de exames laboratoriais nos mamíferos domésticos.
O presente resumo relata a criação e a atualização de um blog sobre hematologia
veterinária e o uso de um quiz sobre urinálise desenvolvido no softwear Power Point.
Casuística e métodos: O blog relaciona o conteúdo de hematologia veterinária,
descrevendo técnicas do hemograma com links explicativos e, no último semestre,
foi atualizado com imagens e textos. Ele tem sido acessado por alunos da graduação,
residentes e pós-graduandos. O quiz contém perguntas e respostas que emitem sons
diferenciados quando o aluno acerta ou erra a opção escolhida. Além disso, possui
links que levam ao conteúdo desenvolvido em cada pergunta, explicando a resposta
certa. Foi utilizado na disciplina de Patologia Clínica Veterinária para as turmas de
graduação e residência em Medicina Veterinária. Resultados e conclusão: Mais de
75% dos alunos acharam ótimo quanto ao formato, ao número de questões e à clareza
das respostas. Conclui-se que a inserção da informática no ensino de Patologia Clínica
Veterinária gera maior dinamismo ao acesso à informação, auxiliando os alunos no
aprendizado e deve ser aplicada em outras disciplinas do ensino superior.
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ENSINO DE “COLETA DE SANGUE VENOSO PERIFÉRICO” PARA ALUNOS
DE MEDICINA: UMA EXPERIÊNCIA DE QUATRO ANOS
Vasconcellos LS
Departamento de Propedêutica Complementar da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Tema livre tradicional
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Objetivos: A formação do médico generalista requer habilidades que vão além dos
ensinamentos teóricos. A coleta de sangue venoso deveria ser ensinada a todos os alunos
de medicina. Em nossa faculdade, disciplinas de Patologia Clínica são ministradas
desde 1974. Em 2013, iniciou-se também a oferta de disciplina optativa: Coleta de
sangue venoso periférico. O objetivo foi relatar a experiência de quatro anos de docência
nessa disciplina, enfatizando suas características e o grau de satisfação do discente.
Casuística e métodos: Trata-se de uma disciplina semestral, ofertada nas férias,
para alunos de medicina, entre 6º e 8º períodos, que obrigatoriamente já cursaram a
disciplina Patologia Clínica I. Normalmente, são oferecidas entre seis a 10 vagas por
turma. Desde 2014, abre-se uma turma extra para os monitores do departamento. A
disciplina ocorre em uma única semana, segunda a sexta-feiras, totalizando 30 horas
(dois créditos). Inicialmente, faz-se discussão teórica, seguida de treinamento simulado em manequins. Posteriormente, cada aluno é acompanhado por flebotomista,
na coleta ambulatorial, puncionando pacientes. O manual da SBPC/ML referente à
coleta sanguínea é oferecido como bibliografia, além de artigos. A avaliação consta
com participação (40 pontos) e prova teórica (60 pontos). O grau de satisfação do
discente é feito eletronicamente, avaliando: relevância, conhecimento prévio, dificuldade, conteúdo, objetivos propostos/alcançados, carga horária, material didático,
bibliografia e avaliação. Resultados e conclusão: Dos 98 alunos que já cursaram a
disciplina, 38 responderam ao questionário: destes, 31,6% relataram conhecimento
prévio médio ou ruim, e 7,9% consideraram a disciplina difícil. A disciplina foi relevante
para 94,7%, e o aprendizado foi bom ou muito bom para 92,1%. Material didático e
método de avaliação foram considerados bons ou muito bons por 84,2% dos alunos.
Embora 10,05% consideraram carga horária insuficiente, os objetivos da disciplina
foram alcançados segundo 92,1% dos discentes. Conclui-se que a disciplina é bem
avaliada pelos alunos, cuja demanda é crescente.

ENDOCRINOLOGIA
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ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE HAPTOGLOBINA E PARÂMETROS CLÍNICOS NO DIABETES MELLITUS TIPO 2
Rodrigues KF, Pietrani NT, Bosco AA, Ferreira CN, Borges KBG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e a obesidade, especialmente a obesidade
visceral, têm sido associados ao estado inflamatório crônico de baixo grau e à ativação
do sistema imune. A haptoglobina (Hp) é uma proteína de fase aguda responsável pela
retirada da hemoglobina livre da circulação, prevenindo os seus danos oxidativos. A Hp
é produzida principalmente pelos hepatócitos, mas também por outros tipos celulares,
como os adipócitos. O objetivo deste trabalho foi investigar a associação entre os níveis
plasmáticos de Hp com parâmetros clínicos e laboratoriais no DM2. Casuística e métodos:
Participaram deste estudo 164 indivíduos, sendo 102 pacientes com diagnóstico de DM2
e 62 controles não diabéticos, pareados por sexo, idade e índice de massa corporal (IMC).
Os níveis de Hp foram medidos em amostras de plasma em EDTA pelo método de ELISA,
com o kit Quantikine®ELISA Human Haptoglobin Immunoassay (R&D Systems, USA). Os
outros dados foram obtidos de prontuários médicos e entrevistas. As análises estatísticas
foram realizadas no software SPSS versão 17.0, utilizando-se os testes de Kruskal-Wallis,
Mann-Whitney (seguida da correção de Bonferroni, quando necessário) e correlação de
Spearman. Um valor de p < 0,05 foi considerado significativo. Resultados e conclusão: Os níveis de Hp foram mais altos no grupo com DM2 quando comparados com o
grupo-controle (mediana [intervalo interquartílico]): (DM2 = 1,15 [0,52] g/l; controle
= 0,88 [0,58] g/l; p = 0,005]. Indivíduos com DM2 e obesos possuem maiores níveis
de Hp quando comparados com indivíduos com DM2 e IMC < 25 kg/m2 (p = 0,014),
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bem como com controles obesos (p = 0,007). Além disso, os níveis de Hp mostraram
correlação positiva e significativa com IMC, circunferência abdominal, interleucina 6 e
proteína C reativa ultrassensível (p < 0,05 para todos), no grupo com diabetes. Os dados
obtidos sugerem a associação da Hp com os eventos inflamatórios que influenciam a
etiopatogênese do DM2, bem como a obesidade associada a essa condição.
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AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO E DOS NÍVEIS SÉRICOS DA
MOLÉCULA DE ADESÃO INTERCELULAR-1 EM PACIENTES DIABÉTICOS
TIPO 2, ESTRATIFICADOS PELA HEMOGLOBINA GLICADA
Tavares AM, Silva JH, Bensusan CO, Taboada GF, Weide LCC
Universidade Federal Fluminense
Objetivos: O estresse oxidativo e a resposta inflamatória estão envolvidos no desenvolvimento das complicações do DM2. Assim, avaliamos os níveis de NO, tiol, ICAM-1
e as atividades SOD e GPX no soro e no plasma de pacientes DM2, estratificados pelos
níveis de HbA1c, comparando-os com indivíduos não diabéticos (controles). Casuística
e métodos: Pacientes DM2 (n = 89) foram divididos em: compensados (HbA1c <
7%), moderadamente descompensados (HbA1c 7%-9%) e descompensados (HbA1c
> 9%). Os níveis séricos de NO, tiol e ICAM-1 dos pacientes DM2 e de 16 indivíduos-controle não diabéticos foram avaliados por kit fluorimétrico, teste colorimétrico e
ELISA, respectivamente. As atividades SOD e GPx plasmáticas foram avaliadas por
meio de kits colorimétricos. Resultados e conclusão: Os níveis de NO (pmol/µl) no
grupo HbA1c > 9% estavam significativamente reduzidos (8,54 ± 4,06) em relação
aos outros dois grupos (HbA1c < 7%: 22,44 ± 13,33; HbA1c 7%-9%: 27,1 ± 10,33). A
concentração de tiol (mM/ml) do grupo-controle estava significativamente elevada
(1,66 ± 0,59) em relação aos três grupos DM2 (HbA1c < 7%: 1,28 ± 0,83; HbA1c 7%9%: 1,33 ± 0,60; HbA1c > 9%: 1,22 ± 0,33). As atividades SOD (U/ml) (HbA1c < 7%:
7,74 ± 6,84; HbA1c 7%-9%: 5,03 ± 4,95; HbA1c > 9%: 8,19 ± 6,24) e GPx (nmol/min/
ml) (HbA1c < 7%: 47,28 ± 38,83; HbA1c 7%-9%: 34,64 ± 34,44; HbA1c > 9%: 57,05
± 24,72) não diferiram entre os grupos. Houve aumento significativo nos níveis de
ICAM-1 (ng/ml) do grupo-controle (206,32 ± 35,70) e do grupo HbA1c > 9% (191,88
± 56,37) com relação ao grupo HbA1c < 7% (147,68 ± 68,80), enquanto os níveis de
ICAM-1 do grupo HbA1c 7%-9% (169,32 ± 63,74) não foi diferente dos outros grupos.
A diminuição dos níveis de NO e o aumento dos níveis de ICAM-1 no grupo HbA1c >
9% sugere presença de complicações do DM2. A diminuição dos níveis de tiol no DM2,
com relação ao controle, parece estar associada à diminuição das defesas antioxidantes,
apesar de não ter ocorrido alteração nas atividades SOD e GPx.
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O AUMENTO DE SOLICITAÇÃO DO EXAME DE VITAMINA D PELOS
MÉDICOS E A INCIDÊNCIA DE RESULTADOS ALTERADOS
Almeida VL, Marcelino EY, Takagaki KM, Souza E, Campos MRM
Sancet Laboratório Médico
Objetivos: A vitamina D é essencial para a absorção do cálcio. Ela é sintetizada pela
pele a partir dos raios ultravioleta e pode ser também adquirida com a alimentação.
Pesquisadores estudam várias manifestações patológicas e implicações clínicas da
deficiência dessa vitamina, como doenças cardiovasculares, autoimunes, alguns tipos
de câncer e osteoporose. O objetivo do trabalho foi verificar se houve aumento das solicitações de exames de vitamina D pelos médicos na região do Alto Tietê e se os resultados
estavam alterados, sendo considerados abaixo do suficiente. Casuística e métodos:
Foram analisados o número de solicitações médicas de vitamina D25 entre janeiro de
2007 e dezembro de 2015 e a quantidade de resultados alterados entre janeiro de 2013
e dezembro de 2015. O exame foi realizado pela metodologia quimioluminescência.
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Resultados e conclusão: A partir de 2007 até 2015, observou-se aumento significativo no número de solicitações. Em 2007, o número era muito baixo, foram cinco
solicitações; em 2008, nove; em 2009, 50; em 2010, 287; em 2011, esse número subiu
para 1.731; e em 2012, foram 4.395 solicitações. Em 2013, as solicitações chegaram a
7.240, em 2014 foram 12.647 e em 2015, 17.057. Em relação à análise dos resultados
no período entre 2013 e 2015, 85,5% dos resultados foram abaixo do valor normal
em 2013; em 2014, 76,07%; e em 2015, 79,01%. Os resultados obtidos permitiram
concluir que os médicos estão mais atentos ao fato de que a falta de vitamina D pode
estar associada a diversas doenças. Os dados demonstraram que houve diminuição de
resultados alterados entre 2013 e 2015. Quanto mais investigação, apoio diagnóstico
e terapêutico ao paciente, maior a possibilidade de diagnosticar a deficiência e a
insuficiência da vitamina D no organismo, possibilitando um tratamento eficiente e
um bom prognóstico ao paciente. Referência: 1. Santos Junior EP, et al. Epidemiologia
da deficiência de vitamina D. Revista Científica do ITPAC, Araguaína. 2011; 4(3).
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DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA DE HORMÔNIOS
ESTEROIDES DOSADOS POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA
A ESPECTROMETRIA DE MASSAS
Togni LR, Batista M, Sanches LR, Faulhaber ACL, Ferreira CES
Laboratório Clínico, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo
Objetivos: Determinar os valores de referência (VR) populacionais para androstenediona (andro), 17-hidroxiprogesterona (17OHP), dehidroepiandrosterona (DHEA) e
testosterona (T) pelo método indireto de Hoffman dosados em soro por cromatografia
líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS/MS), método altamente específico
considerado de referência para dosagem de esteroides. Casuística e métodos: Foram
coletados resultados retrospectivos (dezembro de 2015 a março de 2016) de 2.388
pacientes atendidos em várias unidades no município de São Paulo. Os pacientes foram
particionados por sexo e idade: 11 a 17 anos (púberes); 18 a 44 anos (adultos); 45 a 64
anos (maduros); e maiores de 65 anos (idosos). Outliers foram excluídos pelo método
de Chauvenet, e os dados analisados pelo método de Katayev et al. (2010), com base no
intervalo linear da frequência acumulada dos resultados. A partir da equação de primeiro
grau, foram estimados os limites de referência (percentil 2,5 e 97,5) para cada faixa
etária. Resultados e conclusão: Apenas a T apresentou diferença estatística entre sexos,
não havendo número de indivíduos suficiente para cálculo do VR em alguns grupos.
Em púberes, os VR foram: andro 24 a 137 ng.dl-1, 17OHP até 99 ng.dl-1 e DHEA 0,5 a
7,9 ng.ml-1; em adultos, andro 27 a 112 ng.dl-1, 17OHP até 132 ng.dl-1, DHEA 0,8 a
4,9 ng.ml-1 e T até 45 ng.dl-1 (mulheres) e 168 a 720 ng.dl-1 (homens); em indivíduos
maduros, andro 16 a 75 ng.dl-1, 17OHP até 117 ng.dl-1, DHEA 0,4 a 3 ng.ml-1, T até
77 ng.dl-1 para mulheres e 122 a 683 ng.dl-1 para homens; em idosos, andro 3,5 a 71
ng.dl-1, 17OHP até 103 ng.dl-1, DHEA até 2,1 ng.ml-1. Os VR calculados pelo método
proposto mostraram-se coerentes com os valores encontrados na literatura e podem ser
aplicados em laboratórios utilizando essa nova metodologia LC-MS/MS. Referência: 1.
Katayev A, Balciza C, Seccombe DW. Establishing reference intervals for clinical laboratory
test results. Am J Clin Pathol. 2010; 133: 180-6.
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NÍVEIS SÉRICOS DE 25-OH-VITAMINA D EM CRIANÇAS: AVALIAÇÃO DA
POPULAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS (SC)
Canali DGR, Soika MW, Wengerkievicz AC, Fontes COL
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A deficiência clínica de vitamina D em crianças está relacionada com
o raquitismo e a osteomalácia, condições hoje raras. Muito mais frequente é a
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deficiência subclínica, em crianças definida pela dosagem de 25-OH-Vitamina D
(25-OH-VitD) < 20 ng/ml. Níveis desejáveis de vitamina D têm sido recomendados
na literatura, mas sua aplicabilidade em diferentes grupos etários e populações ainda
é discutido. Este trabalho objetiva avaliar a prevalência de deficiência de vitamina
D na população pediátrica local pelos valores de referência atuais e verificar se
valores de referência estabelecidos para a população local seriam compatíveis com os
utilizados. Casuística e métodos: Analisou-se retrospectivamente todos os resultados
do laboratório de 25-OH-VitD na faixa etária de zero a 16 anos (n = 12.216) do
ano 2015 (quimiluminescência, SiemensAdvia Centaur XP®). Excluíram-se todos os
pacientes com anotação de uso de vitamina D ou polivitamínicos na ficha de coleta
(n = 568), restando 11.648 resultados. Para verificação do valor de referência, foi
utilizado o estudo paramétrico pelo software EP Evaluator®, de acordo com o CLSI.
Resultados e conclusão: No histórico, 12,4% dos resultados de 25-OH-VitD eram
insuficientes (< 20 ng/ml) e 0,1% excederam a normalidade (> 100 ng/ml). A
média de 25-OH-VitD foi de 23,64 ng/ml (SD = 8,41), com mediana de 22,60 ng/ml,
bastante inferior à mediana do fabricante (59,5 ng/ml). Caso fossem estabelecidos
valores de referência utilizando a população local, os limites utilizados seriam de
12 ng/ml a 42 ng/ml, não compatíveis com os recomendados pelo fabricante (20 a
100 ng/ml). A população pediátrica estudada apresenta frequência de deficiência de
vitamina D inferior à descrita em países desenvolvidos. Caso fossem adotados valores
de referência específicos para a população local, eles seriam bastante inferiores aos
propostos na literatura e pelo fabricante, apesar do hábito de atividades ao ar livre
na cidade de Florianópolis.
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AVALIAÇÃO DA VITAMINA D, PTH E IGF1 E INFLUÊNCIA DO DIABETES
TIPO 2 E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO NO ENVELHECIMENTO
Feres MC, Ramadan DR, Chiavarini R, Poyares D, Tufik S
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo
Objetivos: Neste estudo, os autores avaliaram os parâmetros bioquímicos de vitamina
D (25OHD3), paratormônio (PTH) e fator de crescimento semelhante à insulina
tipo 1 (IGF1) que têm ação sobre as vias do aproveitamento e a absorção do cálcio e
fósforo que estão relacionados diretamente com o metabolismo ósseo e as influências
exercidas pela presença de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e apneia obstrutiva do
sono (OSA). Casuística e métodos: Foram selecionados 333 pacientes aleatoriamente
do Instituto do Sono, sendo 184 homens (n = 41) e 149 mulheres (n = 30), com
idade acima de 60 anos. A média dos índices de apneia e hipopneia (IAH) foi de
30,3 eventos/hora e do IMC = 28,53 kg/m2; a glicemia considerada normal para
esta população foi de até 99 mg/dl. Foram analisados os parâmetros bioquímicos:
25OHD3 Architec/Abbot®, PTH-Immulite2000/Siemens® e IGF1-Liaison®/DiaSorin.
Calculou-se ANOVA de duas vias, tendo como covariantes IMC e IAH. Realizou-se
análise por gênero e Bonferoni. Resultados e conclusão: O grupo estudado apresentou as seguintes médias: 25OHD3 – 23.6 ng/ml (homens > 60 anos) e 27.4 ng/ml
(< 60 anos), para as mulheres 25.6 ng/ml (sem DM) e 23.5 ng/ml (na presença de
DM). Em homens, foram vistos efeitos significantes da idade (F = 3,842, p = 0,005)
sobre o nível de PTH, controlando os resultados para IMC e IAH. Para os acima de 60
anos, observou-se PTH (66,7 pg/ml ± 6,6, p = 0,0015). Não foi encontrado efeito do
diabetes, nem da interação entre DM e idade. Para mulheres, não foi visto efeito da
idade, mas temos efeito da presença de DM sobre os valores de PTH (F = 5,615, p =
0,005). Na presença de DMT2, apresentaram valores mais altos de PTH (p = 0,002)
do que mulheres sem DM. Conclui-se que este estudo apresentou média de 25OHD3
abaixo de 30 ng/ml, sendo considerada insuficiência de vitamina D. Em homens,
foram verificados efeitos significantes da idade com o aumento dos níveis de PTH,
enquanto as mulheres apresentaram efeitos mais deletérios da intolerância à glicose
e DM no metabolismo ósseo em relação aos homens.
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UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES
POR PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIAS DA REGIÃO
DE ITAJAÍ
Batschauer APB, Bueno EC, Marin GJ, Beregula S, Bernardo NLC

para obtenção de uma parceria confiável entre os envolvidos no processo. A atenção
cuidadosa na seleção do teste, na coleta da amostra e nos fatores exógenos interferentes pode garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados. Referência: 1.
Rosner W, Auchas RJ, Azziz R. Position statement: utily limitations, and pit falls in
measuring testosterone: an endocrine society position statement. J Clin Endocrinol
Metab. 2008; 92: 405-13.

Universidade do Vale do Itajaí
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Objetivos: Compreender o perfil dos usuários em academia quanto ao uso de suplementos, bem como analisar os efeitos adversos e os profissionais responsáveis pela
indicação e orientação do uso dessas substâncias. Casuística e métodos: O hábito
de praticar atividades físicas consolidou-se em boa parte da população mundial nas
academias, especialmente na última década. Paralelamente, cresceu o mercado dos
suplementos, seja por motivos estéticos ou para melhorar algum tipo de rendimento.
Os suplementos são amplamente utilizados por praticantes de atividades físicas, visando
atingir maior desempenho e resultados melhores e mais rápidos. Entretanto, pouco
se tem descrito sobre os efeitos adversos do uso indiscriminado dessas substâncias.
A metodologia foi a aplicação de 50 questionários, de forma aleatória, em espaços
públicos, utilizando alguns critérios como indivíduos que frequentavam academias da
região do Vale do Itajaí e que faziam uso de algum suplemento alimentar. Resultados
e conclusão: Os resultados mostraram que a principal razão para o uso do suplemento foi o ganho de massa muscular, sendo o sexo masculino o gênero que mais
utiliza. O produto Whey Protein concentrado é utilizado por 68% dos entrevistados; os
produtos creatina, glutamina e BCAA são utilizados em combinação por 32%. Entre
os entrevistados, 14% relataram ter reações adversas, porém nenhum deles tinham
acompanhamento com exames laboratoriais. Conclui-se que o uso dessas substâncias
deve ser orientado por um profissional da saúde com acompanhamento laboratorial
para garantir a segurança e evitar efeitos adversos, como problemas renais e hepáticos
decorrentes do uso crônico.
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COMO RECONHECER AS ARMADILHAS COMUNS E OTIMIZAR A PRECISÃO DOS ENSAIOS HORMONAIS
Lucatto RCC, Lima FAM, Ceneviva C, Raimundo LG, Duarte AJS
Associação do Sanatório Sírio, Hospital do Coração
Objetivos: Nosso enfoque será direcionado aos interferentes exógenos nas dosagens hormonais, a partir de um caso prático. Casuística e métodos: As dosagens
hormonais podem ser deturpadas pela ingestão ou aplicação inadvertida de
certas medicações ou produtos ou por não respeitar o tempo adequado de coleta.
Para o monitoramento da terapia hormonal, as análises podem ser conduzidas
rapidamente, entretanto, deve-se evitar o uso de medicações transdérmicas desde
o dia que antecede a coleta. Paciente M. M. C. D. C., sexo feminino, 41 anos, com
dosagem de testosterona muita acima do valor de referência, nega ter feito uso de
medicamentos, hormônios ou anabolizantes. Resultados e conclusão: Utilizando
como metodologia a quimioluminescência, o resultado de testosterona obtido no
laboratório foi de 477 ng/dl, enquanto o obtido em outro serviço foi de 29 ng/dl.
O intervalo entre as coletas foi superior a 24 horas. Após rastrear as etapas analíticas e sem poder atribuir alguma falha ao processo, fizemos novo contato com
a cliente, que reiterou não fazer uso de medicamentos. Sua amostra foi enviada
para reprocessamento em um terceiro laboratório, por metodologia padrão-ouro,
e o resultado foi de 627 ng/dl. Verificou-se que no mesmo dia da coleta em nosso
serviço a cliente havia feito uso de gel em face posterior do antebraço contendo
testosterona a 2%, dois dias após a suspensão no segundo laboratório. O laboratório é peça importante no apoio diagnóstico e deve reforçar a importância de um
formulário pré-analítico detalhado. Informações completas devem ser transmitidas
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HIPOVITAMINOSE D: ESTUDO DE PREVALÊNCIA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Wengerkievicz AC, Soika MW, Fontes COL, Canali DGR
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A literatura mostra elevada prevalência de hipovitaminose D, inclusive no
Brasil. O objetivo do trabalho é avaliar o perfil de 25-OH-vitamina D [25(OH)D] em
um laboratório clínico da grande Florianópolis. Casuística e métodos: Foram analisados dados retrospectivos do sistema de informação laboratorial referentes a todas as
dosagens de 25(OH)D do ano 2015, excluindo-se indivíduos ≤ 16 anos. Os resultados
foram ensaiados no equipamento ADVIA Centaur XP, Siemens® (padronizado pelo
Vitamin D Standardization Program). Foi analisada a prevalência de deficiência de
25(OH)D por sexo, faixa etária e estação do ano e os níveis médios de vitamina D por
estação do ano. Foi considerado nível insuficiente < 30 ng/ml e deficiente < 20 ng/ml.
Para efeito de análise por estação do ano, foram considerados os resultados de jan-mar,
abr-jun, jul-set e out-dez para verão, outono, inverno e primavera, respectivamente.
Para comparação entre as diferentes estações, utilizou-se o teste ANOVA com p <
0,05. Resultados e conclusão: Foram realizadas 125.256 dosagens de 25(OH)D
de 97.640 indivíduos, sendo 73,9% do sexo feminino. Do total, 81,6% apresentaram
níveis insuficientes de vitamina D e 34,3%, deficientes. A prevalência de deficiência de
25-OH-VitD foi superior no sexo feminino (34,96% vs 3,2% no sexo masculino). Com
relação à faixa etária, a maior prevalência de deficiência foi entre 17-30 anos (40,7%),
enquanto os percentuais para 31-60 e > 60 anos foram, respectivamente, 34,5% e 33%.
No inverno, são atingidas as menores médias de 25(OH)D (21,5 ng/ml), seguido pela
primavera e pelo outono (21,9 ng/ml e 24,5 ng/ml), enquanto a maior média foi
observada no verão (28 ng/ml). Houve diferença estatisticamente significativa entre as
quatro estações do ano (p < 0,0001). Parcela considerável da população foi avaliada
como deficiente em 25(OH)D, principalmente do sexo feminino e adultos jovens. Os
níveis médios de 25(OH)D foram significativamente mais baixos nas estações do ano
com menor exposição solar.
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CARÊNCIA DE CIANOCOBALAMINA EM PACIENTES MULHERES SUBMETIDAS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Sangiovo AMB, Silva E, Vargas BD, Weber AV, Nascimento JHRD
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (IESA)
Objetivos: O presente estudo procura relacionar os achados laboratoriais de
vitamina B12 nos períodos pré-operatório e pós-operatório em 26 pacientes
mulheres obesas mórbidas que se submeteram a cirurgia bariátrica pelo método
bypass gástrico em Y de Roux (BGYR) pelo Sistema Único de Saúde, no Hospital
de Caridade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil. Casuística e métodos: O
protocolo de trabalho deste estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
(CEP) sob o número 5571/2015 e apresenta certificado de apresentação para
apreciação ética (CAAE) sob o número e 38476414.4.0000.5571. Os dados obtidos
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dos prontuários clínicos foram plotados em planilha eletrônica Microsoft Excel® e
as análises, realizadas de forma retrospectiva e descritiva dos laudos laboratoriais
dos prontuários clínicos dos pacientes. Resultados e Conclusão: Os resultados
encontrados no estudo encontram-se nas Figuras 1 e 2 a seguir.
No acompanhamento laboratorial que antecedeu a cirurgia bariátrica, foi encontrada taxa média de 476,26 pg/ml de vitamina B12 nessas pacientes. Seis meses
após o procedimento cirúrgico, foi relatada uma diminuição média de 36,34%
nos níveis, em que 19,23% dos pacientes apresentaram valores laboratoriais dessa
vitamina inferiores ao valor de referência. Dessa forma, apesar de apenas 19,23% dos
indivíduos apresentarem resultados abaixo do valor normal, este estudo demonstra
a relação direta existente entre a cirurgia bariátrica e a diminuição sérica desse
nutriente. Além disso, vale ressaltar que a suplementação por meio do acompanhamento pós-operatório desses pacientes é fundamental para diminuir a carência de
vitamina B12, bem como as possíveis complicações provindas dessa diminuição.
Figura 1
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hospital universitário de grande porte. As amostras foram processadas em até
uma hora após a coleta (em temperatura ambiente), 2 a 3 horas após a coleta
e 8 a 10 horas após a coleta. Metade das amostras foram armazenadas em
temperatura ambiente (20ºC-24ºC) e metade foram refrigeradas (2ºC-8ºC). Para
as análises, foi utilizado o equipamento Cobas C-501®, da Roche Diagnostics,
método enzimático colorimétrico; para análise estatística, o software SPSS, e
como metodologia para análise dos dados ANOVA. Resultados e conclusão: Não
houve diferenças entre os grupos analisados com p > 0,05 em todas as análises
realizadas. O processamento das lipoproteínas pode ser realizado mantendo as
amostras em temperatura ambiente ou refrigeradas por um período de até 10
horas após a coleta da amostra. Referência: 1. Costa VG. Principais parâmetros
biológicos avaliados em erros na fase pré-analítica de laboratórios clínicos:
revisão sistemática. J Bras Patol Med Lab. 2012; 48(3): 163-8.
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INTRA LABORATORY RESPONSE TIME IN EMERGENCY LABORATORY
Denis AGB, Asconchilo F
Hospital de Clinicas, Montevideo, Uruguay
Objectives: Assess intra laboratory analysis time in the Emergency Laboratory in
the University Hospital. Casuistic and methods: The purpose of a laboratory ER is
to provide the highest quality and promptly laboratory results to expedite action on
the patient’s health. The overall response time (TAT) is one of the main indicators of
quality and is constituted with the prelaboratorio time (Tp) and intralaboratory
time (Ti). At the same time, the intralaboratory time includes a pre analytical phase,
analytical and postanalytical. At an earlier stage it was studied prelaboratorio
time and is now trying to establish the intra laboratory component of the TAT in the
Emergency Laboratory University Hospital. A sample of 780 applications relating
to different months and all times, randomly from the Department of Clinical
Emergency Hospital is obtained. The data for the time of admission to Laboratory
Informatic System (LIS) applications and time validation study are reported. Results and conclusion: The average value of intralaboratory time for all analytes,
excluding troponins was (x = 92.4 ± 18 min) in the months between April 2015
and April 2016, without statistical significance month (p < 0.05). For the same
period intralaboratory troponin time was (x = 75.6 ± 12 min). In a previous study
it had been conducted analysis (Tp) in our hospital and at this stage we analyze the
(Ti) contributing to a total overextended for studies in our laboratory Emergency
response time (TAT). In the case of troponin the TAT should be less than one hour. From
these findings corrective actions necessary to implement improvements are made,
considering that the TAT is a key indicator of quality in an emergency laboratory.

Figura 2
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PADRONIZAÇÃO DO VOLUME DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA UTILIZADO
NA MANUTENÇÃO DE ACESSO VENOSO PARA COLETA DE CURVAS DE
ESTÍMULO COM AÇÚCAR: IMPACTO NOS ÍNDICES DE HEMÓLISE

FASES PRÉ E PÓS-ANALÍTICA
108

ESTABILIDADE DE AMOSTRAS PARA DOSAGEM DE LIPOPROTEÍNAS
Mendes CC, Ferreira CES, França C
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivo: Avaliar a influência do tempo de processamento nas amostras armazenadas em temperaturas de 22ºC e 8ºC para determinação sérica de triglicerídeos, colesterol total e suas frações. Casuística e métodos: Foram selecionadas
500 amostras aleatórias de soro colhidas no laboratório ambulatorial de um
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Brochi L, Silva FAZ, Wengerkievicz AC
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A hemólise in vitro é um dos principais eventos pré-analíticos relacionados
com flebotomia, com prejuízo potencial à qualidade da amostra. Pode ser provocada
por diversos fatores, entre eles a coleta por meio de cateter intravenoso e a utilização
de volume inadequado de solução fisiológica (SF) 0,9% na manutenção do acesso
venoso. Em nosso laboratório, após a introdução do cateter flexível tipo “Abocath”
para coleta das curvas, observou-se elevação nos indicadores de hemólise, levando
à interrupção do seu uso e à padronização do volume de SF infundido. O objetivo
deste estudo foi verificar se a padronização de volume de SF na realização de curvas
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de estímulo contribui para a redução dos indicadores de hemólise. Casuística e métodos: Foram avaliados retrospectivamente os indicadores de hemólise em amostras
provenientes de curvas de estímulo com açúcar. Nos primeiros três meses, as amostras eram coletadas com cateter flexível sem a padronização do volume de SF a ser
infundido para lavagem e manutenção do acesso (n = 830). No segundo período,
padronizou-se o volume de 2 ml de SF infundido a cada ponto de coleta da curva. As
primeiras 830 amostras coletadas após a padronização (CP) foram comparadas com
o grupo sem padronização (SP). Para análise estatística dos resultados, utilizou-se o
teste de variância unifatorial (p ≤ 0,05). Resultados e conclusão: O indicador geral
de hemólise foi bastante reduzido em ambos os grupos, ainda assim resultando em
redução significativa (p = 0,032) no grupo CP (0,36%) comparado com o grupo SP
(1,33%). No laboratório, a padronização de 2 ml de SF na manutenção do acesso
venoso possibilitou significativa redução dos índices de hemólise nas amostras
coletadas, impactando na diminuição de recoletas, o que representa maior conforto
ao paciente e redução dos custos operacionais. Também não pode ser subestimada a
importância de treinamento constante da equipe.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DA DOSAGEM DE PROTEÍNA EM FUNÇÃO
DO TEMPO E TEMPERATURA EM AMOSTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

Senne Liquor Diagnóstico
Objetivos: Com o objetivo de avaliar potenciais variações na glicorraquia com o
manuseio das amostras das amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR), avaliou-se a variabilidade da concentração de glicose em LCR de acordo com o tempo e
em diferentes temperaturas de armazenamento. Casuística e métodos: A média
de glicose basal foi de 61,15 ± 14,8 mg/dl. Avaliamos a concentração de glicose
em 20 amostras de LCR armazenadas em três diferentes temperaturas (4ºC, 23ºC e
35ºC) e em oito diferentes tempos (T0, T1 [1 hora], T2 [2 horas], T3 [3 horas], T4
[4 horas], T12 [12 horas], T24 [24 horas] e T48 [48 horas]), sendo as amostras
aliquotadas e a concentração determinada por colorimetria em todas as temperaturas e os tempos. Analisou-se a variância das médias de glicorraquia utilizando-se
o método ANOVA de duas vias com correção pós-teste com o teste de Bonferroni. O
nível de significância foi estabelecido em p < 0,05. Resultados e conclusão: Não
houve variância significativa da média de concentração de glicose nas diferentes
temperaturas (p = 0,993). Com relação ao tempo, verificou-se também não ter
havido variância significativa das médias de glicorraquia ao longo do tempo (p
= 0,895). Não houve diferenças significativas na análise pós-teste com o teste
de Bonferroni. Conclui-se que houve estabilidade da glicorraquia em função da
temperatura. Não ocorreu variância significativa da concentração de glicose em
função do tempo. Esses achados indicam que a concentração de glicose no LCR
apresenta satisfatória estabilidade nos dois primeiros dias após a coleta, nas três
temperaturas testadas de armazenamento.

Domingues RB, Leite FBVM, Fernandes GBP, Soares CAS
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Senne Liquor Diagnóstico
Objetivos: Com o objetivo de analisar potenciais variações na proteína liquórica
com o manuseio das amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR), o presente estudo
avaliou a variabilidade da concentração proteica em LCR de acordo com o tempo e a
temperatura de armazenamento. Casuística e métodos: Avaliamos a concentração
de proteína de 20 amostras de LCR armazenadas em três diferentes temperaturas (4ºC,
23ºC e 35ºC) em oito diferentes tempos (T0, T1 [1 hora], T2 [2 horas], T3 [3 horas],
T4 [4 horas], T12 [12 horas], T24 [24 horas] e T48 [48 horas]). As amostras foram
aliquotadas e a concentração proteica, determinada por colorimetria em todas as
temperaturas e os tempos. Determinaram-se a média e o desvio padrão dos resultados
de concentração proteica das 20 amostras em cada tempo e temperatura. Analisou-se
a variação das médias de concentração proteica, utilizando-se o método ANOVA de
duas vias com correção pós-teste com o teste de Bonferroni. O nível de significância foi
estabelecido em p < 0,05. Resultados e conclusão: A concentração proteica inicial nas
20 amostras foi de 36,4 ± 15,5 mg∕dl. A variação da média de concentração proteica
ao longo do tempo foi de 0,16%, não havendo variância significativa dela em relação
ao tempo (p = 0,990). A temperatura representou 2,42% da variância total. Houve
variância significativa da concentração proteica em relação à temperatura (p = 0,007).
Não houve diferenças significativas na análise pós-teste com o teste de Bonferroni.
Contudo, houve tendência a concentrações proteicas mais baixas nas temperaturas
de 4ºC e 35ºC quando comparadas com a temperatura de 23ºC. Conclui-se que a concentração proteica não variou significativamente ao longo do tempo. Houve variância
significativa em relação às diferentes temperaturas. Os dados indicam que a proteína
liquórica apresenta boa estabilidade em sua concentração nos dois primeiros dias após
a obtenção do LCR, desde que mantida em temperaturas estáveis.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DA DOSAGEM DE GLICOSE EM FUNÇÃO
DO TEMPO E TEMPERATURA EM AMOSTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DA DOSAGEM DE LACTATO EM FUNÇÃO
DO TEMPO E DA TEMPERATURA EM AMOSTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO
Domingues RB, Leite FBVM, Fernandes GBP, Soares CAS
Senne Liquor Diagnóstico
Objetivos: Com o objetivo de avaliar potenciais variações no lactato com o manuseio das amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR), o presente estudo analisou
a variância da sua concentração em LCR de acordo com o tempo e em diferentes
temperaturas de armazenamento. Casuística e métodos: Avaliamos a concentração
de lactato em 20 amostras de LCR armazenadas em três diferentes temperaturas
(4ºC, 23ºC e 35ºC) e em oito diferentes tempos (T0, T1 [1 hora], T2 [2 horas],
T3 [3 horas], T4 [4 horas], T12 [12 horas], T24 [24 horas] e T48 [48 horas]).
Analisou-se a variância das médias de concentração de lactato, utilizando-se o
método ANOVA de duas vias com correção pós-teste com o teste de Bonferroni. O
nível de significância foi estabelecido em p < 0,05. Resultados e conclusão: A
média basal do lactato nas 20 amostras foi de 14,45 ± 2,78 mg/dl. A temperatura
representou 1,25% da variância total e, embora tenha havido uma tendência de
variância, não atingiu níveis estatisticamente significativos (p = 0,071). Com
relação ao tempo, representou 4,11% da variância total, sendo a variância ao
longo do tempo significativa (p = 0,009). Não houve diferenças significativas na
análise pós-teste entre as médias, contudo, a análise gráfica da variância indica
tendência de aumento da concentração de lactato ao longo do tempo. Conclui-se
que a concentração de lactato apresentou importante variância, tendo alcançado
significância em relação ao tempo. Apesar de não ser significativa do ponto de
vista estatístico, a variância de acordo com a temperatura não aponta para uma
estabilidade ideal do lactato em diferentes temperaturas de armazenamento. Tais
achados indicam tendência de instabilidade desse elemento, sugerindo que ele
deve ser determinado em até 12 horas após a coleta, devendo-se evitar grandes
oscilações térmicas para a obtenção de maior precisão.
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AVALIAÇÃO DOS CASOS DE HEPATITE B NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
NORTE DO ESPÍRITO SANTO
Fontes AM, Ardisson JS, Freitas RR, Pancoto JAT
Universidade Federal do Espírito Santo
Objetivos: Avaliar o perfil da hepatite B nos municípios da região norte do Espírito
Santo (Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus). Casuística
e métodos: O estudo avaliou pacientes com hepatite B por meio da base de dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e prontuários médicos.
Através desses dados, um levantamento epidemiológico foi realizado, assim como
os testes estatísticos ANOVA two-way (p < 0,05) e o geoprocessamento. Resultados e
conclusão: Entre as cidades analisadas, o município de São Mateus, Pedro Canário
e Jaguaré apresentaram maior número de casos de hepatite B, ocorrendo diferenças
estatísticas significantes entre eles no número de casos (p < 0,0313), na faixa etária
mais acometida (30 a 59 anos) (p < 0,0017) e no sexo mais acometido (feminino; p
< 0,0106). Constatou-se também que o uso de medicamentos injetáveis e tratamento
dentário (95% de similaridade) foram os mais declarados como possíveis formas de
contato. Em relação aos pacientes crônicos (n = 119) acompanhados em São Mateus,
44,46% apresentaram carga viral > 2000 UI/ml (limite para tratamento), porém
apenas 44,07% deles fizeram uso de alguma medicação após serem diagnosticados
e somente 11,02% retiravam seus medicamentos regularmente na Farmácia Cidadã
do município no ano de 2015. Dessa forma, observou-se que os municípios da região
norte apresentaram número considerável de casos de hepatite B e, apesar do tratamento
antirretroviral gratuito, poucos pacientes aderem ao tratamento, permanecendo com
carga viral elevada e podendo infectar novos indivíduos não imunizados, além de levar
a complicações clínicas como cirrose e hepatocarcinoma celular.
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ESTABILIDADE DE COMPONENTES BIOQUÍMICOS SOB CONGELAMENTO A
-80ºC POR 10 ANOS

enzimática, não se recomenda o congelamento. Como foi visto neste estudo, a mais
fraca correlação e, portanto, a maior degradação foi evidenciada para eletrólitos,
o que já foi descrito por outros estudos com congelamento por um período curto e
a -20ºC, dessa forma não é recomenda o congelamento.
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DE UREIA DA POPULAÇÃO
DE JUIZ DE FORA
Reis JR, Rosestolato MT, Domingues GF, Pinto ISB, Lemos LM
Lemos Laboratório de Análises Clínicas
Objetivos: Estimar o valor de referência da ureia com base na população de Juiz de Fora
(MG) para análise e diagnóstico laboratorial. Casuística e métodos: Foram selecionadas
119 amostras para as idades entre 1 e 19 anos (grupo 1), 126 amostras entre 20 e 65 anos
(grupo 2) e 126 amostras entre 66 e 90 anos (grupo 3) de pacientes sadios de ambos os
sexos. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk no software R.
Resultados e conclusão: Teste de Shapiro-Wilk com valor de p de 0,40 para o grupo 1,
0,09 para o 2 e 0,52 para o 3 indicou a normalidade das amostras. A média obtida foi
de 25,39, 30,18 e 41,94; desvio padrão de 6,95, 9,06 e 15,31, respectivamente. Os limites
superior e inferior com seus respectivos intervalos de confiança ao nível de 90% foram:
limite superior 41,96 com IC 39,09-45,05 e inferior de 14,26 com IC 13,28-15,31; limite
superior 52,31 com IC 56,43-48,48 e inferior de 15,92 com IC 14,76-17,18; limite superior
77,99 com IC 71,5-85,08 e inferior de 19,98 com IC 18,32-21,8 para os respectivos grupos.
Comparando os valores sugeridos pelo kit de análise com os resultados obtidos no estudo,
pode-se notar uma diferença da ordem de 9,2 mg/dl para o limite superior e de 1,3 mg/dl
para o inferior. Portanto, os intervalos sugeridos não são adequados para a população
em análise, sendo necessário definir valores representativos das condições populacionais.
Essa metodologia pode ser replicada em outros exames e laboratórios em todo o país.
Referência: 1. Ferreira CES, Andriolo A. Intervalos de referência no laboratório clínico.
J Bras Patol Med Lab. 2008; 44(1): 11-6.
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Feres MC, Santos GF, Bini Jr. RB, Martino MC, Tufik S
Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa (AFIP), São Paulo
Objetivo: Em análises clínicas, o congelamento de soro ou do plasma é utilizado na
tentativa de evitar a degradação da amostra, se houver necessidade de reavaliá-la
ou mesmo de realizar alguns exames posteriormente. Buscamos avaliar a estabilidade de diferentes parâmetros bioquímicos de importância clínica imediata em
amostras sorológicas humanas, armazenadas por 10 anos a -80ºC. Casuística e
métodos: Foram selecionados 145 soros humanos congelados por 10 anos a -80ºC,
os quais fizeram parte de um projeto de pesquisa em 2005 e tinham resultados dos
parâmetros bioquímicos antes de serem congelados. Foram descongeladas duas
alíquotas de soro de cada paciente e todos os parâmetros foram reavaliados em
duplicatas e com a mesma metodologia utilizada em 2005. Foi utilizado o teste de
correlação de Spearman, no qual obtivemos índice de correlação r entre as medidas
antes e após o congelamento. Resultados e conclusão: Fizeram parte do grupo de
parâmetros que apresentaram índice de correlação moderada creatinina (r = 0,785;
p = 0,000), ácido úrico (r = 0,625; p = 0,000), colesterol (r = 0,670; p = 0,000),
glicemia (r = 0,650; p = 0,0000) e proteínas totais (r = 0,650; p = 0,000). O grupo
que apresentou forte correlação foi ureia (r = 0,901; p = 0,000) e triglicerídeos
(r = 0,837; p = 0,000); os que apresentaram fraca correlação foram os eletrólitos
– sódio (r = 0,239; p = 0,004), potássio (r = 0,404; p = 0,000) e cálcio (r = 0,034;
p = 0,654 e não significante). A partir desta análise, é possível afirmar que o congelamento a -80ºC, por 10 anos, das amostras de soro humano apresentou diferenças
na correlação antes e após, porém sem alterar a interpretação clínica da maior parte
dos parâmetros bioquímicos, entretanto, para proteínas totais que incluem a parte
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE VITAMINA D À TEMPEMPERATURA
AMBIENTE
Menegat FD, Ferreira CES, Ferreira PRS, Batista M, Faulhaber ACL
Hospital Albert Einstein
Objetivos: A mensuração de vitamina D total (25-OH hidroxivitamina D) tornou-se
uma das maiores rotinas nos laboratórios clínicos. A logística de processamento de
amostras varia de laboratório para laboratório, e a estabilidade das amostras é importante para a manutenção na qualidade dos resultados. Em uma bula reagente de
um dos principais fabricantes de insumos para laboratório é informada a estabilidade
para mensuração da vitamina D de apenas 2 horas. Objetivou-se avaliar a estabilidade
das amostras para mensuração de vitamina D em temperatura ambiente, com tubos
tampados e destampados. Casuística e métodos: Foram processadas 40 amostras de
vitamina D mantidas com tubos fechados e 40 com tubos destampados. Essas amostras
foram processadas com até 2 horas após colhidas e mantidas à temperatura ambiente
para serem processadas 4, 8 e 24 horas após a coleta. As amostras foram processadas
no equipamento Modular® da Roche Diagnostics, que tem como metodologia a eletroquimioluminescência. Foi utilizado como método estatístico a ANOVA, no software
SPSS15.0. Resultados e conclusão: As médias das dosagens com tubos tampados para
até 2, 4, 8 e 24 horas foram as seguintes, respectivamente: 38, 39, 40 e 39 ng/ml. Para
os tubos destampados: 30, 30, 31 e 30 ng/ml. Não houve diferenças estatisticamente
significativas entre as médias dos resultados de vitamina D nos tempos de processamento de amostras, nos tubos tampados e destampados (p = 0,93 e p = 0,99). Conclui-se
que as amostras processadas de vitamina D são estáveis à temperatura ambiente por
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um período de até 24 horas após a coleta, mantidas ou não tampadas. Referência: 1.
Holick MF. Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinical application.
Ann Epidemiol. 2009; 19(2): 73-8.
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ENFATIZAR A IMPORTÂNCIA DA FASE PRÉ-ANALÍTICA NA UNIDADE
HOSPITALAR COM BASE NA COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE
AS AMOSTRAS INADEQUADAS E AS SUAS RESPECTIVAS RECOLETAS
Silva ANMM, Pessoto DS, Myazi MEL, Oliveira MKM
Grupo Fleury
Objetivos: Evidenciar a importância do pré-analítico em uma unidade hospitalar por
meio da diferença dos resultados encontrados entre as amostras inadequadas e adequadas
para a realização dos exames. Casuística e métodos: Devido ao constante recebimento
de amostras inadequadas para análise, constatamos a necessidade de abordar a importância do pré-analítico. Através de comparativo, procuramos evidenciar a diferença entre
resultados de amostra inadequada para análise e sua recoleta. Assim, demonstramos o
quanto a falha nesta fase pode interferir no pós-analítico, ao que se refere à interpretação
do resultado pelo clínico perante o resultado reportado. O pré-analítico corresponde à
seleção pelo clínico de exames apropriados ao diagnóstico e à solicitação deles. Por isso, a
avaliação do analista antes de processá-la é fundamental. O Grupo Fleury possui alguns
indicadores para garantir a qualidade na fase pré-analítica, cujo objetivo é verificar eficácia e eficiência das diferentes etapas da execução dos exames. O indicador utilizado nesse
trabalho foi o de recoleta. De maio a junho de 2015, realizamos um comparativo entre os
resultados obtidos de uma amostra inadequada e de sua nova coleta. Resultados e conclusão: Constatamos que os principais erros encontrados foram amostras hemolisadas,
coaguladas, diluídas, volume inadequado (relação anticoagulante-sangue) e amostra
insuficiente. Observamos que amostras hemolisadas apresentaram grande divergência
em relação à amostra adequada. As amostras coaguladas apresentam grande impacto,
tanto no teste hematológico como nos de coagulação. Amostras com volume inadequado
apresentam resultados extremamente distintos. A comparação entre os valores dosados
apresentou diferenças significativas que se não repetidas em nova amostra poderiam
interferir na fase pós-analítica, afetando o cuidado ao paciente. Isso evidencia a necessidade de ampliar os conhecimentos, envolver e treinar os colaboradores que realizam
a coleta em busca de melhoria continua.
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INDICADORES DA QUALIDADE DA FASE PRÉ-ANALÍTICA DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Martins JM, Morais EC, Martinello F

cadastros de requisições. Destes, 487 (46%) apresentaram não conformidade. Foram
observadas ao todo 758 não conformidades, pois alguns cadastros apresentavam
mais de um erro. Das não conformidades, 571 (75%) ocorreram por falta de dados
na requisição, como falta de prontuário, de dados clínicos e do material a examinar.
A não conformidade de não cadastrar exames solicitados representou 11% dos erros.
Das requisições analisadas, 28 (4%) eram ilegíveis e 28 (4%) apresentavam o nome
incompleto do paciente. Os resultados apontam grande número de não conformidades
na fase pré-analítica, as quais podem trazer insatisfação e prejuízo ao usuário, como
atraso no diagnóstico e no tratamento. A análise da situação permite avaliar que a
alta rotatividade dos servidores terceirizados no setor de recepção pode ser a principal
causa para o número expressivo de falhas no processo. Referência: 1. Vieira KF, et al.
J Bras Patol Med Lab. 2011; 47: 201-10.
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VARIÁVEIS PRÉ-ANALÍTICAS EM GASOMETRIA
Gazarini LS
Becton, Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda
Objetivos: A análise dos gases sanguíneos é extensamente utilizada para o diagnóstico e o acompanhamento clínico das doenças. As amostras de sangue arterial são
sensíveis às variáveis pré-analíticas. Casuística e métodos: Variáveis como presença
de ar, falta de homogeneização e escolha do anticoagulante impactam os resultados.
O anticoagulante recomendado pelo IFCC e pelo CLSI para gasometria é a heparina
combinada ao sal de lítio ou sódio, na forma seca para evitar a diluição. Em seringas
plásticas, a concentração pode variar de 12 a 50 UI/ml e, quando for maior que
15 UI/m, a heparina deverá ser cálcio balanceada e a heparina medicamentosa
não deve ser utilizada devido à sua alta concentração. De modo geral, a heparina de
lítio é o anticoagulante de escolha para a dosagem de eletrólitos e gases sanguíneos.
Resultados e conclusão: São muitas as variáveis envolvendo a coleta de amostra
para gasometria, porém todas são essenciais para garantir um resultado confiável.
Aconselhamos a verificação e a adequação às boas práticas para evitar a ocorrência
de erros pré-analíticos. Referências: 1. BD Vacutainer® Did you know? Approach to
collecting arterial blood samples. vol. 3. 2. Clinical and Laboratory Standards Institute.
Blood gas and pH analysis and related measurements; approved guideline. vol 21. n.
14; document C-46A. 3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures for the
collection of arterial blood specimens; approved standard. 4 ed. vol. 24. n. 28; document
H11-A4. 4. Gruyter W, et al. International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; approved IFCC recommendations on whole blood sampling, transport
and storage for simultaneous determination of pH, blood gases and electrolytes. Eur
J Clin Chem Biochem, Berlin; 1995. 5. Hedberg P, et al. Potential preanalytical errors
in whole blood analysis: effect of syringe sample volume on blood gas, electrolyte and
lactate values. Scandinavian J Clin Lab Invest. 2009; SI: 585-91.

Universidade Federal de Santa Catarina
Objetivos: Analisar os indicadores da qualidade da fase pré-analítica de um laboratório de análises clínicas. Casuística e métodos: Na fase pré-analítica, ocorre
o maior índice de erros em relação às outras fases, contemplando até dois terços
dos erros laboratoriais. Sendo a fase que o usuário mais participa, indicadores de
qualidade específicos devem ser monitorados para analisar, melhorar e controlar os
erros, garantindo, assim, elevado grau de satisfação e confiabilidade dos resultados.
No laboratório de análises clínicas do HU/UFSC, foram realizados os registros das
não conformidades detectadas durante a conferência dos cadastros das requisições de
exames laboratoriais e do documento do paciente. As não conformidades observadas
foram: exames cadastrados e não solicitados, troca de exame cadastrado, exames não
cadastrados, cadastro incorreto do usuário, requisição ilegível, bem como falta de
dados clínicos, do material a examinar, do número de prontuário, do carimbo e/ou
da assinatura do médico. Resultados e conclusão: Foi analisado um total de 1.062
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AS CONSEQUÊNCIAS DAS VARIÁVEIS PRÉ-ANALÍTICAS NO LABORATÓRIO CLÍNICO
Gazarini LS
Becton, Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda
Objetivos: Os testes laboratoriais fornecem informações essenciais a serem utilizadas
pelos médicos, sendo 60%-70% das suas decisões com base no diagnóstico laboratorial.
A fase pré-analítica é responsável por 70% dos erros laboratoriais e grande parte pode
ser controlada pelo flebotomista. Casuística e métodos: Os causadores mais frequentes
dos erros pré-analíticos são hemólise, identificação incorreta do paciente, amostras com
volume insuficiente e amostras coaguladas. Estudos demonstram que 26% das variáveis
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citadas podem resultar em investigações desnecessárias ou tratamentos inadequados.
Hemólise: A presença de hemólise contabiliza 40%-70% das amostras inadequadas
enviadas ao laboratório. Amostras coaguladas: São impropriamente homogeneizadas,
podem formar coágulos e por isso a análise para contagem celular fica inviabilizada.
Resultados e conclusão: O erro pré-analítico, que é detectado pelo laboratório, pode
gerar recoleta das amostras e aumento do tempo de reporte dos resultados. Como
demonstrado, há consideráveis evidências a respeito do impacto clínico das variáveis
pré-analíticas. Com o estabelecimento de melhores práticas para a coleta de sangue,
capacitação técnica adequada e periódica, será possível obter grandes benefícios para a
melhoria da qualidade das amostras de sangue e economia. Referências: 1. Green SF.
The cost of poor blood specimen quality and errors in preanalytical processes. Clin Biochem. 2013; 46(13-14): 1175-9. Elsevier BV. Doi: 10.1016/j.clinbiochem.2013.06.001.
[Acesso em: 21 ago. 2015]. Disponível em: http://api.elsevier.com/content/article/PI
I:S0009912013002786?httpAccept=text/xml. 2. Lippi G, et al. Preanalytical quality
improvement: in quality we trust. Clin Chem Lab Med. 2013; 51(1): 229-41. Walter de
Gruyter GmbH. DOI: 10.1515/cclm 2012 0597. [Acesso em: 21 ago. 2015]. Disponível
em: http://www.researchgate.net/publication/232277262.
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SOLICITAÇÃO DE RECOLETAS DE AMOSTRAS EM LABORATÓRIO DE
CASCAVEL: PROBLEMAS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA

Tema livre tradicional

dos exames diretamente do equipamento, sem intervenção humana. São inseridas
regras para avaliar os resultados no middleware e/ou no sistema de informação
laboratorial (SIL), com base em critérios estabelecidos pelo laboratório. A autoverificação pode diminuir o tempo de atendimento total (TAT) dos exames, uniformizar
os critérios de liberação e melhorar a eficiência no processo, garantindo segurança ao
paciente. O objetivo deste trabalho foi descrever o impacto no TAT dos testes bioquímicos
do menu de urgência, após implantação da autoverificação. Casuística e métodos:
Foram configurados 26 testes bioquímicos, disponíveis 24 horas por dia, plenamente
interfaceados, inclusive o controle interno da qualidade, no SIL e no middleware.
No algoritmo elaborado para autoverificação, foram incluídos flags de equipamento,
presença de interferentes na amostra, linearidade, delta check e valores críticos. Foram
avaliados o percentual dos exames liberados automaticamente e o impacto sobre o TAT.
Resultados e conclusão: Os exames bioquímicos do menu de urgência corresponderam a 56,5% do total de exames do laboratório. Destes, foram liberados automaticamente 82,57%. Houve redução significativa do TAT em todos os exames configurados até
97% em alguns exames. A taxa de exames urgentes liberados até 120 minutos passou de
25,5% pré-implantação para 70% pós-implantação. A implantação da autoverificação
nos testes bioquímicos no serviço possibilitou padronização, segurança e agilidade na
liberação dos resultados. Referência: 1. Clinical and Laboratory Standards Institute;
approved guideline (AUTO10 A). Autoverification of clinical laboratory tests results.
Wayne, PA, USA; 2006.
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Tschurtschenthaler NN, Sauter CA
Prefeitura de Cascavel
Objetivos: Levantar os principais motivos de recoletas e a frequência com que elas
acontecem. Identificar quais possuem os maiores e os menores índices. Identificar as
principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais que executam esse processo e
sugerir intervenções, buscando a melhoria neste processo. Casuística e métodos: A
elevação no número de solicitações de recoletas por questões pré-analíticas ocorre
por amostras não identificadas, coaguladas, hemolizadas, não enviadas, coletadas
em frasco inadequado ou insuficiente. Solicitação de recoletas em relação ao número
total de coletas realizadas no período de 2010 (0,30%) a outubro de 2014 (1,05%).
Causas: Falta de atenção, rotatividade dos coletadores, falta de educação continuada
e de supervisão. Esse indicador em 2014 variou de 6,06% a 7,49%. Resultados e
conclusão: Este estudo foi realizado a partir de uma reflexão sobre o problema que
influencia diretamente a qualidade do atendimento, o processo de trabalho dos serviços de saúde e os custos envolvidos neste processo ao sistema de saúde. Propostas de
intervenção: Realização de treinamentos por empresa especializada, envolvendo todos
os profissionais das unidades de saúde e de laboratório. Referências: 1. Guimarães
AC, et al. O laboratório clínico e os erros pré-analíticos. Revista do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, Porto Alegre. 2011; 31(1): 66-72. 2. Xavier NG. Principais erros na
fase pré-analítica do laboratório prestador de serviço no Hospital Getúlio Vargas em
Sapucaia do Sul. [Acesso em: 08 set. 2014]. Disponível em: http://pesquisa.bvsalud.
org/portal/resource/pt/sus 28020.
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IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DA VERIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE
RESULTADOS LABORATORIAIS NO TEMPO DE ATENDIMENTO TOTAL
NO SERVIÇO DE MEDICINA LABORATORIAL DO HOSPITAL PÚBLICO
DE ENSINO
Feitosa MS, Vasconcellos LS, Bücker DH
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

IMPLANTAÇÃO DE CRITÉRIOS DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESULTADOS DE BIOQUÍMICA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE ENSINO
Feitosa MS, Vasconcellos LS, Bücker DH
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: A verificação automática dos resultados consiste na liberação dos resultados
dos exames diretamente do equipamento, sem intervenção humana. São inseridas regras
para avaliar os resultados no middleware e/ou no sistema de informação laboratorial
(SIL), com base em critérios estabelecidos pelo laboratório. A autoverificação uniformiza
os critérios de liberação e melhora a eficiência no processo, garantindo a segurança ao
paciente. O objetivo deste trabalho é descrever a implantação da autoverificação nos testes
bioquímicos do menu de urgência no serviço de medicina laboratorial de um hospital
público de ensino. Casuística e métodos: Foram configurados 26 testes bioquímicos
disponíveis 24 horas por dia, plenamente interfaceados, inclusive o controle interno
da qualidade. Definiram-se parâmetros e algoritmos usados para configuração do SIL
e no middleware. No algoritmo elaborado para autoverificação, foram incluídos flags
de equipamento, presença de interferentes na amostra, linearidade, delta check e valores
críticos. Resultados e conclusão: O algoritmo de liberação automática de resultados,
os valores de delta check, os intervalos de liberação automática e o fluxograma para
liberação manual dos resultados retidos foram definidos e implantados. A implantação
da autoverificação nos testes bioquímicos do menu de urgência no serviço possibilitou
padronização e segurança na liberação dos resultados. Referência: 1. Clinical and
Laboratory Standards Institute; approved guideline (AUTO10 A). Autoverification of
clinical laboratory tests results. Wayne, PA, USA; 2006.
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ESTUDO DA UTILIDADE DE COLETA DO TUBO DE DESCARTE ANTERIOR
À COLETA DE TUBO DE CITRATO PARA EXAMES DA COAGULAÇÃO
Freitas AQ, Kappel HB, Santos AV, Reis CE, Araujo CM

Objetivos: A verificação automática dos resultados consiste na liberação dos resultados
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Laboratório Sabin

Tema livre tradicional
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Objetivos: Avaliar os resultados de exames de coagulação realizados nos tubos de
citrato utilizados como tubo de descarte e nos tubos de citrato colhidos para liberação dos resultados de exames de pacientes atendidos em um laboratório de Uberaba
(MG). Casuística e métodos: Trinta e seis indivíduos atendidos em um laboratório
particular de Uberaba (MG) foram submetidos à coleta de sangue para exames de
coagulação, sendo: TUBO 1 denominado teste (tubo de citrato), seguido pelo TUBO 2,
denominado paciente (tubo de citrato). Foram realizados os exames TAP, TTPA e INR.
A análise dos resultados foi realizada pelo mesmo técnico, equipamento e momento.
Os parâmetros foram avaliados estatisticamente no software statistic 8.0 e Bioestat 5.0.
Comparabilidade e confiabilidade também foram avaliadas. Resultados e conclusão:
Avaliando resultados dos tubos 1 e 2 nos testes de TAP, INR e TTPA, encontramos índice
de concordância, respectivamente, de 98%, 99% e 98%, sendo que não houve diferença
significativa entre os tempos dos dois grupos avaliados (teste e paciente). Portanto, o
tubo de descarte revelou-se desnecessário para avaliação dos resultados de TAP/INR
e TTPA, o que foi estabelecido em nossa rotina a partir do estudo, com consequente
redução do custo e otimização da coleta. Referências: 1. National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS): evacuated tubes and additives for blood
specimen collection. NCCLS Document H1-A4, NCCLS. Villanova, PA; 1996. 2. 2.
National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): procedures for the
collection of diagnostic blood specimens by venipuncture, NCCLS Document H3-A3,
NCCLS. Villanova, PA; 1991.
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE COMPREENSÃO DOS PACIENTES DE UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM RELAÇÃO AO JEJUM

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: A literatura preconiza que a urina deve ser processada em até duas horas após
a coleta, se armazenada em temperatura ambiente ou até 8-12 horas se refrigerada. Após
esse período, perde-se sua estabilidade, comprometendo os resultados. Entretanto, na
rotina assistencial, muitas vezes há dificuldades em seguir tais orientações. O objetivo
deste estudo foi avaliar a estabilidade da urina quando armazenada em temperaturas
distintas e processada em diferentes tempos após coleta. Casuística e métodos: Trata-se
de estudo experimental com 43 urinas de jato médio, provenientes da rotina assistencial e
analisadas em até 1 hora após coleta, em aparelho iChemVELOCITY™. Após a liberação
dos resultados aos pacientes, iniciou-se o trabalho experimental. Vinte e uma amostras
foram divididas em dois frascos, um armazenado em temperatura ambiente para análise
da fita urinária após 24, 48 e 72 horas da coleta, o outro foi refrigerado juntamente com
as demais 22 amostras, sendo processadas após 12, 24 e 48 horas da coleta. Os resultados
foram analisados e comparados entre si. Considerou-se como padrão o resultado liberado
na primeira hora. Resultados e conclusão: Houve alteração dos elementos anormais
pesquisados na fita urinária, principalmente nas urinas armazenadas em temperatura
ambiente. Após 12 horas já foram observadas alterações no aspecto, pH, corpos cetônicos,
proteína, sangue e leucócitos. As urinas refrigeradas tiveram estabilidade maior que as
acondicionadas em temperatura ambiente, principalmente para glicose, bilirrubina,
urobilinogênio, corpos cetônicos e leucócitos. Após 24 horas de refrigeração, houve discreta
alteração do aspecto, pH, nitrito e proteína. As alterações se intensificaram após 72 horas
da coleta. Concluindo, quando houver a impossibilidade de processar as urinas após a
coleta, elas devem ser refrigeradas, podendo ser processadas até 24 horas sem prejuízo à
pesquisa dos elementos anormais na fita urinária.
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Gonçalves MGC, Vasconcellos LS
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar o grau de compreensão dos pacientes acerca do jejum e sua
importância, bem como o grau de compreensão dos pacientes sobre outras variáveis
pré-analíticas importantes para as amostras coletadas por venopunção: atividade física
intensa, consumo de álcool e fumo. Casuística e métodos: Foram entrevistados 200
pacientes assistidos pela coleta ambulatorial de um hospital público universitário de
Belo Horizonte. As entrevistas foram conduzidas por um mesmo entrevistador, que
dispunha de um check list para orientação. As respostas foram obtidas verbalmente e
gravadas para posterior categorização. Foram entrevistados 74 homens e 126 mulheres.
A média de idade foi de 45 anos. Resultados e conclusão: Quando questionados sobre
quem realizou as orientações sobre o jejum, 94 responderam que foi o médico, 56, o
laboratório, 17, ambos, três, enfermagem e 20 alegaram que não receberam qualquer
orientação. Ao serem questionados sobre o que se pode ingerir durante o jejum, nove
afirmaram poder mascar chicletes, 92, não poder tomar medicamentos, 104, não poder
tomar água, 12, poder tomar suco e dois, poder tomar café. Em relação à importância
do jejum para a confiabilidade dos resultados laboratoriais, 111 afirmaram que ele é
importante para todos os exames de sangue e 89, que o jejum é essencial para apenas
alguns. Concluindo, uma parcela significativa de pacientes assistidos por um hospital
universitário de alta complexidade ainda desconhece o que se pode ou não ingerir
durante o jejum. Cabe à referida instituição conduzir campanhas para melhorar a
orientação de seus pacientes em relação ao jejum, evitando possíveis interferentes
pré-analíticos em seus resultados laboratoriais.
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ESTABILIDADE DE AMOSTRA DE URINA EM RELAÇÃO AO TEMPO E À
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
Ferreira TR, Rezende VTO, Furlan RL, Vasconcellos LS
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ANÁLISES DE RESULTADOS CRÍTICOS REPORTADOS PELO LABORATÓRIO DE UM HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITÁRIO
Mendes TB, Rodrigues AB, Castro TGA, Vasconcellos LS
Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)
Objetivos: Resultado crítico é definido com estado fisiopatológico com potencial risco
de morte pelo qual requer tratamento médico imediato. Uma vez identificado, é de responsabilidade do laboratório reportar imediatamente ao corpo clínico responsável pelo
paciente. De acordo com as normas PALC, a comunicação dos resultados críticos deve
ser devidamente registrada, sendo um importante indicador de qualidade e segurança
ao paciente. O objetivo deste trabalho foi analisar os resultados críticos reportados pelo
serviço de medicina laboratorial de um hospital universitário de alta complexidade de
Minas Gerais. Casuística e métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo.
Foram avaliados todos os resultados críticos reportados pelo serviço no período de
janeiro de 2015 a março de 2016. As taxas de resultados críticos mensais foram citadas
e correlacionadas quanto ao tipo de exame e o setor clínico solicitante. Os resultados
foram descritos por média e proporções e comparados estatisticamente. O índice de
sucesso de comunicação dos resultados críticos também foi registrado. Resultados e
conclusão: Durante esse período, foram liberados 1.402 resultados críticos de 49,08%
homens e 50,92% mulheres. A taxa mensal de resultados críticos reportados variou de
75% a 96,55%, com média de 89,65%. Os principais exames relatados foram: hemoglobina, pH, potássio, plaqueta e RNI. Em relação ao setor, os principais foram: pronto
atendimento, maternidade e unidade coronariana. O índice de sucesso na comunicação
desses resultados foi de 90,22% e se deu por telefone (96,52%) ou pessoalmente (3,47%).
Tais resultados foram reportados principalmente para médicos (52,17%), enfermeiros
(24,74%) e outros (23,08%). Concluindo, o tipo e o percentual de exames críticos
reportados pelo serviço são semelhantes aos dos hospitais de mesmo porte com base
na literatura. O índice de sucesso de comunicação, embora alto, é passível de melhora.
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GESTÃO
129

ANÁLISE DE INDICADORES DE QUALIDADE PARA O APERFEIÇOAMENTO
DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
Bonilha SMM, Bution ML, Almeida DM, Silva HG, Almeida BB
Clínica Bonilha, Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda, Campinas,
Unicamp
Objetivos: O uso dos indicadores da qualidade (IQs) vem sendo valorizado na
gestão dos laboratórios clínicos para aperfeiçoar a qualificação e a quantificação
das falhas nos diferentes processos laboratoriais, bem como para auxiliar a implantação de medidas corretivas e preventivas e apontar a eficácia das ações tomadas.
O objetivo deste estudo foi classificar entre os eventos adversos que causam danos
transitórios aos clientes, os pedidos de nova coleta de amostras biológicas para
identificação de IQs em um laboratório. Casuística e métodos: Foram analisados
dados referentes a pedidos de nova coleta feitos em 2015. Resultados e conclusão:
Das 33.130 amostras registradas, 146 (0,44%) tiveram solicitação de nova coleta
de acordo com os critérios do laboratório. O índice Seis Sigma variou de 3,85 a
4,58, estando todos dentro do aceitável para o período analisado. A maioria dos
pedidos teve origem na fase pré-analítica, (64%) seguida da fase analítica (36%).
O motivo de nova coleta mais frequente foi a confirmação de resultado (35,6%),
que busca confirmar resultados de exames alterados e não está relacionada com
inadequações ou rejeição de amostras. O segundo motivo mais frequente de nova
coleta foi amostra insuficiente (15%), seguida por material inadequado (11,6%),
amostra hemolisada (10,3%), amostra coagulada (9,6%), lipemia (8,9%), extravio/
acidente (6,2%) e erro de cadastro (2,74%). O setor técnico foi o responsável pelo
maior número de pedidos de novas coletas (91%), seguido pelo de logística (6%) e
o de cadastro (3%). A porcentagem de pedidos de recoleta é baixa, porém não exclui
a necessidade de busca por menores índices, visando uma melhoria contínua dos
serviços prestados. Os números descritos neste estudo foram selecionados como IQs
para a fase pré-analítica e analítica, servindo como norteadores para as futuras
ações corretivas efetuadas pelo laboratório de análises clínicas.
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GAINS IN PRODUCTIVITY AND WORKFLOW WITH A TOTAL AUTOMATION SYSTEM: THE EXPERIENCE OF A BRAZILIAN CLINICAL
LABORATORY
Cunha CS, Scolari R, Tessele T
Laboratório Labimed
Objectives: Cost efficiency and increased productivity are challenges for clinical
laboratories. Even smaller laboratories can benefit from enhanced workflow and
greater efficiency that an automation system provides. In this study, we evaluate
the productivity and quality gains – a 97000 tests/month laboratory – after
the implementation of VersaCell X3 automation system (Siemens). Casuistic
and methods: A VersaCell X3 connecting two imunoassays systems (IMMULITE
and Advia Centaur XP) and a chemistry system (ADVIA Chemistry 1800) was
implemented in October of 2014. Relevant data, such as, number of tubes, total
turnaround time (TAT) and the percentual of autovalidated results was collected
from laboratory information system (LIS) and CentraLink Data Management
system before and after VersaCell installation. We also compared the workflow in
both scenarios. Overall perception of benefits was surveyed amongthe laboratory
staff. Results and conclusion: The productivity per technician was increased in 15%
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Tema livre tradicional

and TAT was reduced, in average, by 68%. The total number of tubes was reduced
in 40%, due to single tube concept. The workflow became much more lean, by
automating manual tasks and creating a consolidated workstation for chemistry
and immunoassay tests. Also, staff surveyed reported the perception of reduced
workload. We also observed post analytical improvements: with autovalidation
rules configured in Siemens CentraLink Data Management, 85% of the results
are now autoverified. All in all, with the implementation of VersaCell X3, our
laboratory was able to deliver faster results, save on material costs and increase
staff productivity. References: 1. Sarzoki L, Simson E, Ramanathan L. The effects of
total laboratory automation on themanagement of a clinical chemistry laboratory.
Retrospective analysis of 36 years. Clin Chimica Acta. 2003; 329: 89-94. 2. Seaberg
R, Stallone R, Statland B. The role of total laboratory automation in a consolidated
laboratory network. Clin Chem. 2000; 46: 751-75.
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EXPERIENCE OF A TOTAL LABORATORY AUTOMATION SYSTEM IN A
LABORATORY OF MINAS GERAIS, BRAZIL: SAVINGS IN COLLECTION
TUBES, BIOLOGICAL WASTE AND TAT REDUCTION
Pinto RA, Cerqueira MC
Patologia Clínica São Marcos
Objectives: Clinical laboratories face the challenge to increase productivity, quality
and reduce turnaround time (TAT) and operation costs. Informatics integrated
laboratory automation systems (LAS) drastically changes the workflow and
processes within a laboratory, allowing standardization and improvement of
processes, augmenting the quality of data and reducing the number of process
steps required to report a given test. Here we describe an experience of a laboratory
which performs more than 3,500 tests/day and is growing about 30% annually.
Casuistic and methods: An Aptio® track system with four Advia CentaurXP®
Immunoassay System, one IMMULITE 2000 XPi® and two Advia® Biochemistry
System were designed in order to run about 12,000 tubes/day. Track was also
configured to sort tubes to non LAS connected instruments or manual tests,
eliminating the need for manual sorting. Moreover, Centralink Data Management System® was configured to auto validate tests showing values compatible
with a pre configured normality range. In order to assess relevant changes, TAT,
test autovalidation, tests/tube, laboratory disposable supplies, biological waste
reduction and new sample request were compared from pre and post track
installation. Results and conclusion: Although there was a 30% increase of tests
after LAS installation, without increase of HR, TAT was reduced from 11 hours to
9 hours (approximately 20% reduction), auto validated results increased from
70% to 90% (about 5,000 tests) and test/tube ratio increased from six tests/tube to
nine tests/tube. This increase in test density per tube reduced costs with disposable
supplies, reflecting in biological waste production, which was decreased by 15%.
Upon LAS, staff to gained productivity and focus on the critical samples and
overall workflow of sample processing, simplified.
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GESTÃO À VISTA: FERRAMENTA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIA CONTÍNUA EM UMA INSTITUIÇÃO
Nascimento MJLD, Lima EG, Máximo ACBM, Mello LP, Sá RCAE
Laboratório de Saúde Pública do Ceará (Lacen/CE)
Objetivos: Melhorar o monitoramento e o acompanhamento dos indicadores
para atingir as metas do PE, ter controle sob a real situação da empresa para

Tema livre tradicional
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planejar ações preventivas e diminuir as ações corretivas, conhecer os próprios
limites e aproximar a empresa dos colaboradores. Casuística e métodos: O PE
foi divulgado para os colaboradores em reunião. O mapa estratégico foi afixado
em mural, assim como os indicadores (2015). A coordenação da qualidade ficou
responsável pela coleta, junto com os setores interessados pela análise dos dados.
Os resultados de 2016 foram fixados mês a mês para que os colaboradores e os
gestores pudessem acompanhar e propor estratégias de melhoria. Resultados e
conclusão: Por meio do acompanhamento dos indicadores, foram observados:
metas alcançadas do PE, aumento de ações preventivas, sugestões de melhoria por
parte dos colaboradores e melhor aproximação entre a empresa e os colaboradores.
Concluímos que o PE, além de cuidar da elaboração dos objetivos da empresa e
dos programas de ação para sua execução, quando atua juntamente com a gestão
à vista, auxilia a empresa em busca da excelência. Essa ferramenta acrescenta
medidas de acompanhamento, controle e correções a fim de se manter o domínio
sobre as variáveis que podem influenciar os resultados das ações, como também
os objetivos previamente estabelecidos. Ela se encontra presente em toda empresa
que tem condições de visualizar suas prioridades e sua contribuição para o conjunto da administração, que foram definidas no PE com a finalidade de atingir
os objetivos e se antecipar aos problemas que podem surgir, diminuindo os riscos
de insucesso. Referências: 1. Bossidy L, Charan R. Execution: the discipline of
getting things done. 1 ed. Crown Business; 2002. 2. Berlitz FA, et al. Refinando a
gestão estratégica em um laboratório clínico. 2015.
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TOTAL LABORATORY AUTOMATION IN A HIGH VOLUME CLINICAL
LABORATORY: ASSESSMENT OF ECONOMIC SAVINGS, PROCESSES
IMPROVEMENT AND PRODUCTIVITY INCREASE
Bertini AR, Camilo ALN, Campos ML, Silva-Filho OFS, Rosin CA
Diagnósticos da América
Objectives: Increasing demand on clinical laboratories required improvements
on workflow and cost efficiency, as well reduction in turnaround time (TAT)
and error rates. All these factors led to the use of total automation systems as
a solution for sample management. In this work, we investigated daily test
release rates, productivity/staff, tube and was tereduction rates in a laboratory
that performs 34 million biochemistry and immunology tests/year. Casuistic
and methods: Anew laboratory configuration, consisting of 17 Siemens ADVIA
CentaurXP®, eight ADVIA Chemistry 2400® and two IMMULITE 2000® and a
Siemens Aptio® LAS system equipped with three bulk input module, one input/
output module and three rack output modules. This configuration has a track
sample loading without rack placing procedure, allowing a 3,000 tubes/hour
input. Number of tubes, exams/hour, exams/personnel and time to report
results, were collected from laboratory information system (LIS) and CentraLink Data Management System® before and after LAS installation. Results
and conclusion: After three months of LAS operation, 86% of biochemistry and
80% of hormone related tests results were reported at the same day of sample
collection (versus 67% and 50% in the pre-LAS condition, respectively). An
increase of 55% in number of tests performed by technician/day were observed.
Cost savings with tubes reached upto US$ 6,500/month, with 97,500/month
tube handling decrease and biological waste reduction to more than 1,13 tons/
month. Moreover, processes involving loading, sorting, and error handling of
samples were dramatically reduced. Workflow was substantially simplified,
turning from a multi step process to aone way route through pre-analytical to
post-analytical phases. Thus, LAS allowed significant cost reduction and raised
the productivity in a high volume laboratory.
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GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS EM UM LABORATÓRIO
CLÍNICO
Canali DGR, Soika MW, Wengerkievicz AC, Fontes COL
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A gestão dos processos automatizados é complexa e exige avaliações
frequentes dos equipamentos, visando antecipar falhas e monitorar ciclos de vida
útil. Este estudo analisou o desempenho dos equipamentos utilizados na rotina
automatizada para dosagens de bioquímica, hormônios, marcadores tumorais e
alérgenos. Casuística e métodos: Foram analisados durante jan-dez 2015, equipamentos Advia 1800® (n = 3), Advia Centaur XP® (n = 4) e Immulite 2000 XPi®
(n = 2) que operam 15 horas/dia e realizam 339.000 exames/mês. Os indicadores
estudados foram: percentual de tempo de equipamentos disponíveis e número de
horas de equipamento parado em manutenções corretivas, preventivas e atualizações, além de comparação com os indicadores de 2014. Resultados e conclusão:
Os equipamentos Immulite 2000 XPi® apresentaram a melhor produtividade, com
99,7% de disponibilidade para serem utilizados durante a rotina e 60,3 horas de
manutenções corretivas. O tempo destinado às manutenções preventivas foi de
11,5 horas, além de 2 horas destinadas a atualizações. Os equipamentos Advia
1800® estiveram disponíveis para operação cerca de 99,6%. Foram utilizadas
237,1 horas para manutenções corretivas e 83,1 horas para as preventivas, além
de 2 horas destinadas às atualizações. A disponibilidade dos Advia Centaur XP®
foi em média 99,2%, com 323,6 horas de manutenções corretivas e 27,6 horas de
preventivas. As atualizações de sistema foram realizadas em 5,3 horas. As ocorrências de manutenções corretivas foram resolvidas na primeira visita do técnico;
o restante, via telefone. Na comparação entre 2014 e 2015, evidenciou-se melhora
de disponibilidade para Advia 1800® em 0,9% e Advia Centaur XP® em 0,6%. A
disponibilidade geral dos equipamentos foi de 99,4%. A análise periódica desses
indicadores permite detectar pontos de melhoria, desenvolver metas para cada
grupo de aparelhos e avaliar o ciclo de vida de cada equipamento.
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OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL TOTAL EM
BIOQUÍMICA E IMUNO-HORMÔNIOS: GANHOS EM PRODUTIVIDADE
Brito CXL, Henrique WA, Hachem EG
Laboratório Cedro, São Luís (MA)
Objetivos: A otimização de processos em um laboratório envolve um complexo
esforço de observação e redesenho de processos. Realizou-se a identificação dos
processos que representam “gargalos” para diminuição do retrabalho. Foi avaliado
também o throughput de cada equipamento acoplado ao sistema de automação
Advia Automation Workcell®. Casuística e métodos: Realizou-se a observação
ativa de processos no laboratório com foco no sistema de automação, composto
por um módulo de gerenciamento de amostras, três Centaur XP® e duas Advia
Chemistry 2400. Taxas de repetição e de autovalidação foram levantadas por meio
da análise de rotina para todos os exames realizados no laboratório nas áreas de
bioquímica e imunoensaios por duas semanas, utilizando-se o software Siemens
Dashboard® e Centralink®. Resultados e conclusão: A alteração do processo de
etiquetagem reduziu os erros de leitura em 75% (65 para 16 em 2.000 amostras).
Outros procedimentos relacionados com a tratativa de processamentos de amostras
na esteira foram alterados, com redução entre 28% e 100%. Filas de tubos em frente
aos equipamentos foram diminuídas pela redistribuição dos testes da plataforma
CentaurXP para o Immulite 2000, uma vez que se detectou um menor throughput
deste em relação ao primeiro, o que diminuiu em 15% o volume de testes na plataforma
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Centaur XP. A taxa de autovalidação e de repetição mostrou-se adequada, em torno
de 72% e 2,5%, respectivamente. Assim, o redesenho de processos significou menor
taxa de retrabalho e possibilidade de liberação dos exames em um tempo mais curto.
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MELHORIA DE FOCO, CONCENTRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS
COLABORADORES DE UM LABORATÓRIO MÉDICO POR MEIO DE
TÉCNICAS DE RESPIRAÇÃO E MEDITAÇÃO
Takagaki KM, Almeida VL, Marcelino EY, Souza E, Campos MRM
Sancet Laboratório Médico
Objetivos: Os efeitos da respiração e da meditação no bem-estar e na saúde são
estudados desde os anos 70, e desde então vários trabalhos revelaram que praticá-la
regularmente ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. Recentemente, meditar virou
grande necessidade no mundo corporativo graças aos benefícios comprovados para a
redução da tensão e a manutenção do foco, uma ferramenta que pode contribuir para
que o colaborador e consequentemente a empresa melhorem seu desempenho. Essa
estratégia foi usada pela primeira vez em treinamentos corporativos pelo Google e é
chamada de mindfulness ou consciência plena. O objetivo do trabalho é mostrar a
importância da aplicação de técnicas de respiração e meditação com os colaboradores
para aliviar o estresse, diminuir a ansiedade e aumentar o foco e a atenção. Casuística
e métodos: As técnicas de respiração e meditação foram aplicadas em um laboratório
de análises clínicas da região do Alto Tietê, no período de outubro de 2015 a maio
de 2016, em 36 colaboradores, uma vez por semana durante 30 minutos. Sentados,
com a coluna ereta e em posição confortável, o profissional realizou exercícios de
respiração e meditação. Um questionário com perguntas sobre estresse e ansiedade,
foco e atenção, sono e doença foi aplicado ao grupo antes e após o período do estudo.
Resultados e conclusão: Os resultados mostraram melhora de 22% no nível de estresse
e ansiedade, 20% de melhora no foco e na atenção, 35% dos colaboradores passaram a
dormir melhor, 22% diminuíram a irritação e 14% diminuíram os relatos de doenças.
O cérebro funciona como um músculo, toda vez que ele divaga e a atenção é trazida de
volta, ocorre o fortalecimento dos circuitos cerebrais. As práticas regulares de técnicas
de respiração e meditação aumentaram a capacidade de manter o foco e melhoraram
de maneira significativa a qualidade de vida do colaborador e o clima organizacional
dentro da empresa. Referências: 1. Kozasa E. Os avanços da neurologia relacionados
à meditação. Einstein. 2014. 2. Goleman D. Inteligência emocional. 2005.
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COMISSÃO PARA COMBATE AO DESPERDÍCIO EM LABORATÓRIO
CLÍNICO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA BEM-SUCEDIDA
Pinheiro JJ, Zoccoli CM, Abreu MMB, Mattei F, Nascimento HD

Tema livre tradicional

Na manutenção, foi efetuada troca de lâmpadas por modelos de LED e instalação
de timers para controlar o funcionamento das estufas de secagem e banhos-maria.
O marketing e a segurança do trabalho divulgaram as ações e conscientizaram as
pessoas. E, por último, o setor de serviços gerais apontou para o desperdício de água.
Mensagens de combate ao desperdício foram inseridas no sistema do laboratório, e
a Cipa ficou encarregada de disseminar a cultura da sustentabilidade na empresa.
Resultados e conclusão: As medidas aplicadas pela informática e manutenção
geraram economia em torno de 2800 KW/h por mês na conta de energia elétrica.
O setor de serviços gerais demonstrou que os 147 colaboradores da central técnica
acionam quase 10 mil descargas por dia. O reaproveitamento da água descartada
nas estações de água reagente para os vasos sanitários economizou 47 mil litros
de água por mês, e com a troca das hidras por caixa acoplada, que vem sendo
realizada, estima-se que a economia chegará a seis litros de água por descarga e
quase 32 mil litros de água por mês.
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AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS EM LABORATÓRIO
CLÍNICO: IMPACTO NO DESEMPENHO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Muller KG, Berlitz FA
Ghanem Laboratório e Saúde
Objetivos: Demonstrar os resultados obtidos por laboratório clínico nos serviços prestados
em manutenções após implantação da prática de avaliação de fornecedores de equipamentos. Casuística e métodos: A partir de 2015, semestralmente é realizada a avaliação
dos fornecedores de equipamentos. A avaliação consiste nos critérios: a) cumprimento de
prazos de realização das manutenções preventivas externas; b) cumprimento de prazos
de atendimento de chamados para manutenções corretivas externas; c) efetividade na
resolução de problemas pela assessoria técnica e/ou científica; d) qualidade da assessoria técnica; e e) qualidade da assessoria científica. Critérios a, b e c são avaliados pela
gestão de equipamentos e os critérios d e e, pelos analistas clínicos. Os resultados dessas
avaliações são inseridos em planilha Excel, que conceitua o fornecedor de acordo com a
pontuação global obtida. Os conceitos variam entre A e D, sendo o conceito A considerado
fornecedor plenamente satisfatório e o conceito D fornecedor insatisfatório. Para cada
conceito obtido, o laboratório toma uma ação de acordo com documento definido para
essa atividade. Resultados e conclusão: Após implantação dessa prática, percebeu-se
maior comprometimento dos fornecedores de equipamentos com relação aos serviços
prestados por eles. Nas duas avaliações, os fornecedores apresentaram conceitos A ou B.
Comparando-se a avaliação de julho com dezembro de 2015, houve melhora de 50%
nos conceitos obtidos. Os fornecedores que mantiveram o conceito B foram comunicados
formalmente com o intuito de ajudá-los a identificar suas fragilidades e corrigi-las. Já
os fornecedores que aumentaram seu conceito de B para A, a relação entre assessoria
técnica/científica e laboratório melhorou consideravelmente com maior eficácia na
resolução dos desafios apresentados no período.

Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Em tempos em que a palavra de ordem é sustentabilidade, combater e
evitar o desperdício são ações prioritárias que, além de preservar o meio ambiente,
estimulam a criação de hábitos sustentáveis. O trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos por um grupo formado para combater o desperdício
em um laboratório clínico privado. Casuística e métodos: Foi criado um grupo
multidisciplinar composto por diversos setores do laboratório com o objetivo de
mapear ações de combate ao desperdício na empresa. Os indicadores de utilização
de recursos foram as faturas de energia elétrica e de água antes e após a implantação
das medidas. Cada setor informou possíveis focos de desperdício a serem combatidos. Na informática, impressoras e monitores sem uso foram identificados, sendo
instalados interruptores intermediários para o desligamento quando em standby.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS
Chioquetta SG, Scortegagna HM
Universidade de Passo Fundo
Objetivos: Identificar as principais competências comportamentais a serem avaliadas
na contratação de indivíduos para atuar em laboratório de análises clínicas. Casuística
e métodos: Foi aplicado questionário com base nas competências comportamentais
requeridas para um profissional da saúde, de maneira voluntária, aos 32 funcionários

Tema livre tradicional
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do laboratório de uma empresa de saúde, do maior ao menor escalão de hierarquia. A
questão número 1 possibilitou aos entrevistados responderem livremente, instigando-os
a elaborar respostas com as características comportamentais julgadas necessárias para a
sua função. Na questão 2, os entrevistados enumeraram de 1 a 11 as competências consideradas importantes para o seu cargo, em ordem crescente, optando entre: capacidade
de atenção, organização, paciência, trabalho em equipe, capacidade de trabalhar sob
pressão, manter-se atualizado, demonstrar iniciativa, criatividade e inovação, coordenação motora, planejamento e bom relacionamento interpessoal. A questão 1 foi respondida
sem prévio acesso à questão 2, evitando que fossem induzidos por ela. A questão 2 foi
respondida incorretamente por seis funcionários, sendo anulada para eles. Resultados
e conclusão: Na questão 1, foram relacionadas 71 competências. Entre elas, a responsabilidade, citada por 53,1% dos entrevistados, seguida por atenção (40,6%), dedicação
(37,5%), paciência/agilidade/comprometimento (28,1%) e coleguismo/trabalho em
equipe (25%). Na questão 2, a competência julgada mais importante foi capacidade de
atenção, seguida de organização e trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal
e capacidade de atenção; demonstrar iniciativa e paciência ficaram empatadas como
a quinta competência mais importante. Portanto, foram evidenciadas competências
comportamentais consideradas importantes, que devem ser avaliadas no momento
da contratação de colaboradores para trabalhar em laboratório de análises clínicas.
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IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
LABORATÓRIO CLÍNICO: IMPACTOS NA QUALIDADE DA FASE PRÉ-ANALÍTICA
Voigt AR, Muller KG
Ghanem Laboratório e Saúde
Objetivos: Demonstrar os resultados obtidos por laboratório clínico na qualidade
da fase pré-analítica após implantação do processo Pesquisa e Desenvolvimento.
Casuística e métodos: No segundo semestre de 2015, foi criado o processo Pesquisa
e Desenvolvimento, com a intenção de aprimorar produtos/exames atuais, visando
melhorar seu desempenho e satisfazer as necessidades dos clientes, estudar a viabilidade
dos exames realizados internamente ou enviados para laboratórios de apoio, aprimorar
a qualidade e a confiabilidade dos produtos/exames, fornecer apoio técnico e dar assistência à produção e realizar treinamento da equipe técnica, entre outras atividades.
Foi designado um profissional analista clínico para atuar no processo, tendo em vista
o aspecto técnico inerente a este. Resultados e conclusão: Antes da implantação do
Pesquisa e Desenvolvimento, percebia-se que havia uma carência de informações
técnicas relacionadas com exames pelos profissionais do atendimento que buscavam
obtê-las junto a outros profissionais e processos, resultando no aumento do tempo
de resposta ao cliente e em informações desencontradas que, por vezes, geravam a
insatisfação dos clientes. A descentralização dessas informações impactava diretamente
nos erros de cadastro do pré-analítico. Esses aspectos puderam ser trabalhados por meio
de atualizações do sistema de informação para a fase pré-analítica e de capacitações
dos profissionais envolvidos. Paralelamente a essas ações, a atuação constante dos
coordenadores de atendimento, que iniciaram um trabalho de aproximação com os
profissionais do atendimento e o processo Pesquisa e Desenvolvimento, oportunizaram
melhorias significativas. No período compreendido entre janeiro e maio de 2016,
percebeu-se diminuição de 26,4% dos erros de cadastro e incremento de 4,2% no
número de exames oferecidos pelo laboratório clínico.
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ELIMINAÇÃO DO USO DE MERCÚRIO NO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA: UMA QUESTÃO AMBIENTAL E UM SALTO NOS PROCESSOS
DE QUALIDADE E DE GESTÃO

68

Oliveira JRS, Lima MMA, Araújo ALT, Nery LFA, Almeida NBDCSM
Laboratório Sabin (DF)
Objetivos: Em busca da melhoria continua nos processos e diante das tecnologias
presentes no mercado, tornou-se palpável o estudo de um projeto com a finalidade
de monitorar a temperatura em tempo real, in loco ou a distância. O projeto foi
desenvolvido, visando atender aos apelos da OMS para eliminação até 2020 do
uso de mercúrio em termômetros e medidores de tensão arterial, além de estar em
acordo com a diretiva europeia Rohs e o tratado de Minamata, ambos com objetivos
comuns no que diz respeito à redução e eliminação do uso na produção industrial
ou artesanal de elementos tóxicos para a natureza e que causem danos irreversíveis
à saúde humana. Casuística e métodos: Ao longo de dois anos, foram elaborados
estudos de monitoramento por meio de sensores, sempre buscando um meio de coleta
e transmissão de dados que atendesse às necessidades operacionais e socioambientais.
Seguindo as exigências descritas, o sistema de monitoramento contínuo Eletrospitalar
smuP foi o aprovado para implantação do novo modelo de gerenciamento. O sistema
de monitoramento utiliza tecnologia de rede de sensores inteligentes autoendereçáveis
e cabeamento similar ao telefônico (dois pares de fios) para interligar os equipamentos
a serem monitorados. Resultados e conclusão: Com o uso do sistema de monitoramento contínuo, tornou-se possível a avaliação em tempo real do funcionamento dos
equipamentos, levando a ajustes nos processos de manutenção e de uso, com economia
de energia e eliminação de desperdícios por descarte de material ou retrabalho com
amostras, além dos imensuráveis benefícios ambientais com a eliminação total do
uso de mercúrio e garantia na qualidade de armazenamento de insumos e material
biológico. Cabe destacar que o equipamento de coleta e transmissão de dados necessita apenas de um ponto de energia para sua alimentação e não utiliza recursos de
infraestrutura (rede, roteadores, IP), dispensando configurações complexas. Assim,
cabeamento e configurações simplificados reduzem bastante os custos e o tempo de
implementação da solução.
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CRIAÇÃO DE UM DIAGRAMA AMPLO, INTERATIVO E DIDÁTICO SOBRE
O FLUXO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EM UM LABORATÓRIO CLÍNICO
A FIM DE TORNAR A TOMADA DE DECISÃO RÁPIDA E ASSERTIVA NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO
Oliveira JRS, Lopes LC, Jácomo RH, Nery LFA, Martins GR
Laboratório Sabin (DF)
Objetivos: Com um avanço generalizado em sistemas automatizados nas etapas
pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, a presença da tecnologia tornou-se rotina
nos laboratórios clínicos. No entanto, práticas de trabalho antigas podem colidir com
sistemas de última geração, trazendo desconforto para o operador e subutilização de
equipamentos. Para melhor utilização da automação e orientação dos funcionários
que trabalham no processo de produção, surgiu a necessidade de criar um fluxo
de trabalho didático e dinâmico capaz de mostrar todas as rotas possíveis para as
amostras biológicas dentro do laboratório, além de evidenciar a melhor forma de
utilização da tecnologia disponível, proporcionando mais velocidade e qualidade aos
processos. Casuística e métodos: Desenvolver um diagrama interativo que facilita a
visualização das possíveis rotas a serem seguidas pelas amostras biológicas dentro do
laboratório, desde a sua entrada na fase pré-analítica até o setor de armazenamento
e mostrar de forma clara a interação entre matéria-prima, automação e pessoas. Foi
desenvolvida uma planilha, com base em ativação de setas, para indicar possíveis
caminhos a serem seguidos pelas amostras. Dependendo da amostra selecionada
e o tubo em que foi coletado, é possível identificar as rotas e os sistemas analíticos
relacionados. Resultados e conclusão: Com o desenvolvimento desse projeto,
ficou mais visível o fluxo de produção, tornando mais fácil identificar potenciais
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gargalos, permitindo maior dinamismo e segurança em quaisquer mudanças no
processo, o que garante a qualidade, a rastreabilidade e os resultados liberados no
prazo programado.
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MONITORAMENTO DE PERDA AUDITIVA NA ÁREA TÉCNICA DE UM
LABORATÓRIO CLÍNICO
Senna MBAM, Cruz MT, Leal AMM, Silva DG
Laboratório Leme
Objetivos: Avaliar o impacto do ruído produzido pelos equipamentos do setor técnico
sobre os colaboradores em um laboratório clínico de Salvador (BA). Casuística e
métodos: Os equipamentos geram ruídos que devem ser trabalhados pela empresa e
colaboradores com o intuito de minimizar os impactos sobre a saúde. Anualmente,
é feito o monitoramento dos níveis de ruído no local. Em 2015, esta análise detectou
valores entre 68,49 dB a 94,20 dB. Segundo a NR-15, para uma jornada de 8 horas
de trabalho, o limite de tolerância é 85 dB. Colaboradores do setor são informados
sobre o resultado da medição, orientados quanto ao uso do equipamento de proteção
individual (protetor auditivo de inserção e conchas) e são acompanhados pelo setor
de saúde da empresa, realizando exames de acordo com o risco de cada função. Foram
selecionados 13 colaboradores com mais de três anos no setor, avaliados através de
audiometrias anuais, de abril 2011 a março 2016. Resultados e conclusão: Após
análise dos resultados, os colaboradores foram divididos em quatro grupos: grupo
1 – sete colaboradores com audiometrias normais durante todo o período; grupo
2 – dois colaboradores com audiometria normal de referência em 2011, com perda
auditiva em 2012 e agravamento da perda nos anos seguintes. Um desses colaboradores
tem uma doença de base que pode ser um dos fatores desencadeantes e/ou agravante
da perda auditiva. O outro não possui doença diagnosticada; grupo 3 – dois colaboradores com audiometrias de referência alteradas e sem agravamento durante o
período; grupo 4 – dois colaboradores com audiometrias inconsistentes, ora normais
ora alteradas. Os grupos 2 e 4 foram encaminhados para avaliação com otorrino a
fim de firmar diagnóstico. Existe a necessidade de monitoramento do ruído no setor
técnico, buscando garantir um ambiente salubre e evitando possíveis danos à saúde.
A relevância maior deste assunto se deve ao fato de que a perda auditiva induzida
por ruído é irreversível, o que reforça a necessidade de maior controle no referido
ambiente de trabalho.
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APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTEIO ABC EM UM LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS DE PEQUENO PORTE
Moraes FF, Machado AM

Tema livre tradicional

As atividades contribuem da seguinte maneira com os custos da empresa: dar apoio
(32%), atender (21%), coletar (14%), analisar (13%), fazer serviços gerais (8%),
liberar (7%) e triar (5%).
Destaque deve ser dado à grande contribuição da atividade “dar apoio”, a qual
contribui com mais de 30% de todos os custos da empresa. Quando dividimos o
laboratório nas três principais fases, tem-se a fase pré-analítica que envolve as
atividades de atender, coletar e triar como as mais custosas. Essa característica se
deve muito ao fato do grande número de indivíduos envolvidos nessa fase. Fica
clara a importância de um sistema de custeio nas empresas atuais, principalmente
empresas do setor de serviços. Empresas que não se preocupam com os seus custos
estarão mais submissas a outras empresas que utilizam seus serviços, pois não
terão parâmetros para negociarem. O sistema ABC dá um direcionamento para
quais atividades custam mais à organização, podendo ser identificados os locais
de ação para a redução de custos.
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CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTAÇÃO PRÓPRIA DE TRATAMENTO
DE EFLUENTES EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Araújo ALT, Oliveira JRS, Nery LFA, Jácomo RH
Laboratório Sabin (DF)
Objetivos: O projeto faz parte de uma concepção que assegura controles e
monitoramentos ambientais na geração de efluentes em uma nova unidade de
processamento com tratamento eficiente sem poluir os mananciais. Casuística e
métodos: O processo de tratamento escolhido foi o método de oxidação avançada
(POA) FENTON, que possui alto poder de degradação de moléculas orgânicas por
oxidação, quebrando-se em compostos menores. A reação ocorre pela mistura de
H2O2 e íons Fe2+, que age na quebra de moléculas orgânicas por meio do ataque
radicalar da hidroxila formada após oxidação dos íons Fe2+ a Fe3+. Resultados
e conclusão: Após os ensaios de validação do método, reagentes e equipamentos,
treinamento de equipe de operação e checagem dos painéis eletrônicos de controle
dos processos, foram feitas análises do efluente bruto e tratado para os parâmetros
DBO, DQO, materiais sedimentáveis e PH. O tratamento permitiu eliminar 100%
dos organismos patogênicos, próximo de 100% de eficiência. A eficiência de redução
de DBO e DQO, dependendo do efluente tratado, poderá atingir de 30% a 70%. Após
o lançamento em esgoto comum, produz um efluente final misturado ao esgoto
comum com DL50 aceitáveis e DBO e DQO que não agridem o meio ambiente. O
projeto executado permite tratar todo o efluente gerado no núcleo técnico operacional (NTO) com eficiência, atendendo aos requisites regulatórios em vigor e
permitindo uma operação limpa que não agrida o meio ambiente, em especial, os
mananciais receptores desses efluentes. Referência: 1. Controle e automação para
operação e manutenção continua de ETDI. 3 revisão. Laboratório Sabin, Brasília
(DF) e Sanetech. 2015.

Lab-Clin, Laboratório Clínico de Itajubá Ltda
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Objetivos: Mostrar como o sistema ABC pode ser aplicado em um laboratório de
análises clínicas e apresentar a versatilidade do custeio desse sistema. Casuística
e métodos: Empresas de serviços sempre tiveram o desafio de como determinar os
seus custos e adequar os sistemas tradicionais de custeio para as suas realidades,
pois só assim conseguiriam controla-los e administrá-los. O critério ABC é a solução
adequada para resolver problemas de custeio de empresas prestadoras de serviços. É
uma técnica de custeio em que os gastos indiretos são apropriados a várias unidades
por meio de algumas bases que não são relacionadas com os volumes dos fatores
de produção. Esse “novo” sistema de custos preconiza que os custos são absorvidos
pelas atividades que levam à elaboração do serviço. Dessa maneira, ele é dado às
atividades e depois direcionado ao objeto de custo (exame). Resultados e conclusão:

69

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN CLINICAL LABORATORY
Araújo ALT, Almeida NBDCSM, Jácomo RH, Nery LFA
Laboratório Sabin (DF)
Objectives: A clinical laboratory in Brasilia (DF) Brazil, has a system of sustainability management based on ISO 14001 and principles of the UN Global
agreement. Environmental performance indicators are monitored, with an
emphasis on solid and liquid waste, use of natural resources and fossil fuels. This
monitoring is implemented as part of the environmental education program.
Casuistic and methods: It made a monthly monitoring and the following in-
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dicators are measured: biological wastes, water use, electricity use, paper use,
waste sorting for recycling, monitoring for printing, recycled fluorescent lamps,
recycling electronic waste, and treated effluent. Simulations and training are
held for environmental contingencies that prepare employees for environmental
risk situations and get on with the corporate environmental education program.
All applicable legal requirements are complied with and the constant updating is
guaranteed. Results and conclusion: The performance of environmental sustainability in 2015 were: biological waste treated 191.493 kg, water use 11.500
m3, electricity use 3.015.091 KW, paper use 22 million sheets, selective collection
for recycling 4930 kg, monitoring Print 24.000.000 printed pages, fluorescent
lamps recycled 712 units, and treated effluent 864.000 l. In addition to the care
of the environment and conservation of natural resources through the rational
use, environmental monitoring is a practice of environmental education that
involves the entire organization and also brings economic benefits.
147

DIAGNÓSTICO DOS LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO
DO CEARÁ EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA RDC Nº 302:2005:
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS
CLÍNICOS
Ramalho ILC, Gondin MM, Lima EG, Campelo CL, Sá RCAE

“Assegurar o exercício da responsabilidade socioambiental”, definido no planejamento
estratégico com a redução de emissões de gases de efeito estufa. Casuística e métodos:
Com base no ciclo de aprendizado das melhorias socioambientais e com o objetivo
de continuar gerenciando o seu crescimento de uma maneira sustentável, além de
continuar contemplando os interesses e as preocupações de suas partes interessadas, em
2015, o laboratório integrou voluntariamente ao Programa Brasileiro GHG Protocol,
publicando o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. Para isso, a equipe
foi capacitada pelo programa e implantou melhorias na sua rede de indicadores
ambientais, sistematizando o processo de coleta de dados, o monitoramento e o
acompanhamento em um sistema informatizado de gestão estratégica com definição
de metas de redução de 7%. Buscou-se a contribuição de todos os envolvidos com o
processo e a implantação de ações internas e externas voltadas para o desenvolvimento
socioambiental. Após a coleta de dados, eles foram lançados na ferramenta de cálculo
do Programa. Resultados e conclusão: Como resultado da implantação deste projeto
e da gestão da redução de emissões, em 2015, foi alcançado o percentual de redução
de 26,28% no total de emissões com relação ao ano de 2014. Atribui-se a esta redução
significativa, as ações implementadas em 2015, como a troca do gás dos equipamentos
de ar-condicionado para o abro22 e as campanhas internas de consumo consciente e
de redução do consumo de energia. Referência: 1. Programa Brasileiro GHG Protocol.
Disponível em: http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/.

HEMATOLOGIA

Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará
Objetivos: Realizar diagnóstico dos laboratórios de saúde pública do estado do Ceará
em relação ao cumprimento da RDC nº 302:2005 – regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos, além de cadastrar os laboratórios estaduais de
saúde pública e classificar os laboratórios para verificar o grau de cumprimento da
RDC nº 302:2005. Casuística e métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo para
verificar o grau de cumprimento dos laboratórios dessa rede, em relação aos requisitos
especificados na RDC nº 302:2005, no período de 2014 e 2015. Foi realizada uma
classificação em relação aos níveis de cumprimento dos requisitos da RDC. Resultados e conclusão: Observou-se um leve incremento de 1% de (33%) em 2014 para
(34%) em 2015 de laboratórios no nível C (cumprem de 40% a 59% dos requisitos da
RDC). No nível B (cumprem de 20% a 39%) houve uma diminuição de 2% (20% em
2014 para 18% em 2015). No que se refere ao nível A (cumprem menos de 20%), foi
observada uma melhoria de 4% dos laboratórios (21% em 2014 para 17% em 2015).
No nível D (cumprem de 60% a 79%), houve melhoria de 4% (16% em 2014 para
20% em 2015). O nível E (cumprem mais de 80%) teve uma melhoria discreta de 1%
(10% em 2014 para 11% em 2015). Concluímos que quando somamos o percentual
dos laboratórios que se encontram nos melhores níveis: nível C (34%), nível D (20%)
e nível E (11%), observamos que 65% dos deles cumprem os requisitos da RDC 302.
Ressaltamos a melhoria de 4% dos laboratórios no nível A. Faz-se necessária a implementação de ações no sentido de sensibilizar os gestores para a melhoria contínua
desses laboratórios. Referência: 1. Ministério da Saúde. Brasil. Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 302:2005: aprova regulamento técnico para
funcionamento de laboratórios clínicos.
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMO UMA DIRETRIZ ESTRATÉGICA
DE UM LABORATÓRIO CLÍNICO
Tude APB, Cruz MT, Pereira LMC
Laboratório Leme
Objetivos: Apresentar os benefícios da adesão a iniciativas de caráter voluntário, contribuindo com o desenvolvimento sustentável, bem como atingir o objetivo estratégico de
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TRIAGEM HEMATOLÓGICA E CLÍNICA DOS CANDIDATOS A DOAÇÃO
DE SANGUE NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE
SERGIPE
Teixeira RPL, Brito LLR, Silva TD, Santos VCG, Barbosa JHR
Universidade Tiradentes (UNIT)
Objetivos: Para que a doação seja segura tanto ao doador quanto ao receptor, é
necessário que algumas normas sejam cumpridas de acordo com a RDC nº 34,
com o intuito de minimizar riscos principalmente na transmissão de doenças
infecciosas. O objetivo deste trabalho é relatar as principais causas de inaptidão
do candidato a doação de sangue. Casuística e métodos: Realizou-se um estudo
retrospectivo dos dados de 7.746 candidatos a doação de sangue, no período de abril
de 2015 a abril de 2016, no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe,
localizado em Aracaju. Foram selecionados 2.815 candidatos considerados inaptos
pela avaliação na triagem clínica, realizada por meio de questionário e avaliação
hematológica, utilizando o valor do micro-hematócrito capilar abaixo de 38%
para mulheres e 39% para homens. Resultados e conclusão: Dos casos, 31,87%
foram patologias de inaptidão temporária, como dengue, zika, chikungunya e
outras viroses; em segundo lugar, com 25,9%, o uso de medicamentos, seguido do
valor do hematócrito fora da faixa de aceite com 11,66%, hipertensão com 9,34%,
manifestações gripais 5,89% e desistência da doação durante a triagem 4,15%,
somando todas mais de 88%. Com menor percentual temos tatuagem realizada
há menos de 12 meses, peso inferior a 50 kg e imunização. Diante das análises
constatadas dos dados obtidos, é possível observar que o percentual de rejeição é
dado não somente pelas patologias de inaptidão temporária, mas também pela
falta de informação do candidato a doação. Devido ao alto grau de sensibilidade
dos testes de triagem realizados, as infecções por microrganismos e uso de medicamentos podem resultar em exame falso positivo, impossibilitando o uso de
hemocomponentes. Apesar da grande divulgação sobre o ato de doação de sangue,
a procura ainda é baixa e com isso os indivíduos não tem tanta informação sobre
essa prática, o que geram várias causas de inaptidão na triagem.
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SISTEMA FIBRINOLÍTICO: USO DE VARFARINA VERSUS RIVAROXABAN
EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL
Ferreira CN, Moreira PSS, Duarte RCF, Mota APL, Reis HJ
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Realizar uma abordagem comparativa em pacientes com fibrilação
atrial (FA) entre os efeitos hemostáticos da varfarina e do rivaroxaban, um
inibidor direto do fator Xa, sobre o sistema fibrinolítico. Casuística e métodos:
Foram estudados pacientes com FA distribuídos em dois grupos, a saber, pacientes
em uso de varfarina (n = 12) ou em uso de rivaroxaban (n = 28), além de um
grupo-controle (n = 18). Os níveis plasmáticos de t-PA, PAI-1, TAFI e dímero D
foram determinados por ELISA em plasma citratado. As análises estatísticas foram
realizadas pelo programa MiniTab (versão 17), por meio da análise de variância
e do teste de Kruskal-Wallis. Resultados e conclusão: Em relação ao TAFI, a
mediana foi mais baixa para o grupo-controle (3,24 μg/ml) e mais elevada para
o grupo rivaroxaban (4,96 μg/ml), entre os quais houve diferença significativa (p
< 0,0005). Também foram diferentes os resultados de TAFI para os grupos-controle
e varfarina (4,30 μg/ml), quando comparadas suas respectivas medianas (p =
0,001). Os demais parâmetros do sistema fibrinolítico não apresentaram diferenças
entre os grupos estudados. O método empregado para dosagem de TAFI avalia
os níveis de apenas TAFI antígeno, por isso estudos que avaliam TAFI atividade
em um maior número amostral deverão ser realizados para confirmação desses
resultados. Em comparação aos controles, conclui-se que dos biomarcadores
utilizados apenas o TAFI antígeno foi diferente nos pacientes com FA, sendo os
níveis desse biomarcador semelhantes nos pacientes tanto em uso de varfarina
ou rivaroxaban. Agradecimentos: MS/CNPq/FAPEMIG/SES-MG. Referências:
1. Marx PF. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor. Curr Med Chem. 2004;
11(17): 2335-48. 2. Tripodi A. The laboratory and the new oral anticoagulants.
Clin Chem. 2013; 59(2): 353-62.
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EFEITO DA VARFARINA E DO RIVAROXABAN NA ATIVAÇÃO PLAQUETÁRIA
EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL
Duarte RCF, Ferreira CN, Numes FFC, Reis HJ, Carvalho MDG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Tendo em vista a ampla prescrição dos anticoagulantes orais (AO) para
prevenção primária e secundária de acidente vascular cerebral e tromboembolismo
em pacientes com fibrilação atrial (FA), o presente estudo tem como objetivo avaliar
o efeito da tradicional varfarina e do rivaroxaban, inibidor direto do FXa, sobre a
ativação plaquetária. Casuística e métodos: Foram determinados, por citometria
de fluxo, os níveis de GPIIb/IIIa (CD41+) e agregados plaquetas monócitos (APM)
(CD14+/CD51/61+) de 101 indivíduos, incluindo os pacientes com FA em uso de
rivaroxaban (n = 29) e varfarina (n = 33) e os do grupo-controle (n = 39). Os dados
foram analisados pelo teste Mann Whitney, e p < 0,005 foi considerado significativo.
Resultados e conclusão: Para a GPIIb/IIIa, houve diminuição significativa no
grupo em uso de varfarina versus controle (p < 0,0001), porém nenhuma diferença
entre o grupo em uso de rivaroxaban versus controle (p = 0,1177) foi observada.
Tais resultados sugerem que a varfarina pode ser mais efetiva quando comparada
com o rivaroxaban no controle da geração de trombina, justificando menor ativação
plaquetária expressa por diminuição de GPIIb/IIIa. Com relação aos APM, tanto
a varfarina (p = 0,0053) quanto o rivaroxaban (p = 0,0001) reduziram os níveis
desse marcador, refletindo o efeito inibidor deles sobre a expressão da P selectina e
do PSGL-1, essenciais para a formação dos APM. O presente achado vem reforçar a
utilidade dos AO na FA, considerando o papel desencadeador das plaquetas e dos APM
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nos processos inflamatórios e trombóticos, os quais contribuem para o agravamento
da FA nesses pacientes. Referências: 1. Zemer-Wassercug N, et al. The effect of dabigatran and rivaroxaban on platelet reactivity and inflammatory markers. J Thromb
Thrombolysis. 2015; 40(3): 340-6. 2. Hayashi M, et al. Platelet activation and induction
of tissue factor in acute and chronic atrial fibrillation: involvement of mononuclear
cell platelet interaction. Thromb Res. 2011; 128(6): 113-8.
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AVALIAÇÃO DO MARCADOR DE GERAÇÃO DE TROMBINA FRAGMENTO
1+2 DA PROTROMBINA (F1+2) EM PACIENTES COM FIBRILAÇÃO
ATRIAL EM USO DE VARFARINA OU RIVAROXABAN
Carvalho MDG, Ferreira CN, Moreira PSS, Mota APL, Reis HJ
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Determinar os níveis plasmáticos do F1+2, como marcador de geração de
trombina, em pacientes com fibrilação atrial (FA) em uso de varfarina e rivaroxaban.
Casuística e métodos: Foram estudados pacientes com FA distribuídos em dois grupos, a saber, pacientes em uso de varfarina (n = 12) ou em uso de rivaroxaban (n
= 28), além de um grupo-controle (n = 18). A determinação quantitativa de F1+2
foi realizada por ELISA em plasma citratado. As análises estatísticas foram realizadas
pelo programa MiniTab (versão 17), por meio do teste de Kruskal-Wallis. Resultados
e conclusão: O marcador de geração de trombina in vivo, F1+2, apresentou níveis
plasmáticos mais elevados nos indivíduos-controle (344,4 pMol/l), ao passo que o
grupo varfarina (85,3 pMol/l) apresentou a menor mediana e o grupo rivaroxaban,
mediana de 222,2 pMol/l. Entre os grupos-controle e varfarina, controle e rivaroxaban e varfarina e rivaroxaban, os valores de p foram < 0,0005, 0,0048 e < 0,0005,
respectivamente. A redução dos níveis de F1+2 mostra o efeito anticoagulante da
varfarina e do rivaroxaban, em teoria, resultando em proteção ao paciente contra
eventos tromboembólicos. A diferença observada entre os níveis de F1+2 para os dois
anticoagulantes orais pode ser explicada pela transitoriedade do efeito do rivaroxaban,
o que não é constatado nos pacientes em uso de varfarina, cujo efeito é mais duradouro.
Conclui-se que a varfarina parece ser mais efetiva no controle da geração de trombina
in vivo, nas condições do presente estudo. Agradecimentos: MS/CNPq/FAPEMIG/
SES-MG. Referência: Douxfils J, et al. Assessment of the impact of rivaroxaban on
coagulation assays: laboratory recommendations for the monitoring of rivaroxaban
and review of the literature. Thromb Res. 2012; 130(6): 956-66.
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AVALIAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/RNI ENTRE PACIENTES
COM FIBRILAÇÃO ATRIAL EM USO DE VARFARINA OU RIVAROXABAN
Ferreira CN, Moreira PSS, Duarte RCF, Oliveira DKD, Reis HJ
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar comparativamente os efeitos da varfarina e do rivaroxaban sobre
o tempo de protrombina/RNI entre pacientes com fibrilação atrial (FA). Casuística e
métodos: Foram avaliados 58 indivíduos adultos, compreendendo pacientes com FA
em uso de varfarina (n = 12) ou rivaroxaban (n = 28) e indivíduos sem essa arritmia
(grupo-controle, n = 18). A determinação do tempo de protrombina foi feita por método automatizado coagulométrico, por meio do sistema diagnóstico Destiny Max™,
utilizando como reagente a tromboplastina TriniCLOT PT Excel S, ISI = 1,2. As análises
estatísticas foram realizadas pelo programa MiniTab (versão 17), por meio do teste de
Kruskal-Wallis. Resultados e conclusão: Observou-se grande variação do tempo de
protrombina, bem como dos parâmetros derivados, ou seja, a atividade de protrombina
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e RNI, entre os grupos estudados. A mediana do TP, em segundos, foi significativamente
inferior no grupo-controle (13,3), em relação aos indivíduos com FA submetidos à
varfarina (34,8) e ao rivaroxaban (16,3), p < 0,0005 nas duas análises. Houve diferença
estatisticamente significativa também entre grupo varfarina e o grupo rivaroxaban (p
< 0,0005). O prolongamento do TP no grupo rivaroxaban está em consonância com
estudos anteriores reportados na literatura, nos quais o TP pode ser usado como um teste
de triagem para avaliar risco de sangramento, embora testes mais específicos utilizando
calibradores devam ser aplicados para determinar a concentração plasmática de rivaroxaban. Pela análise conjunta dos dados, conclui-se que, comparativamente, o efeito da
varfarina sobre o tempo de protrombina/RNI nos pacientes com FA é significativamente
maior quando comparado com o do rivaroxaban. Agradecimentos: MS/CNPq/FAPEMIG/
SES-MG. Referência: 1. Douxfils J, et al. Assessment of the impact of rivaroxaban on
coagulation assays: laboratory recommendations for the monitoring of rivaroxaban
and review of the literature. Thromb Res. 2012; 130(6): 956-66.
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COMPARAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/RNI EM PACIENTES COM
FIBRILAÇÃO ATRIAL EM USO DE RIVAROXABAN EM FUNÇÃO DO TEMPO
DECORRIDO ENTRE A ÚLTIMA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO
E O MOMENTO DE COLETA

cinase ZAP-70 e no mecanismo apoptótico em indivíduos com leucemia linfocítica
crônica (LLC) comparados com indivíduos-controle. Casuística e métodos: Foram
avaliados 53 indivíduos diagnosticados com LLC no Serviço de Hematologia do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. As mesmas análises
foram realizadas em 24 indivíduos, aparentemente hígidos e sem história pregressa
de leucemia (grupo-controle). A expressão gênica da ZAP-70 foi avaliada por qPCR,
e a análise do perfil apoptótico, por Western blot. Resultados e conclusão: Não
houve diferença significativa para ZAP-70 entre os pacientes com LLC e controle. Ao
contrário, diferenças significativas foram observadas para as proteínas relacionadas
com sobrevivência celular como p-p38 (medianas: 0,0195 e 0,856; p = 0,015), Mcl-1
long (medianas: 0,266 e 0,053; p < 0,01), Mcl-1 short (médias: 0,798 ± 0,601 e
0,337 ± 0,443, p < 0,01), quando comparados pacientes e controle, respectivamente.
Nenhuma diferença foi observada para as proteínas ERK1/2 e Bcl-xL entre os grupos estudados. Um desequilíbrio entre proteínas das vias de sobrevivência celular/
apoptose foi observado no presente estudo, prevalecendo uma diminuição de p-p38
e um aumento de Mcl-1 nos pacientes com LLC, o que pode explicar, pelo menos
em parte, o aumento da sobrevida dos linfócitos em pacientes com LLC. Suporte:
CNPq, FAPEMIG, PRPq-UFMG. Referência: 1. Hallek M. CME information: chronic
lymphocytic leukemia: 2015 update on diagnosis, risk stratification, and treatment.
Am J Hematol. 2015; 90(5).

Ferreira CN, Moreira PSS, Duarte RCF, Mota APL, Reis HJ
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar comparativamente o tempo de protrombina/RNI em pacientes com
fibrilação atrial (FA) em uso de rivaroxaban em função do tempo decorrido entre a última
administração do medicamento e o momento de coleta. Casuística e métodos: Foram
avaliados 24 pacientes com FA em uso de rivaroxaban subdivididos em um subgrupo com
o tempo de coleta ≤ a 12 horas (n = 5) e um subgrupo com o tempo de coleta > 12 horas,
após a última administração do medicamento (n = 19). A determinação do tempo de
protrombina foi feita por método automatizado coagulométrico. As análises estatísticas
foram realizadas pelo programa MiniTab (versão 17), por meio do teste t Student e Mann
Whitney. Resultados e conclusão: Foi observada diferença significativa entre os subgrupos
de tempo de coleta ≤ 12 horas (23,4) e > 12 horas (15,3) para o parâmetro tempo de protrombina, em segundos (p = 0,0085), e seus derivados. Esses resultados sugerem que houve
sensibilidade do teste para detectar o efeito anticoagulante até 12 horas após a ingestão
da droga, caindo para valores próximos aos normais nas horas subsequentes, antes da
próxima dose. Esses dados vêm reforçar a potencialidade do uso do TP/RNI para monitorar
o uso de rivaroxaban em situações excepcionais ou de alto risco, mas para uma maior
confiabilidade no teste seria necessário o desenvolvimento de um índice de sensibilidade
para a tromboplastina a ser empregada, válido para o rivaroxaban. Conclui-se que há
grandes diferenças no TP em função do momento da dose do rivaroxaban e que, para a
devida interpretação dos resultados deste teste, é essencial conhecer o horário de ingesta
do medicamento. Agradecimentos: MS/CNPq/FAPEMIG/SES-MG. Referências: 1. Tripodi
A. D-dimer testing in laboratory practice. Clin Chem. 2011; 57(9): 1256-62. 2. Samama
MM, et al. Laboratory assessment of rivaroxaban: a review. Thrombosis J. 2013; 11(1): 11.
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AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DA PROTEÍNA TIROSINA CINASE
ZAP-70 E DO MECANISMO APOPTÓTICO EM PACIENTES COM LEUCEMIA
LINFOCÍTICA CRÔNICA
Gomes LC, Evangelista FCG, Carvalho MDG, Sabino AP, Sousa LP
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar marcadores com potencial
para diagnóstico e prognóstico com foco na expressão gênica da proteína tirosina
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OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE LIBERAÇÃO (TL) DOS ANALITOS: TEMPO
DE PROTROMBINA (TP/INR) E TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO (TTPA) DAS UNIDADES DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E
CIRÚRGICAS EM LABORATÓRIO PÚBLICO, UTILIZANDO A FERRAMENTA
LEAN SEIS SIGMA
Tembua CA, Gouvea CP, Dantas BP, Siqueira RA
Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp)
Objetivos: Utilizar a ferramenta Lean Seis Sigma para melhorar o tempo de liberação
dos exames TP/INR e TTPA nas unidades de emergências clínicas e cirúrgicas do
Complexo Hospital das Clínicas da FMUSP, respeitando o tempo preconizado no
manual de exames informatizado para a liberação do TP/INR e TTPA. Casuística
e métodos: Fase Definir – iniciada em julho de 2015, a voz do negócio foi definida
como liberação dos exames TP/INR e TTPA das unidades de emergência o mais
rápido, nunca ultrapassando 2 horas, evitando-se possíveis reclamações e novas
coletas. Fase Medir – o tempo médio para execução do TTPA, desde o recebimento da
amostra até a liberação do resultado, foi de 42 minutos e, em caso de necessidade de
repetição do teste, este tempo atingia 48 minutos. Fase Aanalisar – análise de Kano:
a análise Seis Sigma de janeiro a junho de 2015 foi de 0,5 (85%) das amostras, que
extrapolavam o tempo limite de liberação de 2 horas. A partir de julho, período em
que o processo foi mapeado e algumas mudanças foram imediatamente instituídas, atingiu-se o valor 3,2, muito próximo da meta de 3,5. Foi proposto o modelo
de ação a ser implantado para redução do TL dos analitos TP/INR e TTPA. Fase
Melhorar – com a instituição das medidas propostas na fase de análise, observou-se que o TL do exame não ultrapassava 35 minutos, ainda que fosse necessária a
repetição da análise. Resultados e conclusão: Fase Controlar e Resultados – a partir
dos resultados obtidos no mês de julho, o controle do TAT passou a ser realizado
mensalmente no setor, oscilando entre 3 e 3,2. Justifica-se o não alcance da meta de
3,5 pela impossibilidade de atuar em todos os pontos críticos mapeados. Contudo,
o aumento de funcionários e as alterações de infraestrutura serão atendidas em
breve, com a construção de um novo setor responsável pela execução dos exames
de urgência em nosso hospital. Referência: Berlitz FA, Haussen ML. Seis sigma
no laboratório clínico: impacto na gestão de performance analítica dos processos
técnicos. J Bras Patol Med Lab. 2005; 41(5): 301-12.
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SCREENING DO PERFIL SEMINAL DE PACIENTES DE CAMPINAS E
REGIÃO (SP)
Bonilha SMM, Bonilha MMM, Fernandes LS, Almeida DM, Almeida BB
Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda. Campinas, Clínica Bonilha,
Unicamp
Objetivos: O espermograma é um exame importante para averiguar a capacidade
reprodutiva do homem, pois avalia a quantidade e, de certa forma, a qualidade do
espermatozoide para fertilizar o óvulo. Com a análise do sêmen, obtêm-se informações
importantes sobre a funcionalidade dos órgãos genitais masculinos e seus distúrbios,
que permitem decidir quais tratamentos clínicos e cirúrgicos serão necessários. Este
trabalho teve como objetivo avaliar os resultados das análises micro e macroscópicas
que envolvem vitalidade, morfologia, concentração e motilidade no exame do líquido
seminal de acordo com o manual da Organização Mundial da Saúde (OMS), WHO
laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5ª edição.
Casuística e métodos: Foram analisadas amostras de sêmen de 70 pacientes da região de
Campinas (SP), no período de julho de 2015 a abril de 2016. Resultados e conclusão:
Nossos resultados mostraram que cerca 8,5% dos pacientes apresentaram hipospermia,
13% tiveram viscosidade aumentada, 14% tiveram oligozoospermia, 36% apresentaram
astenozoospermia e 10% apresentaram necrozoospermia. Este perfil tem suas causas em
fatores pré-testicular (diabetes, alterações hormonais, como o hipotireoidismo, drogas e
medicamentos, como esteroides anabolizantes), testiculares (varicocele, criptoquidismo,
quimioterapia e radioterapia), pós-testiculares (ejaculação retrógrada, disfunção sexual
e obstruções ou ausência do canal deferente), além de hábitos e fatores externos (estilo de
vida inadequado, exposição a toxinas ambientais) e antecedentes mórbidos (caxumba,
diabetes e uso de drogas). A partir das recomendações do manual da OMS para análises
seminais e em valores de referência para o espermograma adotado no laboratório do
Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa de Campinas, as análises das amostras de
líquido seminal utilizadas neste trabalho permitiu estabelecer um perfil dos pacientes
da região de Campinas pelos procedimentos operacionais padrão adotados neste estudo.
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AVALIAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA
ANALISADORES HEMATOLÓGICOS ATRAVÉS DO USO DE CONTROLES
COMERCIAIS E DA MÉTRICA SIGMA
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a comparação no insight for ≥ 3SDI e CV do parâmetro significativamente maior do
que o visualizado no histórico; documentar ações corretivas quando os controles
diários excederem os limites; rever o resultado dos controles para observar variações
ou tendências. Resultados e conclusão: Os efeitos observados dessa proposta foram
os seguintes: identificamos alterações no desempenho do analisador hematológico
com maior facilidade, reduzimos custos laboratoriais por evitar repetição de controles,
obtivemos limites de controle mais adequados, evitando falsas saídas dos controles e
perda da sensibilidade para ações corretivas adequadas, e aumentamos a produtividade
geral. Referência: 1. Roche – Boletim de Produto 03 – HEM. Sugestão de novos limites
para controle de qualidade baseado nas regras 6 Sigma. 15.05.2014.
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MONONUCLEOSE INFECCIOSA AGUDA MIMETIZANDO UM LINFOMA:
RELATO DE CASO
Silva DN, Silva CEM, Santos EAF, Leite LAC, Maria RAR
Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivos: O objetivo do presente estudo foi relatar um caso de mononucleose infecciosa aguda que mimetizou um linfoma. Casuística e métodos: Paciente 19 anos,
sexo feminino, apresentou inicialmente sintomas relacionados com quadro viral ou
sinusite, com leve adenopatia cervical. Em 48 horas, houve aumento progressivo dos
linfonodos cervicais esquerdo (3,4 × 1,1 × 1,9 cm) e direito (1,7 × 0,5 × 1,3 cm)
associado a astenia e febre. A ultrassonografia do abdome evidenciou esplenomegalia
(baço longitudinal 16,3 cm) e o RX de tórax não mostrou massa sólida em pulmão
direito ou esquerdo. No hemograma, ocorreu súbita elevação da leucometria de 19.000/
mm3 para 79.000/mm3 com 70% de linfócitos, plaquetas 261.000/mm3 e Hb 13 g/dl.
Os testes bioquímicos mostraram: LDH 1,051 u/l, TGO 385 u/l, TGP 400 u/l e β2M
> 4.000 ng/ml. Foi levantada a hipótese de linfoma, pois não houve regressão dos
linfonodos. Contudo, após nova investigação clínica, a paciente começou a apresentar
foco purulento na orofaringe, e a sorologia foi positiva para Epstein-Barr Virus (EBV).
O diagnóstico de mononucleose infecciosa foi realizado e após 30 dias houve melhora
do quadro, com regressão das adenopatias cervicais. Resultados e conclusão: Alguns
quadros de infecções virais agudas podem mimetizar linfomas, sendo necessário
cautela no acompanhamento desses casos e análise crítica da anamnese, dos exames
de imagem e dos testes laboratoriais. No entanto, as características morfológicas dos
linfócitos infectados pelo EBV são pleomórficas, levando muitas vezes à dificuldade
no diagnóstico.

Tembua CA, Avallone LB, Camarada OC, Gonçalves LJB, Carvalho AC
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Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar os resultados, de 2014 até o presente momento, da aplicação dessa
ferramenta de qualidade no uso de controles comerciais de três níveis em analisadores
hematológicos das linhas XT e XE. Casuística e métodos: Com base no Documento
Roche: 03 de 2014, iniciamos a metodologia proposta como meta de Controle de
Qualidade de Analisadores Hematológicos Sysmex das linhas XT-2000i e XE-5000.
Meta: Sigma (S = ETA – Bias/CV) = 4, corresponde a 0,6 % de falhas; Westgard: para
sigma 4, usar regra 3.1s; Bias e CV obtidos pela Sysmex por meio de Programa Interlaboratorial Insight. Inserimos nos aparelhos valores de ETA para cada parâmetro e
modelo de aparelho; cada lote de controle calcular a nova média de cada parâmetro;
iniciar os novos controles cinco dias antes do término dos controles em uso. Ao trocar
os lotes de controle, recomenda-se executar os controles atuais e novos em paralelo,
pelo menos 10 vezes ao longo de cinco dias. Ideal: 20 medidas de parâmetros dos novos
controles, estabelecer as novas médias. Manter ± limites fixos L1, 2 e 3. Ao trocar os
lotes de controle, plotar em gráficos Levey-Jennings nos aparelhos com pontos em
azul (controle em uso) e vermelho (controle novo); executar ações corretivas quando
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HIGH BAALC EXPRESSION IS ASSOCIATED WITH POOR PROGNOSIS
IN ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA
Lucena-Araujo AR, Rego EM
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
Objectives: To date, there is no published data evaluating the clinical impact
of BAALC in acute promyelocytic leukemia (APL). Here, we determined the
BAALC expression in APL patients enrolled in the International Consortium
on Acute Promyelocytic Leukemia and analyzed prospectively its relationship
with clinical outcome. Casuistic and methods: One hundred and twenty-four
APL patients (median age: 34y, range: 15-73y) were included. According to
PETHEMA/GIMEMA criteria, APL patients were stratified as low (24/124; 20%),
intermediate (55/124; 44%), and high-risk (45/124; 36%) of relapse. Gene
expression profile was analyzed by real-time quantitative PCR using the GAPDH
as endogenous control. The median value of BAALC expression was adopted as
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cut-off to dichotomize patients into “low” and “high” BAALC expression groups.
Results and conclusion: Complete remission (CR) was achieved in 104 (84%)
patients. BAALC expression had no impact on CR achievement (p = 0.808). With
a median follow-up of 33 months, patients with high BAALC expression exhibited
significantly shorter overall survival (OS) (p = 0.033) and disease-free survival
(DFS) (p = 0.014). Cox proportional hazards modeling showed that a high BAALC
expression was independently associated with shorter DFS (hazard ratio: 5.07,
95%CI: 1.07-23.8; p = 0.04). Next, we analyzed the impact of BAALC expression in
each relapse risk group. For low-risk group, high BAALC expression had no impact
on CR (p = 0.166) or OS (p = 0.579). No relapse was detected in this group.
Similar results were observed in intermediate-risk group (CR, p = 0.422; OS, p
= 0.153; DFS, p = 0.135). In contrast, high BAALC expression identified patients
assigned to the high-risk group with shorter DFS (p = 0.026), but had no impact
on OS (p = 0.121) and CR (p = 0.252). In summary, our study represents the
first to evaluate the prognostic impact of BAALC expression in APL and address
these findings to a large and prognostically distinct subset of patients, such as
high-risk patients
.
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ANÁLISE DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E HEPÁTICOS NOS
PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICA APÓS TERAPIA COM AGENTES
ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA DE SEGUNDA GERAÇÃO

Objectives: Emerging data suggest that low expression of the ATP11C gene (a member
of the P4-type ATPase family, previously proposed to act as flippase) may be associated
with a higher rate of phosphatidylserine (PS) exposure in normal peripheral blood cells.
This process may contributes to both vaso-occlusive crisis and extravascular hemolysis
and leading to poorer clinical outcome in sickle cell anemia (SCA). Casuistic and
methods: Here, we evaluated ATP11C transcript levels in granulocytes, mononuclear cells, and reticulocytes from 64 SCA patients and correlated these findings with
clinical disease severity. All patients were off hydroxyurea therapy. For comparisons,
14 beta-thalassemia patients and 16 age- and sex-matched healthy volunteers were
included. Results and conclusion: First, we showed that ATP11C transcript levels were
lower in reticulocytes compared to granulocytes and mononuclear cells from SCA
patients (p < 0.005). Next, we showed that reticulocytes from SCA patients had lower
ATP11C transcript levels compared to reticulocytes from beta-thalassemia patients and
healthy volunteers (p < 0.05). Finally, we evaluated whether deregulation of ATP11C
gene expression might modulate the clinical complication rate and the frequency of
vaso-occlusive crisis in SCA. Patients assigned in the fourth quartile (i.e., those with
the highest ATP11C levels) presented fewer clinical complications (12%) than patients
in the third (19%), second (50%), and first quartiles (29%), although this difference
did not reach significance (p = 0.054). Similarly, ATP11C transcript levels did not
affect the frequency of vaso-occlusive crisis (p = 0.22). In summary, we provided
the first evidence that ATP11C gene is differentially expressed in SS genotyped cells.
Future studies could provide a better understanding about the differential expression
of ATP11C in SCA and how it influences clinical outcomes for patients in a steady
state or experiencing acute clinical manifestations.

Rosário NFD, Avelar TMT, Saraiva GDN, Xavier AR, Silva AA
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Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Avaliar o perfil hematológico e hepático de pacientes com hepatite C
crônica após 12 semanas de tratamento com agentes antivirais de ação direta de
segunda geração (DAA). Casuística e métodos: É um estudo observacional e longitudinal com pacientes com hepatite C crônica proveniente do Centro de Referência
para o Tratamento de Hepatites do Hospital Universitário Antônio Pedro, com idade
igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos e com indicação à terapia antiviral
com drogas de ação direta de segunda geração, como o sofosbuvir e o daclatasvir
associado ou não à ribavirina. Após obtenção de consentimento, amostras de sangue
foram obtidas antes do tratamento (T0) e na 12ª semana após o tratamento (T12).
A avaliação laboratorial focou nos analitos hepáticos, considerando AST, ALT e γGT.
Ainda analisamos a séria branca e vermelha, bem como os tempos de protrombina
e de tromboplastina parcial. Diferenças entre T0 e T12 foram analisadas pelo teste t
pareado ou teste de Wilcoxon. Valores de p < 0,05 foram considerados significativos.
Resultados e conclusão: Foram avaliados 36 pacientes com média de idade de 62,6
anos, sendo 80,6% do sexo feminino. Comparando os tempos T0 e T12, observamos
diminuição significativa na concentração sérica de AST, ALT e GGT (p < 0,0001).
Diferença significativa foi observada na hematimetria, na hemoglobina, hematócrito
(p < 0,0001), na contagem de plaquetas (p < 0,0001) e na bilirrubina direta (p =
0,0071). Esses resultados sugerem melhora na contagem de plaquetas e da função
hepática, porém apresentam contínua diminuição na hematimetria, na hemoglobina
e no hematócrito dos pacientes com hepatite C crônica tratados com agentes antivirais
de ação direta de segunda geração. Apoio financeiro: Proppi-UFF, FAPERJ, CAPES.
163

DIFFERENTIAL EXPRESSION OF ATP11C AND ITS ASSOCIATION WITH
CLINICAL OUTCOME IN SICKLE CELL ANEMIA
Martins DAP, Coelho-Silva JL, Araujo AS, Bezerra MAC, Lucena-Araujo AR
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
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ANÁLISE COMPARATIVA PARA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO:
MÉTODO DE WESTERGREN E TEST 1 (ALIFAX®)
Envall NCS, Souza CB, Wengerkievicz AC, Franzon CMR
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A velocidade de hemossedimentação (VHS) continua sendo um teste
bastante útil, apesar de inespecífico. Sua elevação costuma ser observada em doenças
inflamatórias e infecciosas, neoplasias, trauma ou isquemia tecidual. O método de
Westergren é considerado padrão-ouro pelo International Council for Standardization
in Haematology (ICSH, 1993), entretanto novos métodos têm sido adaptados e desenvolvidos para tornar a medida de VHS mais ágil, confiável e segura. O presente estudo
teve como objetivo a comparação de dois métodos, o método manual de Westergren
sem diluição e o automatizado Test 1 (Alifax®). Casuística e métodos: Foram selecionadas aleatoriamente 24 amostras, coletadas em tubos de EDTA e analisadas pelos
métodos manual (Westergren) e automatizado (Test 1). O método de Westergren foi
realizado com amostras de sangue não diluído, usando pipetas de vidro (200 mm de
comprimento e diâmetro interno de 2,55 mm). Elas foram montadas verticalmente em
racks de apoio; realizada leitura após 60 minutos. A análise automatizada foi realizada
por fotometria cinética capilar no equipamento Test 1 (Alifax®). Os dados obtidos
pela leitura são convertidos automaticamente em valores de Westergren. Para análise
estatística dos resultados, empregou-se o teste t de Student, utilizando um intervalo
de confiança de 95%. Resultados e conclusão: A análise dos resultados demostrou
que os dados obtidos pelos dois métodos (manual e automatizado) apresentaram boa
correlação (coeficiente de correlação R2 = 0,93), não sendo considerados estatisticamente diferentes (p = 0,64). A validação de métodos automatizados, como o método
Test 1 (Alifax®), é relevante para a rotina de laboratórios clínicos, pois apresenta
algumas vantagens importantes quando comparado com o método de Westergren,
como a redução do tempo de análise de 60 minutos para 20 segundos, redução do
volume utilizado no teste e menor potencial de riscos biológicos, por não requerer a
manipulação do sangue.
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INCIDÊNCIA DE ANEMIAS EM PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA
ATENDIDOS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO

Tema livre tradicional

pacientes analisados foi de 12,66%. Associado a essa frequência, identificamos maior
probabilidade de indivíduos do GIII para o desenvolvimento precoce de colelitíase (p
< 0,014). Portanto, o polimorfismo estudado é um importante modificador genético
quanto ao risco de colelitíase por bilirrubinemia em pacientes com AF.

Diniz MV, Monteiro RFB, Viana OS, Silva AP, Almeida MS
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Objetivo: O estudo teve como objetivo avaliar a incidência de anemias em pacientes portadores de câncer de próstata atendidos no Hospital das Clínicas de Pernambuco. Casuística
e métodos: Para tanto, a coleta de dados nos hemogramas foi realizada no período de
janeiro de 2015 e janeiro de 2016. Eles foram correlacionados com os aspectos clínicos
do paciente, discutindo possíveis intervenções preventivas e/ou corretivas. Trata-se de um
estudo descritivo exploratório realizado por meio de uma amostragem consecutiva, não
probabilística, incluindo todos os pacientes com câncer de próstata atendidos no serviço
ambulatorial com idade ≥ a 40 anos. Resultados e conclusão: Laudos de 41 pacientes
foram avaliados, dos quais 23 (56%) apresentaram câncer de próstata e anemia. Destes,
16 (69,6%) desenvolveram anemia normocítica e normocrômica, cinco (21,7%), anemia
microcítica e hipocrômica (VCM < 80 fl; HCM < 27 pg) e dois (8,7%), anemia macrocítica
(VCM > 98 fl). A anemia normocítica e normocrômica é caracterizada por concentrações
de hemoglobina abaixo dos valores de referência, mas com índices hematimétricos dentro
dos parâmetros de normalidade. A fisiopatogenia da anemia nesses pacientes pode ser
parcialmente explicada pela supressão da hematopoese relacionada com atividade medular
diminuída. Outros fatores, como diminuição dos níveis de testosterona pelo tratamento
hormonal, ocupação da medula óssea por células tumorais, efeito direto na medula por
drogas quimioterápicas ou radioterapia, hematúria, má nutrição e anemia relacionada
com o processo inflamatório ou de doença crônica, podem também contribuir para o
desenvolvimento e a manutenção da anemia nesses pacientes. Desse modo, o diagnóstico
precoce das anemias é essencial para o melhor prognóstico e o sucesso terapêutico.
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INFLUÊNCIA DO GENÓTIPO DO GENE UGT1A1 NA INCIDÊNCIA DE
COLELITÍASE EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME
Batista THC, Pacheco MFT, Albuquerque FP, Arcanjo GS, Bezerra MAC
Universidade Federal de Pernambuco
Objetivos: Pacientes com altos níveis de bilirrubina tem maior predisposição a
desenvolver colelitíase. Índices dessa proteína estão aumentados em pacientes com
anemias hemolíticas, como a anemia falciforme (AF). A hiperbilerrubinemia pode
estar relacionada com outros fatores genéticos, como o polimorfismo na região
promotora do gene UGT1A1, que está associado à síndrome de Gilbert (SG). O presente trabalho determinou a frequência dos genótipos do gene UGT1A1 e associou
os achados à prevalência de colelitíase em pacientes com AF. Casuística e métodos:
Foram genotipados 458 pacientes com faixa etária de 4 a 61 anos, portadores de AF. A
região promotora do gene UGT1A1 foi analisada para genotipagem no sequenciador
automático. Esses pacientes foram divididos em três grupos de acordo com seus
genótipos: GI [(TA)5/(TA)6, (TA)5/(TA)7 e (TA)6/(TA)6], GII [(TA)6/(TA)7 e (TA)6/
(TA)8] e GIII [(TA)7/(TA)7 e (TA)7/(TA)8], associados, respectivamente, a baixos,
intermediários e altos níveis de bilirrubina total (BT) e indireta (BI). As variáveis
contínuas foram comparadas entre os grupos pelo teste de Mann Whitney. O critério de
significância utilizado foi de p < 0,05. Resultados e conclusão: Os quatro alelos com
polimorfismo na região promotora foram encontrados nas respectivas frequências: 4%
(TA)5, 59% (TA)6, 35% (TA)7 e 2% (TA)8. Quanto aos genótipos UGT1A1, a mediana
de BT e BI nos pacientes do GI foram, respectivamente, 3,24 mg/dl e 2,69 mg/dl; do
GII, 3,61 mg/dl e 3,1 mg/dl e do GIII, 4,41 mg/dl e 4,09 mg/dl. A mediana de BT
(p < 0,001) e BI (p < 0,0001) nos pacientes do GIII foram mais altas em relação
às medianas de BT e BI dos pacientes dos grupos I e II. A frequência para a SG nos
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DIFFERENTIAL EXPRESSION OF ANXA2 GENOTYPE DEPENDENT
ASSOCIATED WITH CLINICAL OUTCOME IN SICKLE CELL ANEMIA
Martins DAP, Batista THC, Ribeiro MF, Albuquerque FP, Bezerra MAC
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Objectives: Evidence show that vascular complications play an important role
in the pathophysiology of sickle cell anemia (SCA). In this context, ANXA2 gene is
a promising molecular target in the search for markers involved in the clinical
outcome of this patients, due to the role in regulating bone metabolism and control
of cell proliferation. Casuistic and methods: Here, we evaluated the clinical and
molecular characterization of 714 patients with SCA, followed between February
2014 and December 2015 in a single reference center in northeast Brazil. In
these patients were analysed considering two single nucleotide polymorphisms in
the ANXA2 (ANXA2*5681 GA and IVS-14-1046 CT) previously published. No
association was observed between the IVS-14-1046 polymorphism and assessed
clinical features. Resultds and conclusion: In contrast, 21% and 47% of patients
with wild type genotype/heterozygous (GG more GA) and mutant homozygous
(AA) for ANXA2*5681 polymorphism respectively, developed osteonecrosis (p <
0.0001) and 54% more 59% of patients with the same genotype combination
showed leg ulcers (p = 0.04). Evaluating the cumulative risk for developing
osteonecrosis and leg ulcers, we observed that patients with AA genotype had
an increased osteonecrosis development rate (88%) than GG/GA (43%) (p <
0.0001). This polymorphism was independently associated with higher rate of
development of osteonecrosis (hazard ratio [HR]: 2.36; CI95%: 1.45-3.85; p <
0.001), whereas other modulators for osteonecrosis as confounding elements,
but the same was not observed for leg ulcers. Analyzing the expression profile
of ANXA2 we show a genotype dependent negative regulatory of ANXA2 levels in
SCA patients with osteonecrosis (p < 0.05) in samples paired with bS-globin gene
haplotype (bantu/bantu) and co inheritance of a thalassemia (absence of -3.7 Kb
deletion). Summary, our results show that the polymorphism ANXA2*5681 GA
is independently associated with the development of osteonecrosis showing up as
phenotypic modulator of the SCA (SS-genotyped).
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO CITÔMETRO DE FLUXO AQUIOS CL
NA QUANTIFICAÇÃO DE SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS
Pedro EC, Bento LC, Alexandre AM, Correia RP, Bacal NS
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo
Objetivos: A automação em citometria de fluxo proporciona melhoria na qualidade e
produtividade do processo. O equipamento Aquios CL (AQS) – Beckman Coulter (BC) é
um bom exemplo de automação, pois se trata de um “load & go flow cytometer” para
quantificação de subpopulações linfocitárias na rotina diagnóstica. Este trabalho tem o
objetivo de discutir o desempenho do AQS na quantificação de subpopulações linfocitárias,
bem como a estratégia de validação e os benefícios da utilização desse equipamento
na rotina diagnóstica. Casuística e métodos: Neste estudo prospectivo, comparamos a
quantificação de subpopulações linfocitárias de 70 amostras de sangue periférico realizada

Tema livre tradicional
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no AQS e em plataforma dupla pelo Cytomics FC500 (BC) e Sysmex XE 2100. A relação
entre as duas metodologias foi avaliada pelo teste de correlação e regressão linear. Os
painéis utilizados no AQS foram o Aquios Tetra 1 e 2. Para o FC500, foram utilizados os
painéis CD45FITC/CD4RD1/CD8ECD/CD3PC5 e CD8FITC/CD4PE/CD45ECD/CD3PC5 –
CD2FITC/CD19PE/CD45ECD/CD3PC5 – CD3+CD16+CD56FITCPE/CD45ECD/CD2PC5.
Resultados e conclusão: O AQS foi capaz de quantificar subpopulações linfocitárias,
mesmo em amostras com baixa celularidade e viabilidade. A correlação entre as plataformas foi estatisticamente aceitável, bem como a interpretação dos resultados. Além disso, o
AQS proporciona melhoria na padronização técnica, reduz os erros pré-analíticos, tendo
em vista que todas as pipetagens são automáticas e os reagentes são monitorados por
códigos de barras, impedindo possíveis trocas, aperfeiçoa o treinamento de funcionários,
elimina a subjetividade da análise, monitora o controle de qualidade e reduz o tempo
de liberação dos resultados. Portanto, o Aquios CL demonstrou excelente desempenho
na quantificação de subpopulações linfocitárias, promovendo padronização, qualidade
e redução significativa no tempo do procedimento técnico por se tratar de automação
completa. Essas vantagens podem justificar a utilização desse equipamento em rotinas
diagnósticas de grande volume.
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FREQUÊNCIA E IMPACTO CLÍNICO DA MUTAÇÃO JAK2V617F EM PACIENTES COM NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS
Pacheco MFT, Albuquerque FP, Ribeiro MF, Batista THC, Lucena-Araujo AR
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), CB-Labcen
Objetivos: As neoplasias mieloproliferativas filadélfia negativas (NMP Ph-) são
doenças caracterizadas pela proliferação anormal de precursores mieloides da
medula óssea com consequente acúmulo de uma ou mais linhagens mieloides no
sangue periférico e nos tecidos, levando a complicações clínicas, como trombose,
hemorragia e potencial evolução para mielofibrose e leucemia aguda. Enquadram-se
no grupo de NMP Ph- a policitemia vera (PV), a trombocitemia essencial (TE) e
a mielofibrose primária (MFP), as quais estão associadas à mutação JAK2V617F.
Com isso em mente, determinamos a frequência dessa mutação em pacientes com
NMP Ph-. Casuística e métodos: Os pacientes foram provenientes da Fundação
HEMOPE. O diagnóstico foi realizado segundo preconizado pela OMS, e a detecção
da mutação foi realizada por meio de PCR-RFLP, utilizando a enzima BsaXI. As
variáveis contínuas foram comparadas, utilizando testes de Kruskal-Wallis, e as
variáveis categóricas, por meio do teste do Qui-quadrado. Resultados e conclusão:
Foram avaliados 254 pacientes com NMP Ph-, com faixa etária entre 4 e 95 anos
(mediana 58,8 anos). A coorte foi composta por 69 pacientes com PV, 153 com TE
e 42 pacientes com MFP. A mutação JAK2V617F foi significativamente (p < 0,001)
mais frequente nos pacientes com PV (90%-62/69), seguidos pelos pacientes com
MFP (67%-25/42) e TE (45% 68/153). Coletivamente, a mutação JAK2V671F
foi associada a maiores contagens de leucócitos, maiores níveis de hematócrito,
hemoglobina (p < 0,001) e plaquetas (p = 0,02) e desenvolvimento de esplenomegalia (p < 0,001). Os pacientes com a mutação JAK2V617F são mais idosos ao
diagnóstico (mediana: 56,8 anos) quando comparados com os selvagens (mediana:
46,4 anos), embora essa diferença não seja estatística (p = 0,089). A pesquisa da
mutação JAK2V617F é imprescindível ao diagnóstico de pacientes com NMP Ph- e
permitiu em nossa coorte a atribuição de um critério molecular diagnóstico a 61%
dos pacientes. Ademais, a modulação clínica pela mutação JAK2V617F aponta a
possibilidade de utilizá-la como marcador prognóstico.
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE MORFOLÓGICA NO SANGUE PERIFÉRICO
PARA ELUCIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS LINFÓCITOS

76

Mendes CEA, Domingues MC, Villarinho AAR, Alexandre AM,
Colombini MP
SBIBAE-Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: Estudo morfológico das células sanguíneas periféricas (SP) é considerado
fundamental, em especial para o diagnóstico das leucemias. Nosso objetivo foi
mostrar a importância da análise morfológica dos linfócitos, principalmente na
população pediátrica para que casos de leucemia linfoide aguda (LLA) não passem
despercebidos, e também a importância de um serviço laboratorial ter um setor
de citometria de fluxo (IFT) capaz de confirmar possíveis dúvidas de imediato.
Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino, 5 anos de idade, com suspeita
de quadro infeccioso, compareceu em nosso serviço externo, onde foram colhidos e
realizados os exames bioquímicos, hematológicos e algumas sorologias. Resultados
e conclusão: Hemograma mostrou Hb = 9 g/dl; Ht = 25,7%; plaquetas = 17.000 u/l
e leucócitos = 18.300 ul. A diferencial mostrou linfocitose absoluta (8.235 ul), com
presença de 49% de blastos de pequeno porte, alta relação N/C, contorno nuclear
regular, cromatina pouco frouxa, nucléolos pouco evidentes e citoplasma escasso
basofílico, predominantemente sem grãos. DHL = 1954 U/l e proteína C reativa
ultrassensível = 22,4 mg/l. IgM para citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola e
mononucleose não reagentes. Após avaliação microscópica, suspeitou-se tratar de
LLA e imediatamente foi realizado contato com a médica solicitante, sugerindo a
realização da IFT para confirmação imediata, sendo esta autorizada. A IFT evidenciou 53,3% do total de células na região CD45 negativa/fraca expressão, com
expressão antigênica positiva e significativa de CD10 (forte expressão), CD19 (forte
expressão), CD22, CD34 (moderada expressão), CD38 (forte expressão), CD58 e
cyD79a (forte expressão), apontando para LLA-B. Com esse relato demonstramos que
a morfologia continua sendo prioritária para a suspeita diagnóstica das leucemias
linfoides agudas na população pediátrica, e que dispor da realização da IFT em
SP de forma imediata é um enorme diferencial para o serviço, possibilitando ao
médico clínico ações imediatas. Referência: J Bras Patol Med Lab. 2004; 40: 91-8.
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DÍMERO D DE USUÁRIAS DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS MONOFÁSICOS COMBINADOS
Domingueti CP, Guedes JVM, Ferreira LGR, Rios DRA, Pinheiro MB
Universidade Federal de São João Del Rei
Objetivos: Comparar os níveis de Dímero D de mulheres não usuárias e usuárias
de diferentes tipos de anticoncepcionais orais monofásicos combinados. Casuística
e métodos: As participantes do estudo foram divididas nos seguintes grupos: não
usuárias de anticoncepcionais (n = 41), usuárias de anticoncepcionais orais de
média dose (n = 32), usuárias de anticoncepcionais orais de baixa dose de terceira
geração (n = 40), usuárias de anticoncepcionais orais de baixa dose de quarta geração (n = 41). Os níveis de Dímero D foram determinados por meio do método de
imunoensaio de fluorescência, utilizando o teste Alere Triage® D-Dimer. Resultados
e conclusão: Das não usuárias de contraceptivos orais, 16,3% apresentaram níveis de
Dímero D maiores do que 100 ng/ml, enquanto 36,7%, 24,5% e 22,4% das usuárias
de contraceptivos orais de média dose, baixa dose de terceira geração e baixa dose
de quarta geração, respectivamente, apresentaram níveis de Dímero D maiores do
que 100 ng/ml. Foi observada diferença significativa apenas entre as usuárias de
contraceptivos orais de média dose em comparação com as não usuárias (p = 0,005).
Portanto, os contraceptivos orais de média dose promovem aumento significativo nos
níveis de Dímero D, o que pode contribuir para o desenvolvimento de eventos tromboembólicos. Referência: 1. Westhoff CL, Eisenberger A, Tang R, Cremers S, Grossman
LV, Pike MC. Clotting factor changes during the first cycle of oral contraceptive use.
Contraception. 2016; 93(1): 70-6.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO TESTE DE GERAÇÃO DE TROMBINA
PELO MÉTODO DE CALIBRATED AUTOMATED THROMBOGRAM (CAT)
NAS CONDIÇÕES DE HIPO E HIPERCOAGULABILIDADE
Duarte RCF, Ferreira CN, Jardim LL, Rezende SM, Carvalho MDG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar o desempenho do teste de geração de trombina (GT) pelo
método de CAT para detectar os estados de hipo e hipercoagulabilidade como
parte do processo de implantação e validação dele. Casuística e métodos: Para
avaliação do estado de hipercoagulabilidade, foram utilizados pools de plasma de
mulheres em uso ou não de contraceptivo oral (CO); para avaliação do estado de
hipocoagulabilidade, as seguintes amostras: a) plasma deficiente em FVIII sem
diluir (< 1% FVIII); b) plasma deficiente diluído ½ com pool de plasmas normais
(~50% FVIII); e c) pool de plasmas normais sem diluir (~100% FVIII). Reagentes,
fator tissular (FT) em baixa (low TF) e alta concentração (high TF), calibrador
e fluca (substrato fluorescente+Ca++) são provenientes da Stago. Resultados e
conclusão: Mulheres em uso de CO apresentaram estado de hipercoagulabilidade,
caracterizado por valores significativamente aumentados de endogen thrombin
potential (ETP) (p = 0,0009) e peak (p = 0,0009) em relação às mulheres não
usuárias de CO. Esse aumento foi mais pronunciado nas reações realizadas com o
low TF (reação mais lenta e sensível para detecção de alterações na via intrínseca
e de TFPI/PS), o que pode ser explicado pela possível elevação de FVIII e redução
de PS/TFPI em função do uso do CO. Com relação às amostras deficientes em
FVIII, nas reações realizadas com o low TF, foi observado aumento significativo
nos valores de ETP (p = 0,0002) e peak (p < 0,0001) na medida em que se aumentavam os níveis de FVIII, obtendo-se uma melhor discriminação das diferentes
concentrações desse fator, comparado com as reações com o high TF. Portanto,
o uso do FT em baixa concentração é essencial para a detecção e a avaliação
de hipocoagulabilidade relacionada com deficiências da via intrínseca e de PS/
TFPI. Concluímos que o teste de GT parece ser sensível para detecção e avaliação
de estados de hiper e hipocoagulabilidade. Acreditamos que a implantação e a
validação desse teste poderão ter uma aplicação na avaliação hemostática dos
distúrbios hemorrágicos e trombóticos.
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DIFICULDADE NO DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
SUBTIPO M1
Abreu JSF, Teixeira KD, Avallone LB, Almeida MLP, Gonçalves LJB
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Relatar a dificuldade no diagnóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) M1
e a importância da morfologia, bem como a correlação com os exames laboratoriais
para o diagnóstico. Casuística e métodos: Paciente P. S. B., 32 anos, sexo feminino, com
quadro de astenia e mal-estar, hemograma apresentando hemoglobina 4,5 g/dl, plaquetas
33.000/mm³, leucócitos 4.940/mm³ e 75% de blastos com tamanho moderado, moderada
relação núcleo e citoplasma, núcleo convoluto, um a dois nucléolos, citoplasma com
poucos grânulos; solicitados mielograma, imunofenotipagem, citogenética e citoquímica.
Suspeita inicial de leucemia mielomonocítica M5a ou promielomonocítica aguda M3
variante. Foram utilizados para este estudo de caso informações clinicolaboratoriais do
prontuário e revisão da literatura sobre LMA e suas classificações. Resultados e conclusão:
Imunofenotipagem da medula óssea demonstrou 88% de células CD45+, CD34 positivo
parcial, HLA-DR positivo parcial, CD117-, CD13+, CD33+, CD64+, MPO+. Pesquisa do
antígeno mielomonocítico, linfoide e NK negativos. Citoquímica: peroxidase positiva
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em 33% dos blastos, Sudan-Black positivo em 69% dos blastos. Hibridização in situ
com sonda PML-RARA negativo, sugerindo outra leucemia, e com sonda fluorescente
MLL, indicando LMA. Cariótipo indicando presença de translocação envolvendo a região
11q23 com possível relação com o braço curto do cromossomo 9, trissomia e tetrassomia
do cromossomo 8. No mielograma, aspirado da medula óssea hipercelular, visualizada
94,8% de células blásticas, células de moderado tamanho, núcleo pleomórfico às vezes
convoluto, com presença de nucléolos, alta relação núcleo-citoplasma, citoplasma com
grânulos. Reação citoquímica para peroxidase fracamente positiva em 11% dos blastos.
Concluiu-se tratar de uma LMA associada ao rearranjo MLL FAB 1, ELN alto risco. Referência: 1. Döhner H, Weisdorf DJ, Bloomfield CD. Acute myeloid leukemia. New England
J Med, Columbus. 2015; 1136-52.
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LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA HIPOGRANULAR QUE APRESENTA
A T(15;17) COM PONTO DE QUEBRA EM BCR3 E MUTAÇÃO FLT3-DIT:
RELATO DE TRÊS CASOS
Pirath IMS, Cardoso CC, Matiollo C, Auat M, Silva MCS
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: A leucemia promielocítica aguda (LPA) com t(15;17) PML/RARα é caracterizada pela presença de promielócitos anormais na medula óssea (MO) ou no sangue
periférico (SP). Pacientes com o transcrito BCR3 geralmente apresentam características
incomuns, como alta contagem de leucócitos e morfologia variante, que também estão
relacionadas com um pior prognóstico. Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar
três casos de LPA hipogranular com presença da isoforma BCR3 do PML/RARα e da
mutação DIT do gene FLT3 que apresentaram prognóstico desfavorável. Casuística
e métodos: Os pacientes adultos jovens (16, 24 e 28 anos) com pancitopenia no momento do diagnóstico. Os resultados dos exames clínicos (gengivorragia e hemorragia
conjuntival) e de coagulação (tempo de protrombina aumentado e hipofibrogenemia)
demonstravam ser compatíveis com a presença de coagulopatia consumptiva. Em
todos os casos, foram observados mais de 95% de promielócitos hipogranulares com
o núcleo bilobulado ou reniforme no SP. Os promielócitos neoplásicos apresentavam
o seguinte imunofenótipo: CD45+, CD33++, CD13+, CD117+, CD34-/+, MPO+;
CD15 e CD11b negativos. Além disso, alguns pacientes apresentaram expressão
heterogênea de CD2, HLA-DR e CD56. Análises moleculares realizadas por RT-PCR
demonstraram a presença da isoforma BCR3 do gene de fusão PML/RARα e presença
da mutação FLT3-DIT. Dois pacientes evoluíram rapidamente para óbito, enquanto
o último, diagnosticado em abril de 2016, ainda se encontra em observação, porém
em estado clínico grave. Resultados e conclusão: Este estudo de caso é fundamental
para demonstrar a importância da correlação entre diferentes testes laboratoriais na
realização do diagnóstico e prognóstico da LPA, visto que pacientes que apresentam
leucocitose e presença da isoforma BCR3 do gene PML/RARα e da mutação FLT3-DIT
têm um prognóstico desfavorável.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM HEMATOLOGIA ASSOCIANDO-SE AOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM
NA AUTOMAÇÃO E NA MICROSCOPIA
Teixeira KD, Abreu JSF, Almeida RKG, Munhoz MAG, Gonçalves LJB
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Importância do desenvolvimento tecnológico, do conhecimento morfológico e
da educação continuada no apoio ao diagnóstico hematológico. Casuística e métodos:
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A automação no laboratório de hematologia é um recurso eficiente na rotina e permitiu
ganho de tempo na liberação e nos resultados dos exames, aumentando a qualidade e a
segurança ao profissional. Na triagem dos hemogramas, utilizar critérios conhecidos é a
etapa mais importante do processo, uma vez que aumentam as chances de se encontrar
alterações, além de encaminhar os hemogramas para revisão microscópica. Os resultados
da contagem de leucócitos, hemácias e plaquetas podem apresentar interferentes na
automação devido a diversos fatores, como coágulo, agregação plaquetária, plaquetas
gigantes, eritroblastos, lipemia, crioglobulina e parasitas. O anticoagulante EDTA pode
agregar leucócitos, e a automação liberar valores falsamente diminuídos, sendo comum
na leucostase, caracterizada por um acúmulo de leucócitos e formação de trombos,
comum nas leucemias. No tratamento das doenças onco-hematológicas, os leucócitos
tornam-se frágeis e se fragmentam, sendo obrigatória a revisão microscópica. O gráfico de
dispersão na automação pode alertar sobre a presença de blastos circulantes, direcionando,
deste modo, o microscopista sobre o provável achado morfológico. Porém, em alguns
casos, os blastos podem não ser identificados devido a sua alta complexidade, por isso a
revisão microscópica é importante para que os profissionais sejam aptos na identificação
morfológica por meio da educação continuada. Resultados e conclusão: A implantação
do sistema automatizado de contagem contribuiu para a rotina hematológica, porém
pode não reconhecer alteração morfológicas importantes, sendo indispensável a revisão
microscópica. O gráfico de dispersão, a morfologia e a educação continuada devem estar
associados, contribuindo para melhor qualidade dos diagnósticos e tratamento ao paciente.
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RELATO DE CASO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MORFOLOGIA CELULAR
NO DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) DO SUBTIPO
M3, RARO NA INFÂNCIA
Teixeira KD, Abreu JSF, Gonçalves LJB, Oliveira AR, Medeiros Jr. NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Este trabalho tem o objetivo de relatar a importância da morfologia celular no diagnóstico de leucemia promielocítica aguda (LPA) por meio de relato de
caso devido a rara ocorrência na população infantil e maior frequência em adultos.
Casuística e métodos: Paciente J. G. S., 10 anos de idade, sexo masculino, apresentou
no hemograma pancitopenia, leucócitos com 2.770/mm3 com 46% de blastos com
bastonete de auer; série vermelha com hemoglobina 6,3 g/dl; plaquetas com 7.000/
mm3. Foram realizados exames complementares para a conclusão do diagnóstico:
imunofenotipagem, mielograma e cariótipo. A hipótese diagnóstica é de LMA do subtipo
M3 ou LPA. Neste estudo, foi desenvolvida a correlação clínica e laboratorial do paciente,
complementando informações literárias sobre a LPA e sua frequência na infância.
Resultados e conclusão: O mielograma mostrou hipercelularidade com predomínio
de 87% de blastos hipergranulares, núcleo com cromatina frouxa e convoluto,
nucléolos evidentes. A imunofenotipagem demonstrou em 78,94% do total de células na amostra positividade no marcador CD45, e 55,78% desse total demonstrou
imunofenótipo mieloide, como CD45+dim, HLA-DR-, CD34-, CD117++, CD11b-,
CD11c-, CD13++, CD14-, CD33++, CD36-, CD64+, cyMPO++. A citogenética
resultou t(15; 17) e fusão gênica PML-RARA. Os achados morfológicos, imunofenotípicos e citogenéticos são compatíveis com a LPA. Por meio de estudos realizados,
é rara a frequência da LPA na infância, apenas 4% a 8% da LMA atinge as crianças,
sendo 10% LPA. Esse subtipo de leucemia constitui um quadro grave, podendo
cursar com coagulação intravascular disseminada (CIVD) e sangramento, sendo
considerado um resultado crítico que deve ser comunicado ao médico assistente
com urgência. Referência: 1. Testi AM, D’Angiò M, Locatelli F, Pession A, Lo Coco
F. Acute promyelocytic leukemia (APL): comparison between children and adults.
Mediterr J Hematol Infect Dis. 2014; 6(1). e2014032. Disponível em: http://doi.
org/10.4084/MJHID.2014.032.
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INFLUÊNCIA DE POLIMORFISMOS DOS GENES SMAD7 E SMURF1 NA
OCORRÊNCIA DE ÚLCERAS MALEOLARES EM PACIENTES COM ANEMIA
FALCIFORME
Prado LPL, Batista THC, Albuquerque FP, Arcanjo GS, Bezerra MAC
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Objetivos: As úlceras maleolares (UMs) são manifestações cutâneas frequentes na anemia
falciforme (AF). Cursam com alta taxa de recorrência, retardo na cicatrização e maior
probabilidade de se tornarem crônicas. Os mecanismos desencadeantes envolvem episódios
hemolíticos e vaso-oclusivos e, mais recentemente, foram apontados polimorfismos em
genes regulatórios da via do TGF-β como contribuintes deste processo. Polimorfismos nos
genes que regulam essa via mostram-se alvos moleculares promissores na elucidação da
fisiopatologia das UMs. Com isso, nosso objetivo foi investigar a relação de polimorfismos
nos genes SMAD7 e SMURF1 na ocorrência de UMs em pacientes com AF. Casuística e
métodos: O estudo foi realizado em duas coortes independentes, composta por 331 pacientes
de Pernambuco (131 com UM e 200 sem UM) e 197 pacientes do estado do Rio de Janeiro
(108 com UM e 89 sem UM). As genotipagens dos polimorfismos SMAD7 C>T (rs736839)
e SMURF1 C>G) (rs219825) foram realizadas por PCR em tempo real. Resultados e
conclusão: Empregando o modelo de análise recessivo, foi encontrada associação entre
os homozigotos variantes (TT; GG) e a maior ocorrência de UM nos pacientes das duas
coortes avaliadas, para SMAD7 e SMURF1 em Pernambuco (p = 0,001 e p = 0,050) e Rio
de Janeiro (p = 0,029 e p = 0,006). Ademais, avaliando a coorte de Pernambuco, os pacientes com genótipo TT apresentaram maior taxa de desenvolvimento das UMs (70%) em
relação aos com genótipos CC + CT (45%) (p < 0,0001) para SMAD7, e os pacientes com
genótipo GG para SMURF1, maior taxa de desenvolvimento das UMs (65%) em relação
aos genótipos CC + CG (46%) (p = 0,009). Sumariamente, nossos resultados mostraram
que os polimorfismos estudados estão envolvidos na ocorrência das UMs nas coortes
analisadas, mostrando-se como potenciais moduladores fenotípicos na anemia falciforme.
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INVESTIGAÇÃO DO CD261 COMO MARCADOR IMUNOFENOTÍPICO
PARA O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS NEOPLASIAS DE CÉLULAS
B MADURAS
Oliveira RCMR, Auat M, Pirath IMS, Cardoso CC, Silva MCS
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: Em 2008, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a classificação para as neoplasias de células B maduras (NCBM), revisada em 2016, a qual
divide essas neoplasias em mais de 30 subtipos. Apesar de a citometria de fluxo (CF)
fornecer subsídios excelentes para o diagnóstico, existem algumas situações nas
quais, devido à sobreposição fenotípica, ele mesmo não pode ser concluído. Assim,
a investigação de novos marcadores imunofenotípicos faz-se necessária para que o
diagnóstico diferencial entre alguns subtipos de MCBM possa ser realizado. O objetivo
deste estudo foi investigar a expressão do CD261 em células de NCBM como possível
marcador para o diagnóstico diferencial entre essas neoplasias. Casuística e métodos:
Para a avaliação do CD261, foram avaliadas por CF 51 amostras (medula óssea, sangue
periférico [SP], aspirados e biópsias) de pacientes com NCBM. O grupo-controle com
células normais foi constituído por dez amostras de SP. Resultados e conclusão:
Nenhum tipo celular avaliado nas amostras-controle apresentou expressão de CD261.
Nas células patológicas dos pacientes com linfoma de Burkitt (LB), a expressão variou
de negativo a positivo, e nas células dos pacientes com linfoma da zona marginal
esplênica, linfoma folicular e linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) a expressão
foi considerada fraca. Ainda foram observadas diferença significativas entre as células
dos pacientes com LB e células B dos indivíduos saudáveis e LDGCB e as células B
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dos indivíduos saudáveis. Esses resultados mostram que o CD261 parece ser útil para
o diagnóstico de NCBM, porém a investigação em mais amostras é necessária para
maiores conclusões. Até o momento, não foram encontrados estudos que avaliaram
a expressão do CD261 para efeitos de comparação.
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CARACTERIZAÇÃO DA EXPRESSÃO DE CD150 NAS NEOPLASIAS DE
CÉLULAS LINFOIDES B
Auat M, Pirath IMS, Cardoso CC, Oliveira RCMR, Silva MCS
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: A imunofenotipagem por citometria de fluxo (CMF) é indispensável para
o diagnóstico das neoplasias de células linfoides B (NCLB). No entanto, devido à
sobreposição fenotípica, o diagnóstico diferencial entre esses subtipos de neoplasias é
limitado e a investigação de novos marcadores imunofenotípicos é necessária. O objetivo deste trabalho foi avaliar os padrões de expressão do antígeno CD150 em amostras
de pacientes com diagnóstico de NCLB. Casuística e métodos: Foram incluídas no
estudo 25 amostras (medula óssea, sangue periférico, biópsias e aspirados) de pacientes
com diagnóstico de neoplasias de células linfoides B maduras (NCLBM) e leucemias
linfoblásticas agudas B (LLA-B). O diagnóstico das NCLB foi estabelecido de acordo com
os critérios da classificação da Organização Mundial da Saúde de 2008. A expressão
do antígeno CD150 foi avaliada por meio da CMF. As amostras foram marcadas com
os seguintes anticorpos monoclonais: CD150-FITC/CD19-PC7/CD3-PacB/CD45-PacO,
mediante a técnica de marcação direta. A expressão de CD150 foi comparada com o
controle interno negativo (CIN), sendo avaliada a intensidade de fluorescência média
(IFM) na população de células B neoplásicas de cada caso. Resultados e conclusão:
Não foi observada expressão do antígeno CD150 nas células de LLA-B que mostraram
valores de IFM semelhantes ao CIN. Entre as amostras de NCLBM, foi demonstrada
expressão moderada de CD150 em um caso de linfoma de Burkitt e expressão forte
em um caso de linfoma folicular (LF) de grau 3. Dessa forma, o antígeno CD150
parece ser um marcador específico para o LF de alto grau, no entanto é necessária a
avaliação de mais casos para confirmar esse resultado.
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APLASIA DE SÉRIE VERMELHA EM PACIENTE IMUNOCOMPROMETIDO
ASSOCIADA À INFECCÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS: RELATO DE CASO
Camarada OC, Medeiros Jr. NM, Munhoz MAG, Tembua CA, Carvalho AC
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Descrever caso clínico incomum de aplasia da série vermelha associada
à infeccção por citomegalovirus (CMV) em paciente imunocomprometido. Casuística e métodos: Paciente E. A. B., 36 anos de idade, sexo feminino, portadora de
lupus eritematoso sistêmico (LES), com transplante pulmonar por fibrose em 2015,
evoluindo com infecção pulmonar e infecções urinárias de repetição, foi internada
em novembro de 2015 por anemia. O hemograma apresentava: Hb 5,1 g/dl, HT:
16%, reticulócitos: 0,1%, Coombs indireto: negativo, bilirrubinas: direta: 0,02 mg/dl,
indireta: 0,19 mg/dl, vitamina B12: 1000 pg/ml. Realizou endoscopia e colonoscopia:
sem alterações. Mielograma apresentando medula óssea normocelular com relação
G/E 24/1, série vermelha com parada de maturação em proeritroblastos, de grande
tamanho com aspecto morfológico anômalo. Foram colhidos exames para biologia
molecular em medula óssea: pesquisa de DNA para Parvovírus B19 por PCR: não detectado; deteccção quantitativa de DNA de CMV por PCR em tempo real de 357 cópias/
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ml ou 2,55 log copias/ml. Foi tratada com Ganciclovir e imunoglobulina EV, com
melhora do quadro: Hb 10,7 g/dl e reticulócitos 1,8%. Teve alta e foi acompanhada
em ambulatório. Resultados e conclusão: A análise dos resultados afastou hemólise
e indicou anemia arregenerativa; o estudo morfológico da medula óssea nos fez
pensar ser uma infecção por Parvovírus B19 devido ao aspecto dos proeritroblastos.
Estes, para nossa surpresa, tiveram a pesquisa para o DNA negativa, sendo positiva
para CMV. Foi a primeira vez que nos deparamos com um caso de aplasia de série
vermelha desencadeada por infecção por CMV, caso pouco descrito na literatura. O
mecanismo fisiopatológico que provoca a destruição das células precursoras eritroides
nesta infecção ainda permanece obscuro. Decidimos apresentar o caso clínico por ser
incomum e por considerarmos interessante como podemos nos enganar quanto ao
agente etiológico apenas pela análise morfológica das células da medula óssea, sendo
o exame molecular fundamental na detecção do agente etiológico.
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PREVALÊNCIA DE TROMBOCITOPENIA E GENÓTIPOS DO GENE IL28B
EM PACIENTES HCV POSITIVOS
Reis RO, Silva CMD, Portugal C
Universidade da Região da Campanha (URCAMP)
Objetivos: A hepatite C crônica é uma doença inflamatória hepática causada pelo
vírus da hepatite C (VHC). Entre os problemas causados pela hepatite C está a
trombocitopenia. As causas dessa condição se devem a inibição da medula óssea,
diminuição da produção de trombopoetina, mecanismos autoimunes e sequestro
esplênico secundário devido à hipertensão portal. O presente estudo visou analisar
a prevalência da trombocitopenia em pacientes portadores de hepatite C crônica e
associá-la a variáveis clínicas, bioquímicas e genéticas, como idade, sexo, nível de
alanina aminotransferase (ALT), carga viral e grau de fibrose hepática. Casuística
e métodos: Foram avaliados 124 pacientes infectados pelo HCV genótipo 1 antes do
início do tratamento contra o HCV. Do total de pacientes, 71 também foram avaliados
para polimorfismo rs8099917 pelo método de reação em cadeia da polimerase (PCR),
seguido por sequenciamento automatizado. Resultados e conclusão: A presença
de trombocitopenia foi observada em 42/124 (33,9%) dos pacientes, sendo 13/124
(10,5%) com contagem plaquetária abaixo de 100.000/mm3. Dos 13 pacientes que
apresentaram grau de fibrose avançada (acima de F4) ou cirrose hepática, seis (46,2%)
tiveram trombocitopenia. Todos os pacientes com genótipo GG para o SNP rs8099917
apresentaram contagem normal de plaquetas. Pacientes heterozigotos para o genótipo
TG, seis/16 (37,5%) apresentaram algum grau de trombocitopenia; dos pacientes com
genótipo TT, 20/51 (39,2%) tiveram plaquetas abaixo dos valores de referência. Não
houve diferença entre os polimorfismos do estudo e a trombocitopenia. Entretanto, a
prevalência de quadros trombocitopênicos mostrou que a contagem de plaquetas deve
ser considerada para a solicitação de testes anti-HCV. Referência: 1. Wang CS, Yao WJ,
Wang ST, Chang TT, Chou P. Strong association of hepatitis C virus (HCV) infection
and thrombocytopenia: implications from a survey of acommunity with hyperendemic
HCV infection. Clin Infect Dis. 2004; 39(6): 790-6.
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MÉDIA MÓVEL DE BULL: UMA FERRAMENTA DE QUALIDADE NO
MONITORAMENTO DA ROTINA E DA CALIBRAÇÃO DE ANALISADORES
HEMATOLÓGICOS MULTIPARAMÉTRICOS
Rocha BCB, Souza RM, Silva NR, Valezi M, Medeiros Jr. NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
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Objetivos: Monitoramento de analisadores hematológicos (calibração) e seus
reagentes (antes e após a substituição de reagentes) na rotina diária, sem custos
adicionais ao processo. Casuística e métodos: O programa calculou as médias e os
limites de cada parâmetro de 10.000 hemogramas normais, em lotes de 20 amostras.
As médias são incorporadas ao controle de qualidade XbarM e apresentadas como
um ponto no gráfico para cada parâmetro. Foi utilizado concomitantemente um
controle comercial de três níveis antes do início da rotina. No cálculo do XbarM,
o programa não incorporou resultados em que: medidas foram obtidas do sangue
controle comercial; um ou mais parâmetros excederam o range de linearidade ou
valores não confiáveis; houve erro na análise e/ou histogramas anormais; dados de
autocalibração. O programa inclui os parâmetros hematológicos (CBC, DIFF e RET)
e calcula DIFF-Y, DIFF-X, RBC-Y e RBC-X, que avaliam configurações do aparelho. Os
limites de 2SD e 3SD podem ser adotados. O XbarM avalia três grupos de parâmetros: 1)
RBC, HGB, HCT, RDW, PLT, WBC e diferencial – parâmetros sujeitos a elevado grau de
variação biológica e melhor avaliados pelo controle comercial; 2) VCM, HCM, CHCM
e VPM – importantes na avaliação do funcionamento do analisador em termos de
CBC e do XbarM; 3) DIFF-X, DIFF-Y, RBC-X, RBC-Y, Baso-X, Baso-Y, DW-Xbar, DW-Ybar,
NRBC-X e NRBC-Y – os mais importantes a serem observados no monitoramento do
aparelho, medindo seus ajustes. Resultados e conclusão: Nossa avaliação coincide
com as informações da literatura e dos manuais dos aparelhos. Os pontos fortes observados no controle XbarM foram capacidade de monitorar reagentes, estabilidade
do analisador e sensibilidade dos valores eletrônicos, sem custos adicionais; os pontos
fracos observados, incapacidade de detectar erros de amostragem esporádicos, erros do
operador e erros aleatórios. Referência: Sysmex. Xtra-Online | August 2010. 12 pages.
The ‘XbarMcontrol’ program – use it wisely. Disponível em: http://www.sysmex.ru/
files/articles/Xtra_online_XbarM_en.pdf.
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VALIDAÇÃO DE ANALISADORES ÓPTICOS DE ALTA PERFORMANCE EM
SUBSTITUIÇÃO A ANALISADORES ELETROMECÂNICOS EM LABORATÓRIO DE COAGULAÇÃO
Rocha BCB, Medeiros Jr. NM, Munhoz MAG, Gouvea CP, Siqueira RA
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Validar analisadores ópticos de coagulação para implementação na rotina
do serviço de hematologia de um hospital universitário. Casuística e métodos: Os
analisadores ópticos da Siemens – CS2100 e CS5100 –, foram validados tendo como
padrão analisadores eletromecânicos de detecção do coágulo da Stago – STAR
Evolution. Foram validados tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina
parcialmente ativada (TTPA), tempo de trombina (TT), fibrinogênio, antitrombina,
Dímeros D, atividade antifator X ativado, anticoagulante lúpico, proteínas C e S e
fatores V, VIII e IX. Amostras coletadas a vácuo em tubos de citrato de sódio 3,2% na
proporção 9:1, homogeneizadas e centrifugadas. Critérios de rejeição: hematócrito
> 55%, hemólise, lipemia e icterícia. Amostras para os testes de triagem (TP, TTPA,
TT e fibrinogênio) foram selecionadas da rotina e processadas simultaneamente nos
equipamentos em 2 horas; os demais exames foram congelados a 80ºC e processados
em paralelo no momento do descongelamento. Seguiram-se as regras de validação
de equipamentos automatizados do CLSI H57A para determinação da precisão intra
e interensaio, acurácia, comparabilidade, linearidade, sensibilidade, especificidade e
valores de referência. Programa EP Evaluator utilizado para avaliar as correlações
entre equipamentos. Resultados e conclusão: Os valores da precisão intra e interensaio apresentaram coeficiente de variação (CV) melhor do que o estipulado na bula
pelo fabricante, exceto para o interensaio do TTPA, que demonstrou CV maior do que
a bula, porém abaixo de 1/3 do erro total estipulado pelo CAP no ensaio de proficiência. Para a verificação dos valores de referência, foram selecionadas 20 amostras
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de doadores saudáveis, conforme padronizado pelo CLSI no C28-A3. As correlações
entre os aparelhos foram satisfatórias para os diferentes analitos, variando de 89%99%. O analisador da Siemens atendeu às necessidades laboratoriais, com resultados
adequados nos ensaios executados, tendo sido aprovado.
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DENGUE TIPO C E SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICA EM PACIENTE TRANSPLANTADA RENAL: RELATO DE CASO
Rocha BCB, Azevedo JC, Carvalho AC, Munhoz MAG, Medeiros Jr. NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Apresentar um caso de dengue tipo C e síndrome hemofagocítica em
paciente transplantada renal. Casuística e métodos: Paciente U. S. O., 55 anos de
idade, sexo feminino, diabética, hipertensa, transplantada renal, medicada com
imunossupressores. Em março de 2015, iniciou quadro que evoluiu durante cinco dias,
com febre (40ºC), cefaleia retrorbitária, mialgia, prostração, dor abdominal recorrente
de moderada intensidade, náuseas, diarreia aquosa e epistaxe. Exame físico: REG,
consciente, orientada, eupneica, corada, acianótica, anictérica, desidratada +/4, com
gengivorragia. Fácies cushingoide, eritema malar. Exame dos demais aparelhos dentro
da normalidade. Exames laboratoriais: Hb 13 g/dl; WBC 2000/mm3 (neutrófilos 61%,
linfócitos 26% e monócitos 13%); plaquetas 15000/mm3; creatinina 1,94 mg/dl; ureia
87 mg/dl; TGO 169 U/l; TGP 89 U/l; TTPA 57,6 seg; INR 1,04; PCR 15 mg/l; glicose
238 mg/dl; sorologia para dengue positiva (IgM-ELISA). Internada em UTI por piora
do quadro hematológico – pancitopenia (Hb 9,6 g/dl; WBC 1470/mm3, plaquetas
43000/mm3). Mielograma revelou medula óssea hipercelular, relação G/E 1/1, granulócitos 48% com Emc, precursores eritroides 49,5% com Emc, linfócitos 1%, plasmócitos
1%, série megacariocítica hipercelular com plaquetogênese conservada, macrófagos
aumentados em número com plaqueto, eritro e leucofagocitose, sugerindo síndrome
hemofagocítica. Exames adicionais: ferritina 7432 ng/ml; GGT 348 U/l e triglicerídeos
151 mg/dl. Recebeu tratamento de suporte e imunossupressores (prednisona, tacrolimus), evoluindo hemodinamicamente estável, com melhora clínica e laboratorial.
Recebeu alta hospitalar no dia 24 de março de 2016. Resultados e conclusão: Apesar
de ser rara a associação de dengue em pacientes transplantados, salientamos que ela
pode contribuir para o desenvolvimento de síndrome hemofagocítica, quadro com
alta taxa de mortalidade. O tratamento com corticoides e outros imunossupressores
é o recomendado pela literatura, e nossa paciente obteve boa resposta.
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ANÁLISE DOS TESTES BÁSICOS DA COAGULAÇÃO EM DIVERSOS GRAUS
DE HEMÓLISE
Avallone LB, Chehade NF, Gouvea CP
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Verificar a variação de resultados dos testes de coagulação: tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), tempo de trombina
(TT) e dímeros D (DD) apresentados pela mesma amostra, em plasma límpido e
quando ela é submetida a diversos graus de hemólise, além de padronizar o grau de
hemólise a ser aceito para cada exame testado, como forma de diminuir o número
de recoletas e consequentemente os gastos com insumos do laboratório. Casuística e
métodos: Um pool de 50 amostras foi separado em duas alíquotas: uma como fonte
de plasma límpido e determinado o TP/INR, TTPa, TT e DD e a outra para indução
da hemólise. Foram obtidas 48 alíquotas hemolisadas. Para cada alíquota, foi dosada
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hemoglobina livre e associada uma coloração; foram assim classificadas como hemólise leve, moderada e intensa. Em seguida, foram realizados os mesmos testes em
cada uma das alíquotas. A comparação entre os resultados obtidos para cada analito
foi realizada pelo teste ANOVA, utilizando o programa estatístico Minitab®. Resultados
e conclusão: Para TP, hemólise leve e moderada não mostraram diferença estatística
significante; na hemólise intensa, observou-se diferença estatística significante; para
TTPA, houve encurtamento do tempo em segundos com o aumento do índice de hemólise; para o TT, não houve diferença estatística significante na média dos resultados
quando comparados todos os graus de hemólise com o plasma; para o DD, foram
observadas diferenças significantes já nos graus mais leves de hemólise. Ressalta-se,
entretanto, que o valor basal do Dímero no plasma límpido encontra-se elevado.
Considerando-se a hemólise, os principais componentes capazes de interferir com a
coagulação ainda são desconhecidos. Acredita-se que além da hemoglobina, micropartículas celulares sejam liberadas no processo hemolítico, sendo capazes de ativar
a coagulação pela expressão do fator tecidual. Diante dessas particularidades, o grau
de interferência da hemólise com os testes de coagulação é complexo e desconhecido.
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ESTUDO COMPARATIVO DE PROTOCOLOS COM TÉCNICAS DE PCR
PARA DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA
Lima MMAF, Mutis MS, Toma HK
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto Nacional de Câncer
(Inca) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Objetivos: O diagnóstico tradicional da malária humana é a gota espessa, metodologia
simples e barata, mas que apresenta baixa sensibilidade em infecções com baixa parasitemia e necessita de microscopistas bem treinados. Diversas metodologias vêm sendo
desenvolvidas para aprimorar o diagnóstico, visando o aumento da sensibilidade e da
especificidade. Casuística e métodos: Com base nas técnicas de biologia molecular,
diversos protocolos encontram-se disponíveis. Com o objetivo de selecionar um protocolo eficaz para o diagnóstico clínico da malária, foi realizada uma busca na literatura
por métodos moleculares. Resultados e conclusão: Foram catalogados 51 relatos
que utilizaram um ou mais protocolos de PCR e avaliados os seguintes parâmetros:
sensibilidade, especificidade para as quatro espécies que ocorrem em humanos, limite
de detecção, região gênica alvo e técnica utilizada. Visando um protocolo que possa
ser aplicável na maioria dos laboratórios clínicos, foram excluídos os protocolos que
utilizaram a PCR em tempo real e os métodos de detecção através de sondas. Desse
painel de protocolos, foram selecionados quatro (Isozumi et al. [2014]; Rubio et al.
[2002]; Snounou et al. [1993] e Putaporntip, Buppan & Jongwutiwes [2011]) para
serem aplicados com amostras positivas para as duas espécies mais prevalentes no
Brasil: Plasmodium vivaxe e Plasmodium falciparum. A execução das técnicas de
acordo com seus autores mostrou melhor eficácia do protocolo proposto por Snounou
et al. (1993), que se baseia na amplificação através da Nested PCR de um fragmento
da subunidade menor 18S do RNA ribossomal. Após amplificação de um fragmento
gênero específico, um segundo ciclo de amplificação com primers específicos é realizado, gerando fragmento de tamanhos específicos que podem ser identificados pela
corrida eletroforética em gel de agarose. Essa técnica agora será aplicada em amostras
clínicas para determinarmos sua eficácia.
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INVESTIGAÇÃO DE POLIMORFISMOS NO GENE KLOTHO NAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME
Batista JVGF, Batista THC, Albuquerque FP, Arcanjo GS, Bezerra MAC
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
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Tema livre tradicional

Objetivos: Embora a anemia falciforme (AF) seja uma doença monogênica, os
indivíduos cursam com quadros clínicos bastante heterogêneos. Além da influência
ambiental e socioeconômica, fatores genéticos que codificam produtos importantes
na homeostase vascular, como o gene KLOTHO (KL), também são importantes na
modulação clínica e laboratorial dessa doença. Dessa forma, objetivamos investigar
se polimorfismos nesse gene [rs211239 (A>G) e rs685417 (G>A)] estão associados
à maior suscetibilidade de ocorrência das principais manifestações clínicas que acometem pacientes com AF. Casuística e métodos: Foi um estudo do tipo caso-controle,
com uma coorte de 714 pacientes acompanhados na Fundação de Hematologia e
Hemoterapia de Pernambuco (Hemope). A genotipagem do SNP rs211239 deu-se por
PCR convencional, seguida de análise de fragmento de restrição, enquanto o SNP
rs685417 foi analisado por PCR em tempo real, utilizando ensaio TaqMan. Resultados e conclusão: Não encontramos associação do SNP rs211239 (A>G) a nenhuma
manifestação clínica comum à doença. Por outro lado, o polimorfismo rs685417
(G>A) mostrou-se, em seu genótipo heterozigoto (GA), como fator de risco para o
desenvolvimento de osteonecrose (p = 0,036), úlceras de perna (p = 0,006) e priapismo
(p = 0,048). Além disso, indivíduos com esse genótipo mostraram desenvolvimento
das úlceras (p = 0,018) e da osteonecrose (p = 0,006) em menor intervalo de tempo
quando comparados com os indivíduos homozigotos. É importante ser dito ainda que
esse genótipo se mostrou tendencioso quanto à associação ao maior número de crises
vaso-oclusivas apresentadas pelos pacientes (p = 0,054). Portanto, é possível concluir
que o polimorfismo rs685417 (G>A) parece estar associado à maior suscetibilidade à
ocorrência de manifestações clínicas nos pacientes com AF, sendo necessários estudos
funcionais a fim de avaliar se ele está interferindo no produto final da expressão gênica.
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ALTERACIONES DEL ERITROGRAMA ASOCIADAS A LA INFECCIÓN POR
PISCIRICKETTSIA SALMONIS EN SALMONES DEL ATLÁNTICO (SALMO
SALAR) EN FASE SMOLT
Silva FAZ, Velho PB, Pereira AM, Osandón FC, Sais RE
Universidad Austral de Chile
Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar las alteraciones al eritrograma
de salmones (Salmo salar) en fase smolt infectados con Piscirickettsia salmonis.
Pacientes y métodos: Se tomaron muestras de sangre a nueve ejemplares S. salar,
en fase smolt, clínicamente sanos (semana 1). Adicionalmente se tomarán muestras
a cinco ejemplares infectados con P. salmonis por semana durante un periodo de
cinco semanas. Las muestras se acondicionaron en tubos con Heparina para la
realización de hemogramas mediante técnicas manuales y evaluación del frotis a
través de microscopía óptica. La Hemoglobina fue medida por espectrofotometría.
Al no existir valores de referencia para la especie en esta fase de desarrollo, los resultados obtenidos fueron comparados con los de la semana 1. Se utilizó la prueba
de Kruskall-Wallis para determinar diferencias entre los grupos. Resultados y conclusiones: VGA, Hb y VCM disminuyeron en el trascurso de las semanas, mientras
el CHCM disminuye solo hasta la semana 4 y luego aumenta en la semana 5. Los
eritrocitos presentaron una variación fluctuante. Solo las variaciones del VGA, Hb
Y CHCM fueron estadísticamente significativas (p < 0,05). La anemia observada
en los peces se debe principalmente a la necrosis de las células hematopoyéticas en
el parénquima renal, la cual es una de las alteraciones más comunes producidas
por esta enfermedad. Otro factor que contribuye a la presentación y severidad
de la anemia son las hemorragias generadas por P. salmonis al infectar distintos
órganos. La anemia microcítica junto con la observación de eritrocitos inmaduros
e anisositosis en el frotis desde la primera semana, indican que esta seria de tipo
regenerativa, a pesar de afectar a las células precursoras. Este es el primer estudio
hematológico realizado en salmones en fase de smolt, lo que entrega evidencia
concreta para el estudio de la anemia producida por esta enfermedad.

Tema livre tradicional
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EVALUACION DE LA CORRELACION ENTRE EL RDW Y EL VOLUMEN
CORPUSCULAR MEDIO (VCM), PORCENTAJE DE RETICULOCITOS
CORREGIDO (PRC), RECUENTO ABSOLUTO DE RETICULOCITOS (RAR)
E ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE RETICULOCITOS (IPR) EN PERROS
ANEMICOS DE VALDIVIA, CHILE

notipagem caracterizou positividade plasmocitária para CD19/CD20parcial/CD38/
CD138/CD56parcial/CD117/lambda citoplasmática, sendo CD45 negativo. Iniciou
QT intratecal, mas após 1 mês evoluiu com infiltração medular e atualmente realiza QT
sistêmica. Resultados e conclusão: A análise morfológica associada ao estudo imunofenotípico por citometria de fluxo permitiu a rápida caracterização dos plasmócitos
anômalos no líquor, possibilitando a imediata instituição de tratamento específico.
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Bittencourt P, Pérez STJ, Arnés V, Santana MS, Muller A
Universidad Austral de Chile
Objetivo: Evaluar la correlación entre el RDW y PRC, RAR e IPR en perros anémicos
de Valdivia, Chile. Pacientes y métodos: Se utilizaron datos hematológicos de 61
perros anémicos atendidos en el Hospital Veterinario de la UACh. Los hemogramas
fueron realizados con auxilio de un analizador hematológico Sysmex KX-21, del
cual se obtuvieron los datos del RDW y del VCM. El porcentaje de reticulocitos fue
obtenido por recuento manual y se calcularon los valores de PRC, RAR e IPR. Se
utilizó la prueba de test de Spearman para determinar la correlación entre las
diferentes variables. Resultados y conclusiones: El coeficiente de correlación entre
el RDW y VCM, PRC, RAR e IPR fueron respectivamente 0,0061, 0,6257, 0,5975 y
0,5959, siendo los tres últimos considerados estadísticamente significativos (p <
0,05), indicando moderada correlación positiva entre el RDW y PRC, RAR e IPR.
Los valores del VCM no presentaron correlación con ningún otro parametro. La
presencia de reticulocitos es el indicador más preciso de la respuesta medular frente
a las anemias. La correlación observada entre el RDW y los diferentes parametros
de evaluación de los reticulocitos frente la ausencia de reacción similar en el
VCM, demuestra que el RDW es un marcador más sensible de anisocitosis cuando
es comparado al VCM. Podemos concluir que elevaciones en el RDW pueden ser
utilizadas como un indicador de la presencia de reticulocitos en la circulación,
siendo por lo tanto, una herramienta de gran utilidad para el diagnóstico y
clasificación de las anemias en perros.
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DIAGNÓSTICO NO LÍQUOR DE RECIDIVA DE LEUCEMIA DE CÉLULAS
PLASMÁTICAS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Rocha BCB, Vaz ID, Silva MCA, Barroso RS, Sales MM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Relatar as características morfológicas e imunofenotípicas no líquor da
leucemia de células plasmáticas recidivada no sistema nervoso central. Casuística
e métodos: Leucemia de células plasmáticas (LCP) é uma doença rara e representa
1%-4% das neoplasias de células plasmáticas, sendo extremamente agressiva, com
frequente envolvimento extramedular. O diagnóstico é definido por ≥ 20% ou ≥ 2
× 109/l plasmócitos neoplásicos (PN) no sangue periférico. Apesar dos avanços no
tratamento, a recidiva é frequente. Paciente X. G., 45 anos de idade, chinesa. Diagnosticada com LCP em julho de 2015 e tratada com QT até agosto do mesmo ano, obtendo
resposta completa rigorosa (imunofixação negativa – soro e urina, ≤ 5% plasmócitos
na medula óssea com ausência de monoclonalidade por imuno-histoquímica ou
imunofluorescência e desaparecimento de plasmocitoma extraósseo). Evoluiu assintomática durante seis meses, aguardando transplante de células-tronco hematopoéticas,
mantendo hemograma, mielograma, eletroforese de proteínas, imunofixação sérica
e urinária normais. Ao realizar ressonância nuclear magnética de coluna vertebral,
foram evidenciadas áreas suspeitas de acometimento de leptomeninge. Análise do
líquor: límpido e xantocrômico, 525 células/mm3 (plasmócitos = 100%), proteínas
226 mg/dl (VR: < 40 mg/dl) e glicose 79 mg/dl (VR: 50-70 mg/dl). A eletroforese de
proteínas demonstrou pico monoclonal na região de gamaglobulina, e a imunofe-
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CASO CLÍNICO DE OSTEOPETROSE
Zuppani LB, Raimundo LG, Barreto BR, Gonçalves BA, Andriolo A
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivos: A osteopetrose é uma doença rara por alteração em um gene, caracterizada
por esclerose do esqueleto. Tem formas diferentes de modos de transmissão hereditária
e severidade. As manifestações clínicas surgem a partir de uma reduzida ou ausência
de função dos osteoclastos, com diminuição da reabsorção óssea. Diminuição da
hemoglobina e contagem de reticulócitos e de plaquetas correlacionam-se com o
grau de comprometimento da medula óssea característico da doença, entretanto
aumento do número de leucócitos e granulócitos imaturos, assim como da elevação
da desidrogenase láctica são achados frequentes em decorrência da hematopoiese
extramedular. Nosso objetivo foi ajudar no diagnóstico diferencial de osteopetrose, com
outras patologias que levam à anemia e à plaquetopenia por meio das observações
morfológicas, do estudo ósseo e de medula óssea de um relato de caso. Casuística e
métodos: A. N. R., 16 anos de idade, sexo feminino, brasileira, parda, natural de São
Paulo, apresentou história de baixa acuidade visual desde o nascimento e atraso do
desenvolvimento neuropsíquico motor, evoluiu com quadros respiratórios de repetição,
hepatoesplenomegalia e osteomielite mandibular. No exame de biópsia de medula
óssea, o diagnóstico foi compatível com osteopetrose, pequena parte da medula óssea
demonstrou espaços medulares hipocelulares, ao lado de estruturas ósseas expandidas, com áreas de tecidos de aspecto cartilaginoso. Dados laboratoriais: hemograma
apresentou hemoglobina 7,5, leucócitos 6.500 (1% metamielócitos, 1% bastonetes,
11% segmentados, 73% linfócitos, 12% eosinófilos e 2% monócitos), plaquetas 96.000
e eritroblastos 3%. Exames de imagem: Rx crânio – hiperdensidade óssea; TC crânio
– densidade óssea aumentada. Atualmente, está em acompanhamento regular no
serviço de Hematologia Pediátrica da Unifesp. Resultados e conclusão: Os achados
clínicos, o hemograma da paciente juntamente com o estudo ósseo e de médula
óssea, corroboraram para a conclusão do diagnóstico pouco comum de osteopetrose.
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INFECÇÃO POR EBV AGUDA EM PACIENTE SUBMETIDO A TRANSPLANTE
HEPÁTICO
Zuppani LB, Andriolo A, Gonçalves MV, Salzedas AA, Yamamoto M
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivos: A mononucleose infecciosa causada pela infecção primária pelo vírus Epstein-Barr (EBV) é uma doença benigna autolimitada. Quando há intensa proliferação de
células T ativadas, pode mimetizar neoplasias linfoproliferativas. O EBV pode associar-se
a neoplasias T da infância em imunocompetentes ou imunocomprometidos, como
transplantados em uso de imunossupressores. A caracterização de clonalidade de células
T é difícil de ser demonstrada. Mesmo a expressão aberrante de marcadores T deve ser
avaliada com cautela. Nosso objetivo foi discutir a dificuldade na diferenciação entre
linfoproliferação reacional vs. neoplásica em imunossuprimidos. Casuística e métodos:
Paciente do sexo masculino, 1 ano e 10 meses, transplante hepático aos 8 meses (cirrose
biliar secundária à atresia de vias biliares). Um ano pós-transplante, apresentou quadro de
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febre, adenomegalias e hepatoesplenomegalia, leucocitose (18.000 µl), linfocitose (70%)
e 7% de células com morfologia anormal diferente das atipias comumente observadas
em mononucleose, chegando a 24% do total (4.200 µl) durante a evolução. Pesquisa
para EBV mostrou 2021933950 cópias, 9,31 log/ml. Pela imunofenotipagem: 68,5% de
linfócitos T, CD4/CD8 = 1/3,8. Os linfócitos TCD8 apresentavam expressão diminuída de
CD5 e CD7, HLA-DR+ e eram CD56-, CD57- e CD16-. Tratado para EBV agudo, evoluiu
bem com redução dos linfócitos, mas sem normalização do hemograma, pois faleceu
por H1N1 dois meses após início do tratamento. Resultados e conclusão: Apesar de
morfologia anormal das células, diminuição de expressão de CD5 e CD7 e ausência do
CD56 (geralmente positivo em proliferação benigna pelo EBV) sugerirem no processo
neoplásico, houve boa resposta ao tratamento para EBV agudo. A diferenciação entre
reacional e neoplásico não foi possível. A hipótese de imunossupressor (anti-CD20/
tacrolimus) interferir no perfil fenotípico também pode ser levantada. A demonstração
de clonalidade T por técnicas moleculares ou por citometria (estudo das subfamílias
V-beta) pode auxiliar em casos semelhantes.
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ANÁLISIS DE LOS VALORES DE ANTICUERPOS ANTI-β2-GLICOPROTEÍNA
I EN LA POBLACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
Alallon W, Pedreira G, Alallón A, Oliveira A, Suarez E
Departamento de Laboratorio de Patología clínico, Facultad de Medicina,
Montevideo-Uruguay
Objetivos: El diagnóstico de síndrome antifosfolipídico (SAFL) requiere una manifestación clínica y una prueba de laboratorio positiva. En las pruebas de Laboratorio
encontramos anti-β2-glicoproteína I IgG y/o IgM medida por un ELISA estandarizado
en dos o más ocasiones, con no menos de 12 semanas de separación; a títulos medios oelevados (> p99), existiendo diversos puntos decorte. Evaluar p99 de nuestra
población. Validar los intervalos de referencia (IR) y determinar resultados positivos
para el diagnóstico de SAFL según el puntode corte aplicado. Pacientes y métodos:
Se determinó en 24 sueros de donantes sanos anti-β2-glicoproteína I IgG y/o IgM,
para determinar el p99. La validación del IR de la técnica, < 10 U/ml, se usó la regla
de Westgard 20. Se analizaron los resultados desde el1/4/2014 al 30/3/2016. Se utilizó
ELISA (Kit, controles ORGENTEC). Resultados y conclusiones: El p99 hallado para
nuestra población fue 7,2 U/ml para IgG y 9 U/ml para IgM. Se realizó screening para
anti-β2-glicoproteína I de 918 sueros, positivos 76.
Punto de corte
P 99
10 U/ml
20 U/ml
% de test confirmatorios positivos
1 p99 vs < 10 ns
2 p99 vs < 20 p < 0,05

IgG* (1)(2)
31,5
26,6
14,5

IgM* (3)(4)
53,9
47,4
35,5

3 p99 vs < 10 ns
4 p99 vs < 20 p < 0,05

Se realizaron 20 determinaciones de anti-β2-glicoproteína I IgG y IgM de una población normal, paravalidar el IR, de ellos < de 2 dieron fuera del intervalo. El dato
confirmatorio varia significativamente de acuerdo al punto de corte seleccionado,
si se toma 20 U/ml, 14,5% de IgG y 35,5% para IgMserían positivos, mientras si se
toma el p99 estos valores ascienden a 31,5% y 53,9%, marcando la necesidad de fijar
el valor de corte, dada las implicâncias diagnosticas como terapéuticas en el SAFL.
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RELATO DE CASO: ANOMALIA DE MAY-HEGGLIN
Zuppani LB, Raimundo LG, Teixeira CP, Stanzione R, Andriolo A

83

Tema livre tradicional

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivos: A anomalia de May-Hegglin é uma macrotrombocitopenia, autossômica
dominante, cuja incidência exata é desconhecida, caracterizada por trombocitopenia variável com macroplaquetas e uma bem definida inclusão de corpúsculos
basofílicos, semelhantes a corpúsculos de Döhle (Döhlelike). Podem apresentar
sangramentos anormais como epistaxe, sangramento gengival, tendência à
formação de equimoses, menorragia e sangramento excessivo em procedimentos
cirúrgicos. Não existem relatos de sangramentos fatais devido a essa doença. Este
estudo tem como finalidade mostrar a importância da verificação nas trombocitopenias com macroplaquetas, a presença de corpúsculos nos neutrófilos, neste caso
o corpúsculo de Döhle, para o diagnóstico diferencial com outras trombocitopenias.
Casuística e métodos: Paciente E. S. D. J., 19 anos de idade, solteira, natural de São
Paulo, foi encaminhada à Hematologia da Unifesp em 2014 devido a quadro de
plaquetopenia descoberta em exames de rotina. Negava história de sangramentos
importantes, apenas alguns episódios de epistaxe em pequena quantidade, com
resolução espontânea. Referia história familiar positiva para plaquetopenia, tendo
a mãe e o irmão o mesmo quadro, ambos assintomáticos. Relatava que a mãe
teve o diagnóstico de púrpura trombocitopênica imune (PTI) em outro serviço,
sendo submetida à tratamento com corticosteroides. Durante dois anos de acompanhamento, permaneceu assintomática, com plaquetometria entre 35.000/mm³ e
98.000/mm³. Analisando o sangue periférico, foram observadas plaquetas gigantes
e inclusões basofílicas citoplasmáticas em neutrófilos. Resultados e conclusão:
Neste caso, como em muitos outros de macrotrombocitopenias hereditárias, a
paciente passa por vários serviços onde é diagnosticada como PTI, sendo muitas
vezes tratada para tal doença, com medicamentos que podem ser prejudiciais.
A história clínica, familiar e a análise precisa do sangue periférico são muito
importantes para o diagnóstico diferencial.
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RELATO DE CASO: LINFOMA HEPATOESPLÊNICO DE CÉLULAS T
Zuppani LB, Camillo Y, Stanzione R, Moscogliato RZ, Andriolo A
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivos: O linfoma hepatoesplênico de células T é uma doença rara e representa
menos de 1% de todos os linfomas não Hodgkin. É uma neoplasia sistêmica, na
qual as células infiltram os sinusoides do baço, o fígado e a medula óssea. Nosso
objetivo foi demonstrar as diferentes morfologias celulares, com a presença de
intenso polimorfismo e anisocitose, que podem ser encontrados no linfoma hepatoesplênico de células T, diferentemente do relatado na literatura. Casuística e
métodos: Paciente J. B. F., 76 anos, sexo masculino, chegou ao pronto-socorro do
Hospital São Paulo com quadro de emagrecimento (10 kg), fraqueza, hiporexia e
dor abdominal de início há aproximadamente um mês. Apresentava ao exame físico
hepatoesplenomegalia de grande monta. Aos exames laboratoriais, apresentava
hemograma com leucocitose, anemia e plaquetopenia; no diferencial de leucócitos,
foram encontradas células com intenso polimorfismo, anisocitose e cromatina
frouxa; lactato desidrogenase 3975; fosfatase alcalina 1022; gama glutamiltransferase 1117. Na tomografia, apresentava índice esplênico = 2516; valor de referência
< 480, sem presença de linfonodomegalias. Realizada imunofenotipagem por
citometria de fluxo de sangue periférico, a qual mostrou diagnóstico compatível
com linfoma não Hodgkin T hepatoesplênico alfa-beta. Imunofenotipagem de
sangue periférico: expressão positiva para cCD3, sCD3 parcial, CD2, TCR alfa-beta, CD45. Expressão negativa para: CD4, CD8, CD5, CD7, CD10, CD16, CD19,
CD25, CD30, CD56, CD57, TCR gama-delta, cadeia leve kappa e lambda, HLA-DR,
Tdt, Cd94, CD103, CD158a. O paciente foi tratado com esquema quimioterápico
CHOP, tendo boa resposta já no primeiro ciclo com diminuição significativa das
organomegalias e das células anormais. Resultados e conclusão: Nos casos de
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linfoma hepatoesplênico de células T não é comum a presença de células com a
morfologia encontrada neste caso, sendo os aspectos clínicos e imunofenotípico
aqueles que fecharam o diagnóstico.
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DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE: FREQUÊNCIA
DE POSITIVIDADE EM LABORATÓRIO CLÍNICO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (SC)
Envall NCS, Wengerkievicz AC, Franzon CMR
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é um diagnóstico diferencial entre as anemias hemolíticas não imunes – a atividade da G6PD
é indispensável para a manutenção da integridade das hemácias contra agentes
oxidantes e sua deficiência costuma dar origem à hemólise após exposição a
determinadas drogas, infecções ou alterações metabólicas. É uma doença genética
que afeta cerca de 400 milhões de indivíduos no mundo, sendo mais prevalente
nas regiões mediterrâneas, africanas e asiáticas. Demonstramos a frequência de
positividade para deficiência de G6PD em um laboratório clínico da região da
grande Florianópolis (SC) no período de 2010 a 2015. Casuística e métodos:
Foram avaliados retrospectivamente todos os resultados de G6PD do período de
2010 a 2015. As amostras foram coletadas em tubos de EDTA e analisadas pelo
método qualitativo de redução da metemoglobina desenvolvido por Brewer (1962).
Foi realizada a análise percentual dos dados. Resultados e conclusão: Foram
analisadas 641 amostras, sendo a maioria do sexo feminino (57,2%). Do total,
oito indivíduos apresentaram deficiência de G6PD (1,2%), sendo cinco homens.
Estudos realizados em diferentes regiões do Brasil indicam que a prevalência de
G6PD está em torno de 1% a 10%, com os maiores índices sendo encontrados
entre homens de ascendência africana. Considerando que os dados partiram
das solicitações médicas em um laboratório clínico, podemos considerar que a
probabilidade pré-teste era superior à da população em geral não selecionada, de
forma a inferir que a prevalência de deficiência de G6PD na região de Florianópolis
é baixa em relação à do Brasil. O baixo percentual encontrado é compatível com
o esperado para origem étnica decorrente da colonização por europeus na região.
Resultados semelhantes foram identificados em estudos realizados em São Paulo
e no Rio Grande do Sul.
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MICOSE SISTÊMICA EM PACIENTE IMUNOSSUPRIDO: RELATO DE CASO
Monteiro RL, Mateus AV, Fioravanti MT, Neves GR, Baptista APP
Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, Centro Universitário N. Sra. do Patrocínio
(CEUNSP)
Objetivos: Cada vez mais as infecções fúngicas são causa importante de morbimortalidade em pacientes imunossuprimidos. A maioria dos fungos encontra-se
no meio ambiente, e a infecção ocorre após a inalação. Pacientes com leucemias,
neutropenia prolongada e transplantados apresentam risco de fusariose disseminada pelo Fusarium spp. A leucemia aguda resulta de eventos malignos que
ocorrem em um precursor hematopoiético, o que leva as células chamadas blastos
a se acumular e substituir a medula óssea, reduzindo a produção de células vermelhas, brancas e plaquetas. A LLA pode ser dividida em diversas formas com base na
expressão dos antígenos de superfície. O objetivo deste estudo foi descrever aspectos
clínicos e patológicos da LLA, concomitante a fusariose e complicação trombótica.
Casuística e métodos: Analisamos de forma retrospectiva o prontuário de uma
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adolescente do sexo feminino. Relato de caso de fusariose com queixa prolongada
de gengivorragia e pancitopenia; diagnosticada com LLA de células ß comum
com expressão anômala de CD13. Em 18 de novembro de 2005, a adolescente foi
admitida no Hospital GPACI (Sorocaba), apresentando quadro leucêmico. Um
mês após o evento, a adolescente apresentou nódulos hiperemiados em membro
inferior direito. A primeira hipótese diagnóstica foi de infecção por S. Aureus; em
seguida, concluiu-se, por meio de biópsia hepática, que se tratava de uma infecção
fúngica disseminada causada por Fusarium spp. Permaneceu em tratamento
quimioterápico por dois anos e quatro meses, confirmando, posteriormente, a
remissão da leucemia. Durante o tratamento, a adolescente apresentou edema
em membro inferior direito devido a obstrução nas veias ilíaca externa e femoral
comum direita, causadas por trombos. Resultados e conclusão: Este caso difere
da maioria pois a adolescente apresentou estados críticos devido a diversas complicações, mas conseguiu chegar à cura. Neste caso não foram observados novos
focos tumorais, nem novos focos fúngicos após o tratamento. A paciente segue em
tratamento trimestral para trombofilia.
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HEMATOSCOPIA: ETAPA ESSENCIAL DO HEMOGRAMA DE FELINOS
Souza AM, Bravo SAC, Xavier MS
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: O hemograma é a ferramenta utilizada para a avaliação tanto quantitativa
como qualitativa das células circulantes (Oliveira, 2007) e ajuda no direcionamento
do diagnóstico das doenças que acometem cães e gatos. Atualmente, o uso de contadores hematológicos automatizados, principalmente os com sistema de impedância, é
uma realidade nos laboratórios de patologia clínica veterinária para realização deste
exame. Entretanto, a hematoscopia é essencial, pois a morfologia celular e a presença
de células imaturas não são detectadas. Este trabalho teve como objetivo evidenciar
alterações morfológicas observadas no hemograma de gatos durante hematoscopia e
que não foram liberados pelo contador automatizado. Casuística e métodos: Foram
avaliados 532 hemogramas de gatos atendidos no hospital veterinário no período de
setembro de 2009 a julho de 2013, processados no contador hematológico automatizado
veterinário PocH-100iV. Os esfregaços sanguíneos foram confeccionados e corados com
corante instantâneo, e a hematoscopia realizada em aumento de 1000×. Resultados e
conclusão: Como importantes achados da hematoscopia, destacaram-se a presença de
linfócitos reativos/atípicos (91/532), monócitos ativados (64/532), neutrófilos tóxicos
(22/532), metarrubrícitos (7/532), neutrófilos imaturos (171/532) e corpúsculos de Heinz
(2/532). Esses achados morfológicos oferecem informações de extrema relevância sobre
a resposta da medula óssea frente às mais diversas patologias. Também indicam o prognóstico reservado dos animais diante de alguma infecção grave (presença de neutrófilos
tóxicos). Os corpúsculos de Heinz, mesmo observados em apenas dois animais, indicam
que eles foram intoxicados por substância oxidante, o que promoveu um tratamento
eficaz. Concluiu-se que a hematoscopia é essencial, e os veterinários precisam observar
com atenção os comentários descritos pelo patologista clínico, pois eles são de grande
auxílio no diagnóstico de doenças em pequenos animais. Referência: Oliveira, 2007.
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AVALIAÇÃO INICIAL DO EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO
ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) SOBRE PLAQUETAS E
ÍNDICES PLAQUETÁRIOS DE CÃES
Souza AM, Bax JC, Freitas THCC, Almosny NRP, Jesus LLR
Universidade Federal Fluminense (UFF)
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Objetivos: O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) é o anticoagulante de escolha
para exames hematológicos, inibindo a agregação plaquetária e a coagulação. Entretanto, alterações hematológicas têm sido relatadas devido a volume inadequado
de EDTA ou demora no processamento das amostras. Trombocitopenia e aumento do
volume plaquetário médio (MPV) foram relatados em cães. O objetivo deste estudo foi
avaliar o efeito do EDTA em diferentes concentrações sobre as plaquetas e os índices
plaquetários de cães. Casuística e métodos: Foram analisadas amostras sanguíneas
de 14 cães (seis machos e oito fêmeas), de 10 meses a 11 anos, sem alterações clínicas
e hematológicas, atendidos no Hospital Universitário de Medicina Veterinária. Amostras
de 5 ml de sangue foram obtidas por venopunção cefálica de cada animal e distribuídas
em quatro tubos a vácuo com K2 EDTA com capacidade para 2 ml de sangue, conforme
ordem a seguir: 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml e 2 ml. Os tubos de coleta utilizados foram da
mesma marca (Biocon). Os hemogramas foram realizados por método automatizado
(Sysmex – modelo Poch-100iV) para obtenção dos parâmetros hematológicos: plaquetometria (PLT), MPV, amplitude de distribuição plaquetária (PDW) e percentual
de macroplaquetas (P-LCR). Resultados e conclusão: Os animais apresentaram,
respectivamente, médias e desvio padrão nos tubos preenchidos com 0,5 ml, 1 ml,
1,5 ml e 2 ml de sangue de: PLT: 227.357/μl (± 68566,2), 239.357/μl (± 81083,6),
254.583/μl (± 65955,2) e 254.000/μl (± 94033,7); MPV: 11 fl (± 1), 12 fl (± 1), 11 fl
(± 1), 12 fl (± 1,12); PDW: 13 fl (± 2,248), 14 fl (± 2,6), 14 fl (± 2,3), 14 fl (± 2,4);
P-LCR: 37% (± 11,6), 39% (± 11), 38% (± 1), 38% (± 11,7). Os resultados sugerem
não haver alteração significativa nas plaquetas e nos índices plaquetários em amostras
de cães sadios com até um quarto do volume recomendado, quando processadas em
até uma hora de coleta. Essa informação pode ser relevante para clínicos veterinários,
principalmente para coletas de filhotes ou cães muito pequenos.
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ANÁLISE PRELIMINAR DO EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES
DO ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) SOBRE ERITRÓCITOS DE CÃES
Souza AM, Bax JC, Freitas THCC, Almosny NRP, Jesus LLR
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Comumente utilizado como anticoagulante para exames hematológicos,
o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) pode causar alterações eritrocitárias decorrentes do tempo de estocagem em amostras sanguíneas. Foram relatados aumento da
fragilidade osmótica, equinocitose, esquistocitose, formação de rouleaux e aumento
do volume eritrocitário em amostras sanguíneas de humanos, embora a proporção
de EDTA não tenha sido investigada. O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos de
diferentes concentrações de EDTA sobre os parâmetros eritrocitários em cães sadios.
Casuística e métodos: Foram analisadas amostras de 14 cães (seis machos e oito
fêmeas), de 10 meses a 11 anos, sem alterações clínicas e hematológicas, atendidos
no Hospital Universitário de Medicina Veterinária. Amostras de 5 ml de sangue foram
obtidas por venopunção cefálica de cada animal e distribuídas em quatro tubos a
vácuo com K2 EDTA com capacidade para 2 ml de sangue, conforme ordem a seguir:
0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml e 2 ml. Os tubos de coleta utilizados foram da mesma marca
(Biocon). Os hemogramas foram realizados por método automatizado (Sysmex –
modelo Poch-100iV) para obtenção dos parâmetros hematológicos: volume globular
(VG), hematimetria (H), hemoglobinometria (Hb) e índices de anisocitose (RDW-CV
e RDW-SD). Resultados e conclusão: Os animais apresentaram, respectivamente,
resultados médios e desvio padrão nos tubos preenchidos com 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml
e 2 ml de sangue: VG: 51,6% (± 5,7), 54,9% (± 8), 52,4% (± 6) e 53,3% (± 7,2); H:
7,55 × 105/µl (± 1), 7,94 × 105/µl (± 1,2), 7,62 × 105/µl (± 1), 7,7 × 105/µl (±
1,1); Hb: 17,5 g/dl (± 1,9), 18,4 g/dl (± 2,4), 17,5 g/dl (± 2,1), 17,8 g/dl (± 2,3);
RDW-CV: 10,3% (± 1), 10,6% (± 1), 10,7% (± 1,1), 10,7% (± 1); RDW-SD: 34,4 fl (±
1,5), 35,3 fl (± 2,2), 35,9 fl (± 2,5), 35,9 fl (± 2,5). Os resultados sugerem não haver
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alteração significativa nos parâmetros eritrocitários em amostras de cães sadios com até
um quarto do volume recomendado, quando processadas em até uma hora de coleta.
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ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM ESTUDO COMPARATIVO DE DUAS
POPULAÇÕES DE GATOS DOMÉSTICOS DA REGIÃO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO
Guimarães A, Raimundo JM, Silva AT, Botelho CFM, Baldani CD
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Objetivos: O objetivo do estudo foi determinar as alterações hematológicas (hemograma, alterações morfológicas celulares e inclusões de hemoparasitas) com
maior frequência em duas populações distintas de gatos domésticos do Rio de
Janeiro. Casuística e métodos: Foram coletadas amostras de sangue de 105 gatos
(55 fêmeas e 50 machos) provenientes de nove abrigos de animais (população 1)
e 178 gatos (77 fêmeas e 101 machos) submetidos a atendimento clínico em uma
clínica especializada em felinos localizada em Botafogo (população 2). Foram
realizados hemograma completo, análise morfológica das células e pesquisa de
hematozoários em todos os animais. Resultados e conclusão: Na população 1,
a média de hemácias (14,80 ± 7,15) apresentou-se acima do valor de referência,
apesar dos valores de hematócrito e hemoglobina estarem dentro da normalidade.
O valor de CHGM foi discretamente baixo (30,77 ± 0,20). A média de eosinófilos
(1297,34 ± 153,91) foi superior à de referência, o que pode ser relacionado com
a intensa infestação por pulgas, carrapatos e possivelmente por helmintos, já que
nem todos os abrigos vermifugavam os animais. O valor de plaquetas (277976,19
± 13704,55) foi inferior. Inúmeras são as causas de trombocitopenia, como perda
de sangue, infecções e tumores, mas vale lembrar a ocorrência de agregados
plaquetários que mascaram a contagem de plaquetas. As demais médias (VGM,
leucócitos totais, bastões, segmentados, linfócitos, monócitos, basófilos e proteína
total) apresentaram-se dentro dos valores de referência. As alterações morfológicas
foram neutrófilos tóxicos e macroplaquetas. Três animais apresentaram inclusões
em hemácias sugestivas de Mycoplasma spp. Na população 2, todas as médias
aritméticas estavam dentro do limite de referência, provavelmente por ser população mais homogênea e com maiores cuidados. Também não foram observadas
alterações morfológicas ou inclusões parasitárias. Os gatos de abrigo apresentaram
maiores alterações laboratoriais no exame de sangue quando comparados com os
animais procedentes de clínica.
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ESTABILIDADE DE PLAQUETAS PARA ANÁLISE FENOTÍPICA POR CITOMETRIA DE FLUXO
Furtado FM, Nobre CS, Resende FO, Jácomo RH
Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Definir anticoagulante, uso de paraformaldeído (PFA) e tempo para
imunofenotipagem de plaquetas para diagnóstico de síndrome de Bernard-Soulier e trombastenia de Glanzmann. Casuística e métodos: Análise de sangue
periférico de um indivíduo saudável: 1) citrato; 2) EDTA; 3) citrato com 0,5 ml
de PFA a 10% logo após a coleta; 4) citrato com 0,5 ml de PFA a 10% 3 horas
após a coleta; 5) citrato com 0,5 ml de PFA a 10% antes da coleta. A amostra
foi mantida à temperatura ambiente e analisada depois a coleta, 24, 48 e 72
horas após. Protocolo: 40 µl da amostra em 800 µl de PBS; incubar 20 µl dessa
suspensão com anticorpos descritos abaixo, no escuro, à temperatura ambiente,
por 15 minutos; ressuspender em 2 ml de PBS/formol a 0,2% e adquirir em
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FACSCANTO, taxa de fluxo média com treshold em FSC de 300. Após titulação,
utilizaram-se 5 µl dos anticorpos (BD Pharmigen): CD61-FITC (VI-PL2),
CD41a-FITC (HIP8), CD42a-PE (ALMA.16), CD42b-APC (HIP1). Selecionou-se
a população de plaquetas em gráfico de SSC × FSC; a expressão dos anticorpos
foi analisada por histograma. Resultados e conclusão: A amostra em EDTA não
apresentou população bem definida de plaquetas no gráfico SSC × FSC já na
análise imediata após a coleta. Nas amostras com formaldeído, houve perda de
expressão de CD41 após 24 horas, que progrediu em análises de 48 e 72 horas.
A amostra em citrato sem adição de formaldeído manteve a estabilidade de
expressão dos marcadores estudados para a análise de 24 horas. Nas análises
seguintes, houve perda de expressão de CD42b, com estabilidade de expressão
dos demais marcadores. Esses resultados possibilitam a análise de plaquetas
por citometria de fluxo em laboratório clínico. A estabilidade em até 24 horas
permite que a investigação dessas patologias seja realizada em locais onde não
há citometria de fluxo disponível. Referência: 1. Van Velzan JF, et al. Multicolor
flow cytometry for evaluation of platelet surface antigens and activation markers.
Thrombosis Research. 2012; 130: 92-8.
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DETERMINAÇÃO DO INTERVALO DE REFERÊNCIA DE NORMALIDADE
PARA O INNOVANCE® PFA-200* (PLATELET FUNCTION ANALYZER-200)
NA POPULAÇÃO BRASILEIRA
Carvalho MB, Menezes PPL, Rodrigues NMA, Jácomo RH, Nery LFA

Objetivos: O objetivo deste estudo foi investigar a presença do fator V de Leiden em
indivíduos com histórico de trombose venosa e em indivíduos sem histórico, como
grupo-controle. Casuística e métodos: A trombose venosa é uma doença de caráter
multifatorial e de alta incidência na população. O desenvolvimento dessa patologia
está intimamente ligado à presença de fatores ambientais e genéticos, os quais podem
ocorrer em associação ou isoladamente. Entre as diversas mutações genéticas que
podem predispor a um evento trombótico, a de maior ocorrência na população é a
mutação G1691A no fator V da coagulação, conhecida como fator V de Leiden (FVL).
Essa mutação provoca o fenótipo conhecido como resistência à proteína C ativada,
levando a um quadro de hipercoagulabilidade, que aumenta o risco de trombose.
A metodologia utilizada foi a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR),
seguida de fragmentação enzimática (RFLP). Resultados e conclusão: Os resultados
mostraram incidência da mutação de 21,5% em heterozigose no grupo com histórico
de trombose, e não foram identificados indivíduos homozigotos. Não foi observada
mutação no grupo-controle. Os resultados são semelhantes aos da literatura, que
descreve a presença da mutação em 20% dos indivíduos com trombose venosa. Os
resultados também mostraram alto índice de recorrência nos indivíduos portadores
da mutação, o que diverge dos dados encontrados na literatura. Conclui-se que a pesquisa da mutação do fator V tem forte impacto na investigação do tromboembolismo
venoso, a fim de elucidar a etiologia do evento, além de auxiliar no tratamento e na
profilaxia frente a recorrência.
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TROMBOCITEMIA ESSENCIAL: ESTUDO DESCRITIVO DOS PACIENTES
ATENDIDOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Definir o intervalo de referência para pacientes normais para o teste
realizado no INNOVANCE® PFA-200*, utilizando dois tipos de cartuchos disponíveis,
um contendo colágeno e ADP (COLADP) e o outro colágeno e epinefrina (COLEPI).
Casuística e métodos: O sistema INNOVANCE® PFA-200* destina-se a auxiliar a
detecção de disfunção plaquetária no sangue total humano citratado. Trata-se um
analisador que utiliza cartuchos de teste, no qual é simulado in vitro o processo de
adesão e agregação plaquetária no seguimento de uma lesão vascular. A disfunção
plaquetária detectada pelo sistema pode ser adquirida, hereditária ou induzida por
agentes inibidores da atividade plaquetária. Foram dosadas 40 amostras com os seguintes critérios de inclusão: indivíduos maiores de 18 anos, ausência de comorbidades
e medicações que afetem a atividade plaquetária, abstinência alcoólica nas últimas
48 horas, ausência de tabagismo e de histórico pessoal e familiar de sangramento. As
coletas foram realizadas por meio de punção venosa atraumática a vácuo em fossa
antecubital, utilizando agulha 0,80 × 25 mm em tubos de plástico contendo citrato
de sódio 3,2%; o teste realizado, no máximo, em 4 horas no equipamento INNOVANCE® PFA-200*. Resultados e conclusão: Os dados não demonstraram distribuição
do tipo gaussiana e, portanto, foi utilizada a metodologia percentil não paramétrica
para a definição dos valores de referência. O cartucho COLEPI mostrou média de 122
segundos, e o valor de referência definido foi de 81,1 a 216 segundos. Para o cartucho
COLADP, a média encontrada foi de 85 segundos, e o intervalo de referência definido foi
de 61,1 a 138 segundos. As determinações dos intervalos de referência de normalidade
para o teste realizado no PFA-200* são inéditas para a população brasileira e podem
ser utilizadas em laboratórios nacionais.
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INCIDÊNCIA DO FATOR V DE LEIDEN EM PACIENTES COM TROMBOSE
VENOSA
Batschauer APB, Michel CA, Rocha JB, Costa DC
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
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Peluso BHB, Kang HC, Cabral KCS, Gabriel AHD, Lusis MKP
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: A trombocitemia essencial (TE) é uma doença mieloproliferativa que se
caracteriza pela trombocitose (TB). Alguns portadores podem ser assintomáticos, mas a
maioria apresenta como sintoma inicial eventos hemorrágicos ou trombóticos, angina,
infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e embolia pulmonar. A incidência
da doença é de 1-2,5 casos/100.000/ano, acometendo mais mulheres, em qualquer
idade, com aumento da incidência nas faixas etárias entre os 50 e 70 anos. Este estudo
pretende descrever o perfil dos pacientes com diagnóstico de TE atendidos em hospital
universitário. Casuística e métodos: São analisados os prontuários de pacientes com TE
acompanhados no serviço de oncologia do HUAP no período de junho de 2015 a junho
de 2016. Resultados e conclusão: Até o momento, foram catalogados 37 pacientes, dos
quais sete são do sexo masculino e 30 do feminino, com média de idade de 54 anos para
os homens e 63 para as mulheres. Em relação ao estudo da mutação do gene V617F
JAK2, foi encontrada mutação positiva em 24 (65%), 13 (35%) não a possuem. Em
relação ao tempo de doença, sete (19%) possuem menos de dois anos, 12 (32%) com
diagnóstico entre dois e cinco anos, 12 (32%) entre cinco e 10 anos e seis (16%) com mais
de 10 anos de diagnóstico. Em relação aos dados obtidos, a proporção entre homens e
mulheres é de 1:4, dado superior aos relatos na literatura, os quais são de 1:2, entretanto
não há estudos epidemiológicos com base de dados nacional nessa população com TE.
Em relação ao status mutacional JAK2, 55% mostraram positividade, corroborando os
dados da literatura, em que 50% a 60% dos indivíduos com TE possuem a mutação
documentada. Nossos dados demonstram que a maioria dos pacientes possui menos de
dois anos de diagnóstico, com predominância marcada de mulheres.
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RELATO DE CASO: EFEITO DA PRESENÇA DE HEMOGLOBINA SILENCIOSA NA DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DA HEMOGLOBINA
GLICADA NA METODOLOGIA HPLC
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André JD, Kamei CY, Pintão MCT
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Grupo Fleury
Objetivos: A dosagem da hemoglobina glicada (A1c) é útil para o diagnóstico e
a avaliação do controle glicêmico de indivíduos com diabetes mellitus (DM). Os
valores dela refletem a média da glicose plasmática nos últimos três meses e estão
diretamente relacionados com o risco de complicações crônicas do DM. O método
de cromatografia líquida de alta performance é, atualmente, considerado padrão-ouro nesta determinação. Entretanto, resultados falsamente elevados ou diminuídos
podem ser observados em decorrência da presença de Hb variantes. Casuística e
métodos: Descrevemos o caso de duas irmãs, cujas amostras de sangue foram
encaminhadas para dosagem de A1c. Não havia história de DM e a dosagem de glicemia plasmática apresentou resultado normal. A dosagem de hemoglobina glicada
foi realizada inicialmente por HPLC e resultou 9,7% e 10,2%, respectivamente. A
análise do gráfico mostrou uma corrida irregular e com hemoglobina lábil elevada
de 4,2% e 4,1%. Realizamos a dosagem da hemoglobina glicada pelo método de
imunoensaio de inibição turbidimétrica, o qual revelou valores de 4,6 % e 4,7%,
respectivamente. Foi realizada análise por eletroforese capilar, eletroforese em gel
de agarose em pH ácido e HPLC dedicada à pesquisa de hemoglobinas variantes.
Resultados e conclusão: Os resultados indicaram presença de dois picos de hemoglobina variante em Z11 e Z5 na eletroforese capilar (5% e 1,2%, respectivamente)
de difícil caracterização, sugerindo que o resultado falsamente elevado por esse
método se deve à interferência dessa hemoglobina. Não foram encontradas hemoglobinas compatíveis no arquivo da Bio-Rad® que identificassem a hemoglobina
em questão. Em conclusão, é fundamental que os laboratórios de análises clínicas
certifiquem-se das potenciais interferências na metodologia utilizada para dosagem
da A1c, especialmente as hemoglobinopatias. Ao selecionar o método de análise, os
laboratórios devem considerar o risco potencial dessas interferências e a prevalência
dessas moléstias no grupo populacional do paciente avaliado.
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PERFIL HEMATOLÓGICO DE FELINOS DOMÉSTICOS SOROLOGICAMENTE POSITIVOS PARA LEISHMANIA SPP.
Amaro GM, Raimundo JM, Oliveira AFX, Souza LA, Baldani CD
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Objetivos: O presente estudo objetivou traçar o perfil hematológico de felinos
domésticos da região metropolitana do Rio de Janeiro, sorologicamente positivos
para Leishmania spp., por meio da reação de imunofluorescência indireta (RIFI).
Casuística e métodos: Foram avaliados 79 gatos, independente de raça, sexo ou
idade, procedentes dos municípios de Seropédica, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Amostras de sangue foram colhidas por venopunção braquial e submetidas à
análise hematológica a partir do contador automático Poch100/Roche. Foram
confeccionados esfregaços hematológicos para a determinação da leucometria
específica, morfologia eritrocitária, pesquisa de hematozoários e conferência indireta
da contagem de plaquetas. A detecção de anticorpos IgG anti-Leishmania spp. foi
realizada pela RIFI, utilizando como substrato antigênico formas promastigotas
de L. (L.) chagasi (cepa Jaboticabal/SP). O ponto de corte definido foi de 1:40. A
análise estatística foi realizada pelo teste de normalidade e, posteriormente, por
Anova ou Mann Whintey (p < 0,05). Resultados e Conclusão: Um total de nove
de animais apresentou-se sorologicamente positivo para Leishmania spp. na RIFI.
A avaliação hematológica desses felinos demonstrou haver associação estatística
com as seguintes alterações laboratoriais: anemia, leucopenia, neutrofilia com
desvio à esquerda, linfopenia, monocitopenia e hipoproteinemia. Conclui-se que,
embora o hemograma não seja o exame de eleição para o diagnóstico, pode ser
uma ferramenta auxiliadora na rotina clínica veterinária.
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ANEMIA E SUA IMPLICAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS
DIABÉTICOS
Pereira FSO, Sangiovo AMB, Vincensi CF, Zimmermann CEP, Frizzo MN
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (IESA)
Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida de pacientes diabéticos anêmicos e não anêmicos. Casuística e métodos: Foi realizada uma
pesquisa descritiva analítica com 84 pacientes diabéticos residentes no município de
Santo Ângelo (RS). Todos os procedimentos do estudo foram aprovados pelo comitê de
ética em pesquisa sob o número 1.173.158/2015. Para avaliação da qualidade de vida,
foi utilizado o questionário SF-36, no qual as pontuações variaram de 0 a 100, sendo
quanto menor o escore de pontos, pior o significado clínico. A avaliação hematológica
foi realizada por meio de punção venosa (em jejum) com a avaliação pela automação
ABX Micros 60, seguida de hematoscopia. Os dados obtidos foram plotados em planilha eletrônica Microsoft Excel® e analisados por estatística descritiva. Resultados e
conclusão: Segue Tabela na qual estão estratificados os itens de qualidade de vida e
sua relação com a anemia, seja na população geral como entre os diferentes gêneros.
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COMPARAÇÃO ENTRE METODOLOGIA AUTOMATIZADA E MICROSCOPIA
ÓPTICA PARA CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS
Sbarro L, Miranda R, Ribeiro CMAS, Souza LE, Silva AM
Hospital São Rafael, Laboratório de Análises Clínicas, Salvador
Objetivos: Comparar a contagem automatizada de linfócitos atípicos nos hemogramas
processados pelo Advia 120 Siemens com a contagem microscópica óptica. Casuística
e métodos: Foram utilizadas 1.514 amostras no período de 01 de janeiro de 2015 a
31 de dezembro de 2015, provenientes da unidade de internamento e emergência
pediátrica de um laboratório hospitalar da cidade de Salvador (BA). As contagens
automatizadas de linfócitos atípicos maiores que 5% foram submetidas à revisão microscópica em esfregaço sanguíneo corado com May-Grunwald/Giemsa. Após obtenção
dos dois resultados, automação e microscopia, os resultados foram planilhados no
Excel 2013 R. Os dados foram avaliados por teste Wilcoxon, correlação de Pearson e
correlação de Spearman. Todas as análises foram conduzidas usando a linguagem de
programação e ambiente de desenvolvimento R. Resultados e conclusão: Os valores
(mediana e intervalo interquartil) de linfócitos atípicos identificados pela máquina
e por microscopia óptica foram, respectivamente: 6,600 (5,600-8,700) e 5,000 (3,0008,000). A pseudomediana da diferença estimada pelo teste de Wilcoxon com correção de
continuidade (V = 149.000; p < 0,001) foi de 2,200 (IC95%: -2,400 ǂ -2,000). A análise
de correlação de Pearson (t = 36,516; df = 1.511; p < 0,001) apresentou coeficiente
r estimado de 0,685 (IC95%: 0,657-0,711). Análise de correlação de Spearman (S =
259530000; p < 0,001) apresentou ρ = 0,550 (IC não estimável). Observou-se uma
tendência de resultados mais altos pela automação quando comparado com a microscopia, sendo clinicamente irrelevante. Concluiu-se que a contagem automatizada
para linfócitos atípicos acima de 5% do Advia 120 apresenta boa correlação com a
contagem microscópica, o que permite aumentar o ponto de corte para revisão de
lâminas hematológicas.
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CARACTERIZAÇÃO CITOMORFOLÓGICA E IMUNOFENOTÍPICA DE
LINFOMA NÃO HODGKIN DE GRANDES CÉLULAS T ANAPLÁSICO EM
LÍQUIDO PLEURAL
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Rocha BCB, Barroso RS, Silva MCA, Mâcedo MF, Sales MM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Relatar a citomorfologia e o imunofenótipo de um caso de linfoma não
Hodgkin (LNH) de grandes células T anaplásico no líquido pleural. Casuística e
métodos: Os LNH pediátricos apresentam-se com linfonodomegalia e/ou massas
extramedulares volumosas de prognóstico favorável. O subtipo “grandes células T
anaplásico” representa cerca de 10% desses linfomas e é frequente no sexo masculino.
O diagnóstico histopatológico apresenta imuno-histoquímica positiva para: CD30/HLA-DR/ALK-1, 60%-70% de positividade de marcadores T: CD2/CD3/CD4/CD5/CD45RO
e negativa para marcadores B. Quarenta por cento não possuem imunofenótipo T
(técnica molecular demonstra monoclonalidade do TCR-T-cell receptor) e 10% não
apresentam diferenciação imunofenotípica/molecular (null cells). K. J. S., 14 anos de
idade, sexo masculino, evoluindo há 45 dias com dor abdominal, constipação, vômitos,
astenia, perda ponderal, linfonodomegalia cervical anterior, dispneia e anasarca. A
TC evidenciou derrame pleural bilateral com atelectasia, ascite volumosa e linfonodomegalia generalizada. Evoluiu com insuficiência respiratória, sendo submetido
à IOT/VM. Exames laboratoriais: líquido pleural com células grandes, basofílicas e
vacuolizadas de baixa relação N/C, positivas pela citometria de fluxo: CD45/CD58/
HLA-DR. Mielograma, biópsia de medula óssea e líquor sem sinais de infiltração. A
hipótese de LNH anaplásico foi rapidamente transmitida à equipe médica, possibilitando o início da quimioterapia redutora genérica (COP). O diagnóstico de LNH de
grandes células T anaplásico ALK positivo foi obtido pela análise histopatológica do
linfonodo cervical, com imuno-histoquímica positiva: CD30/ALK-1/CD45/CD45RO/
Ki-67 e negativa para CD3/CD20. Paciente evoluiu com significativa melhora clínica.
Resultados e conclusão: A integração de dados clínicos e epidemiológicos com os
achados laboratoriais da citometria de fluxo e citomorfologia conferiu agilidade
diagnóstica e foi decisiva na opção terapêutica inicial, contribuindo para a obtenção
de melhores resultados clínicos.
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MIELOMA MÚLTIPLO IGA: RELATO DE CASO ATÍPICO E AGRESSIVO
Silva CEM, Santos EAF, Silva DN, Moura TTM, Leite LAC

TROMBECTOMIA MECÂNICA TARDIA EM PACIENTE COM ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO: UM CASO ATÍPICO COM RECORRENTES
ISQUEMIAS TRANSITÓRIAS
Silva DN, Schelb AG, Bonfim MAS, Leite LAC
Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivos: O presente estudo tem por objetivo relatar um caso de tratamento
endovascular no acidente vascular encefálico isquêmico, de apresentação atípica,
com o tempo entre o ictus inicial e a retirada do trombo bastante alargado, sem
registros semelhantes na literatura. Casuística e métodos: Paciente A. M. C.,
63 anos, sexo feminino, hipertensa, ex-fumante, negava diabetes, hipercolesterolemia ou cardiopatia. Apresentou quadro de afasia e hemiparesia direita
por cerca de 6 horas, com recuperação total dos sintomas antes da avaliação
clínica, ficando internada por 24 horas; optou-se inicialmente por tratamento
conservador com antiagregante plaquetário e acompanhamento ambulatorial.
A tomografia inicial evidenciou trombo cerebral esquerdo sem sinais de isquemia. Posteriormente, a paciente apresentou quadro semelhante por quatro dias
consecutivos, com recuperação total dos sintomas em um curto espaço de tempo.
Após o terceiro episódio, foi introduzida a heparina de baixo peso molecular e
realizada uma tomografia, a qual evidenciou trombo em artéria cerebral média
esquerda e pequena área de isquemia. Durante a angiografia, foi realizada a intervenção com trombectomia mecânica, com retirada total do trombo. A paciente
evoluiu bem, sem o desenvolvimento de novos episódios de isquemia, recebendo
alta hospitalar 72 horas após o procedimento. Resultados e conclusão: Este
caso mostra que o diagnóstico e a intervenção precoce de acidente vascular
podem evitar sequelas associadas à isquemia cerebral. Recomenda-se que seja
realizada, em casos similares, a anticoagulação associada à trombectomia.
Referências: 1. Apperlbomg, et al. Current recommendations for endovascular
interventions in the treatment of ischemic stroke. Curr Atheroscler Rep. 2010;
12: 244-50. 2. Smith WS. Safety of mechanical thrombectomy andintravenous
tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke: results of the Multi Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia (MERCI) trial, part I. AJNR
Am J Neuroradiol. 2006; 27: 1177-82.
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Objetivos: O presente estudo tem por objetivo relatar um caso de MM IgA com apresentação morfológica atípica e curso extremamente agressivo. Casuística e métodos:
Paciente do sexo masculino, 53 anos de idade, natural e procedente de Penedo (AL),
foi admitido na UTI procedente da Clínica Médica do Hospital Universitário da UFAL
com quadro de rebaixamento do nível de consciência, desidratação e insuficiência
renal aguda. Era hipertenso e não relatava alergia a medicamentos ou tabagismo.
Apresentava abertura ocular espontânea, astenia, anorexia e exibia algumas petéquias
no abdômen e em membros inferiores. O exame de medula óssea mostrou intensa
celularidade, com 90% de células com basofilia citoplasmática, alta relação núcleo-citoplasmática, núcleo excêntrico, nucléolos proeminentes e presença de plasmócitos
binucleados. Os exames complementares apresentavam: RBC 2,15 × 1012/l, Hb 6,96 g/
dl, Hct 19,3%, RDW 16,6%, WBC 7,14 × 109/l, PLT 19,3 × 109/l, com marcante rouleaux
eritrocitário. Ureia 284 mg/dl, creatinina 5,92 mg/dl, cálcio 15,5 mg/dl, albumina 2,2
mg/dl, B2 microglobulina > 20 ng/dl. A eletroforese exibia pico monoclonal em região
de betaglobulina. Imunofixação: IgG 430 mg/dl, IgM 7 mg/dl, IgA 7890 mg/dl, kappa
8650 mg/dl, lambda 125 mg/dl. O paciente tinha sido previamente diagnosticado e
estadiado no Hemoal como MM IgA/kappa, estágio IIIb/III e evoluiu com parada
cardiorrespiratória e óbito. Resultados e conclusão: Este estudo mostrou um caso
incomum de MM IgA com plasmoblastos, fato que levou a uma forma mais agressiva
da doença e ao prognóstico desfavorável.
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IMPACTO DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D SOBRE A ATIVAÇÃO TH2 E
MAIORES CONTAGENS DE EOSINÓFILOS CIRCULANTES
Souto-Filho JTDS, Souto JTD
Faculdade de Medicina de Campos; Labmed Laboratório Médico
Objetivos: Embora seja conhecida por seus efeitos sobre a homeostase óssea e mineral, a vitamina D é cada vez mais reconhecida como agente imunomodulador.
Sua deficiência tem sido associada a doenças imunomediadas, como asma, rinite
e dermatite atópica. Essas condições alérgicas são mediadas por linfócitos T helper
2 (Th2) que secretam IL-4, IL-5 e IL-13, relacionadas com a produção de IgE, e
reações imunes mediadas por eosinófilos e mastócitos. Tal resposta Th2, por sua
vez, pode ser inibida pela vitamina D em diferentes sistemas experimentais. Assim,
o objetivo do presente estudo foi investigar a associação entre os níveis séricos
de vitamina D e a quantidade absoluta de eosinófilos circulantes. Casuística e
métodos: Estudo de delineamento transversal, envolvendo indivíduos de ambos
os sexos e de todas as faixas etárias, atendidos em um laboratório de patologia
clínica, que realizaram dosagens de 25-hidroxivitamina D e hemograma. Na
análise estatística, foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para
comparação de variáveis contínuas entre amostras independentes. Resultados
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e conclusão: Foram avaliados 670 indivíduos no ano de 2015. A idade mediana
foi de 43 anos (1-95), com predomínio do sexo feminino (79,3%). Os níveis de
vitamina D foram estratificados em quatro faixas: deficiência grave (< 10),
deficiência (10,1 a 20), insuficiência (20,1 a 30) e suficiência (> 30 ng/ml), distribuídos, respectivamente, nas frequências de 1,3%, 9,6%, 35,5% e 53,6%. A média
da contagem de eosinófilos nos quatro grupos foi de 244, 229, 191 e 181/mm3,
respectivamente, (p = 0,03). Não houve diferença estatística nos quatro grupos
entre as contagens de leucócitos (p = 0,19), neutrófilos (p = 0,21), linfócitos (p
= 0,59) e monócitos (p = 0,22). Dessa forma, verificou-se que em uma população
não selecionada, indivíduos com deficiência de vitamina D possuem maior risco
de desenvolver níveis mais elevados de eosinófilos sanguíneos. Sugerimos, então,
sempre considerar as deficiências de vitamina D como diagnóstico diferencial na
investigação de níveis aumentados de eosinófilos.

Tema livre tradicional

métodos: Paciente do sexo feminino, 31 anos de idade, compareceu ao laboratório em
22 de novembro de 2015 para realização de exames laboratoriais de acompanhamento
pós-transplante alogênico. O hemograma foi realizado em analisador hematológico
automatizado; procedeu-se a avaliação microscópica de esfregaço sanguíneo corado
por panótico. Resultados e conclusão: O equipamento emitiu flags de granulócitos
imaturos e linfocitose. Foi evidenciada em análise microscópica a presença de 4%
de células com alta relação núcleo-citoplasma, citoplasma basofílico sem grânulos
aparentes, núcleo com cromatina frouxa e nucléolos evidentes. A série vermelha não
apresentou alteração significativa. Após contato com a paciente, foi solicitada uma
nova amostra, que confirmou o resultado obtido. A paciente relatou diagnóstico de LLA
no ano de 2006, quando realizou o primeiro tratamento. Em 2012, porém, apresentou
a primeira recidiva, recebendo posteriormente um transplante alogênico, cujo doador
foi seu irmão. Diante do resultado, o médico hematologista responsável foi contatado
para ciência do caso. Após 25 dias da realização do hemograma, a paciente foi a óbito.
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INVESTIGAÇÃO DA CORRELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CITOGENÉTICAS
E DOS ACHADOS IMUNOFENOTÍPICOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS
COM LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA DO RIO GRANDE DO NORTE
Cavalcanti Jr. GBC, Gil EA, Oliveira TMM, Cunha ALA, Vasconcelos RC

RELATO DE CASO: DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA
DE PACIENTE ATENDIDA EM UM LABORATÓRIO PRIVADO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS (SP)

Laboratório DNA Center

Miyazawa MMA, Silva TCM, Araujo EF, Steca AP, Jácomo RH

Objetivos: Investigar a correlação entre alterações observadas no cariótipo e dados da
imunofenotipagem em crianças com leucemia linfoide aguda (LLA) na cidade de Natal
(RN). Casuística e métodos: Foram avaliados 30 pacientes recém-diagnosticados com
LLA, apresentando idade que variava de 4 meses a 17 anos; a cor branca (50%) e o sexo
masculino (57%) foram os mais prevalentes. O cariótipo foi obtido pela técnica de bandeamento G após cultura de medula óssea (MO). Em paralelo, foram imunofenotipadas
amostras de MO com um painel de anticorpos monoclonais específico para leucemias
agudas e, posteriormente, analisadas em um citômetro de fluxo de quatro cores. Também
foram coletadas informações referentes aos pacientes, como idade, sexo, cor, dados clínicos
relacionados com a doença, além de dados laboratoriais e análise citomorfológica do
aspirado da MO. Resultados e conclusão: A imunofenotipagem apresentou 93% LLA
de linhagem B precoce e 7% de linhagem T. Os achados físicos mais frequentes foram
linfoadenopatia (37%), hepatomegalia (77%) e esplenomegalia (70%). Em relação ao
hemograma, a maioria dos pacientes apresentava hemoglobina abaixo de 10 g/dl (73%),
contagem de leucócitos inferior a 10.000/μl (60%) e contagem de plaquetas abaixo de
150.000/μl (83%). Todos esses dados estão de acordo com os relatos da literatura. As
anormalidades cromossômicas foram observadas em 64%, dessas a hiperdiploidia foi a
alteração numérica mais comum (67%), seguida pela hipodiploidia, com 33%. Foram
observadas alterações estruturais e/ou numéricas complexas ainda não descritas na
literatura que, de acordo com dados clínicos e laboratoriais, indicaram prognóstico
desfavorável. Conclui-se que a partir deste trabalho foi possível demonstrar a importância do estudo citogenético nos pacientes pediátricos com LLA do Rio Grande do Norte.
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RELATO DE CASO: IDENTIFICAÇÃO HEMATOLÓGICA DE SEGUNDA
RECIDIVA DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA EM UM LABORATÓRIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
Silva TCM, Steca AP, Araujo EF, Miyazawa MMA, Jácomo RH
Laboratório Sabin
Objetivos: Relatar a identificação celular hematológica de um caso de segunda recidiva
de leucemia linfocítica aguda (LLA) em paciente em acompanhamento pós-transplante
alogênico atendido em um laboratório de São José dos Campos (SP). Casuística e
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Laboratório Sabin
Objetivos: Relatar a importância da análise microscópica do esfregaço de sangue
periférico diante de resultados sinalizados pela automação hematológica. Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino, 30 anos, apresentando fraqueza há
cerca de um mês, realizou coleta de sangue total com EDTA para realização do
hemograma em 24 de março de 2016. O material foi processado em analisador
hematológico; procedeu-se a avaliação microscópica de esfregaço sanguíneo corado
por panótico. Resultados e conclusão: O equipamento apresentou flags de células
imaturas, leucocitose e plaquetopenia. O resultado demonstrou parâmetros da série
vermelha preservados, dentro dos valores da normalidade. Ao microscópio, foram
encontrados 81% de células com características blásticas. Diante da evidência
de células blásticas, solicitou-se uma nova amostra, que confirmou o primeiro
resultado. Foi realizado contato com o médico responsável pela paciente para
relatar o caso. Após exames complementares e investigação, recebemos o retorno de
diagnóstico de leucemia linfocítica aguda (LLA). O diagnóstico diferencial entre as
neoplasias hematológicas muitas vezes é difícil. Atualmente, podem ser utilizadas
várias ferramentas laboratoriais (citoquímicas, imunofenotipagem, citogenéticas
e métodos que utilizam biologia molecular) para que a célula envolvida no
processo neoplásico seja precisamente identificada. Mesmo com todos os recursos
diagnósticos disponíveis, a interpretação do hemograma e a análise citológica do
esfregaço de sangue periférico continuam sendo fundamentais para o diagnóstico
precoce das neoplasias hematológicas, especialmente das leucemias, uma vez que o
profissional de laboratório é, muitas vezes, o primeiro a detectar discretas alterações
no hemograma que possam indicar doença onco-hematológica.
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RELATO DE CASO: DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA
DURANTE REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA DE ROTINA DE PACIENTE
ATENDIDO EM UM LABORATÓRIO PRIVADO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
Steca AP, Silva TCM, Miyazawa MMA, Araujo EF, Jácomo RH
Laboratório Sabin

Tema livre tradicional
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Objetivos: Relatar a ocorrência de um caso de leucemia mieloide crônica identificado
durante a realização das hematoscopias de um laboratório privado de São José dos
Campos (SP). Casuística e métodos: Paciente do sexo masculino, 39 anos de idade,
compareceu ao laboratório em 03 de fevereiro de 2016 para realizar exame periódico.
Foi coletada amostra para hemograma, que foi processado em analisador hematológico; procedeu-se a avaliação microscópica de esfregaço sanguíneo corado por
panótico. Resultados e conclusão: Foram obtidos os seguintes resultados: leucócitos
87.700/mm3 (leucocitose), com diferencial apresentando 14% de linfócitos, 64% de
neutrófilos segmentados, 7% de bastonetes, 1% de eosinófilos, 2% de basófilos, 4% de
monócitos, 1% de metamielócitos, 4% de mielócitos e 3% de blastos. Série vermelha
normal (13 g/dl de hemoglobina e 41,6% de hematócrito) e contagem de plaquetas
também normal (230 mil/mm3). Após solicitação de nova amostra para confirmação
do resultado, já que o histórico do paciente apresentava resultados normais, o médico
solicitante realizou encaminhamento para um hematologista, o qual pediu os exames
de cariótipo para doenças hematológicas e imunofenotipagem de células hematopoéticas. O cariótipo demonstrou presença de translocação recíproca entre cromossomo 9
e 22, resultando na presença de cromossomo Philadelphia; o perfil imunofenotípico
evidenciou presença de células jovens da série granulocítica em processo de maturação em sangue periférico. A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que se
tratava de um caso de leucemia mieloide crônica. Após 64 dias, o paciente retornou ao
laboratório para realização de exames de acompanhamento, já em tratamento com
hidroxiureia, tendo apresentado hemograma dentro dos valores da normalidade. Com
este caso, reitera-se a importância da análise microscópica criteriosa diante dos flags
apresentados pela automação e do contato imediato com o médico solicitante para
que o paciente possa iniciar o tratamento o mais rápido possível.
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USO DO D DÍMERO NO AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO DE EVENTOS
TROMBOEMBÓLICOS
Bianchini M, Zoccoli CM
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Realizar levantamento de dados em laboratório de análises clínicas a
respeito do caráter de procura do exame de D dímero e perfil dos pacientes que
realizam o exame a fim de correlacionar com informações buscadas na literatura.
Casuística e métodos: Realizou-se análise retroativa dos exames de D dímero
processados em laboratório privado de análises clínicas de Florianópolis (SC) no
período de outubro de 2014 a outubro de 2015. Relacionaram-se os dados com a
revisão bibliográfica obtida de portais periódicos Capes, Scielo Brasil, ScienceDirect
e PubMed. Resultados e conclusão: Estudo feito em 2009 por Moreira et al. sugere
que idade acima de 40 anos está associada com elevação do risco de eventos tromboembólicos. Corroborando o estudo, a análise dos dados laboratoriais demonstrou
que a faixa etária com maior demanda é a de pacientes entre 41 e 80 anos, aproximadamente 62% dos exames realizados neste período. No intervalo pesquisado,
a demanda do exame em mulheres foi superior, representando 60% dos testes no
período. Nessas pacientes, os resultados superiores ao valor de referência predominaram, contando com 69% dos exames alterados. A análise dos dados demonstrou
que no período de estudo as urgências clínicas apresentaram maior demanda do
exame de D dímero, representando um total de 75% do total de testes. De maneira
geral, a dosagem de D dímero é importante no acompanhamento dos distúrbios de
coagulação, principalmente nas urgências clínicas, e sua importância se consagra
pela sua alta sensibilidade e pelo seu poder preditivo negativo. Referência: 1. Moreira
AM, et al. Fatores de risco associados a trombose em pacientes do estado do Ceará.
Rev Bras Hematol Hemoter, São Paulo. 2009; 31(3): 132-6. Disponível em: http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516 84842009000300006&ln
g=en&nrm=iso.
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A PROPOSAL FOR A DIAGNOSTIC ALGHORITM FOR ADVERSE FOOD
REACTIONS, FOCUSING THE ROLE OF SPECIFIC IGG4
Faggian D
Department Laboratory Medicine University of Padua, Italy
Objectives: An adverse food reaction described clinically abnormal responses to
an ingested food that might occur secondary to non-allergic food hypersensitivity
(food intolerance) or allergic food hypersensitivity (food allergy)(1). To evaluate
i-Screen-Ab® test for the diagnosis of adverse food reactions and to assess its
clinical impact, in particular for the specific IgG4 (IgG4s) in food intolerance
diagnosis. Casuistic and methods: One hundred forty-two patients refereed to
gastroenterological clinic for gastrointestinal symptomatology linked to ingested
food were enrolled. Blood was collected to carry out a) i-screen-Ab® – a semiquantitative determination of IgG4 and specific IgE (IgEs) antibodies against
six specific mixtures of food allergens and IgG antibodies against deaminated
gliadin peptide(1); b) in case of positivity, to evaluate 42 allergens for both specific
IgE and for IgG4s (Phadia ImmunoCAP® 1000 and 250). At each visit, gastroenterologist, throughout a questionnaire, determined a score (from 0 to 10) for
the state of health of each patient. Results and conclusion: Ninety-three patients
(four with elevated IgEs and 89 with high IgG4s) were put to a personalized exclusion diet for three weeks. Evaluating the questionnaire, patients with high IgEs
had great improvement, patients with high IgG4s had slight (6.4%), moderate
(9.6%) and great (84%) improvement. Considering the good agreement with
ImmunoCAP®(1) and the results obtained after the exclusion diet, this screening
should be included into a diagnostic algorithm: it could represent the initial step
in patients with gastrointestinal symptoms. A strict collaboration between general
practitioner, gastroenterologist, allergist and laboratorians should be encouraged
to obtain a personalized medical approach. Reference: 1. Faggian, et al. WAO J.
2015; 8(Suppl 1): A:243.
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ SECUNDÁRIA À TOXOPLASMOSE
AGUDA: RELATO DE CASO
Aguiar PADF
Universidade Federal de Uberlândia
Objetivos: Relatar um caso de síndrome de Guillain-Barré (SGB) secundária à
toxoplasmose aguda. Casuística e métodos: Criança de 11 anos, encaminhada
para avaliação de dificuldade motora progressiva, ascendente, com perda de força
muscular, levando à incapacidade para realizar as atividades físicas habituais. Quadro com 45 dias de evolução, com piora nos últimos 30 dias. Queixava-se ainda de
cefaleia holocraniana, porém, em algumas ocasiões, a dor era retro-ocular. Sem sinais
cutâneos; sem histórico de doença viral recente. AP: pais soropositivos em tratamento
antirretroviral. O paciente foi submetido à avaliação pela equipe de neurologia, que
orientou solicitar eletroneuromiografia (ENM), sorologia para TorRC/HIV e punção
lombar para coleta de líquor. Resultados e conclusão: A ENM foi compatível com
SGB, variante axonal AMAN. A sorologia para HIV foi negativa; para CMV, foi positiva
apenas para IgG; já para toxoplasmose, ambas as imunoglobulinas foram positivas,
sendo IgM: 31,4 (reagente > 1,1) e IgG: 28,5 UI/ml (reagente > 3 UI/ml). O líquor
não foi puncionado devido à dificuldade técnica. O paciente recebeu tratamento com
imunoglobulina 400 mg/kg/dia durante cinco dias, relatando melhora importante
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da força motora após o terceiro dia de tratamento. Optou-se por não fazer tratamento
para toxoplasmose. Após sete dias de internação, recebeu alta para acompanhamento
ambulatorial com a equipe da neurologia. A SGB é uma doença de provável caráter
autoimune, adquirida, desmielinizante, caracterizada por inflamação aguda dos nervos
periféricos e dos nervos cranianos. Vários agentes infecciosos têm sido implicados
como gatilhos para o desenvolvimento da síndrome, em especial os vírus. Entretanto, existem poucos trabalhos na literatura correlacionando outros agentes, como o
Toxoplasma gondii, com a doença. No PubMed, apenas cinco trabalhos retornaram
da busca, e apenas dois fazendo associação clara com as duas doenças. Portanto, o
relato deste caso torna-se importante, uma vez que a doença pode apresentar relação
causal com outros agentes.
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DISCREPÂNCIAS ENTRE RESULTADOS OBTIDOS EM DOIS SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO EXAME TOXOPLASMOSE IGM
EM AMOSTRAS DE SORO DE PACIENTES
Matos AM, Amaral AV, Cruz MT, Oliveira FCA
Laboratório Leme
Objetivos: A sorologia para toxoplasmose é o método mais utilizado no diagnóstico
dessa doença. Anticorpos IgM surgem em cinco dias, diminuem em poucas semanas ou
meses. Podem persistir até 18 meses, não significando infecção recente. Um resultado
de IgM negativo ou positivo na gravidez não diagnostica ou afasta infecção aguda,
sendo necessária a complementação diagnóstica. Este estudo tem o objetivo de realizar
a comparabilidade entre métodos de quimioluminescência e enzyme linked fluorescent assay (ELFA). Casuística e métodos: Foram selecionadas 36 amostras reagentes
e indeterminadas para toxoplasmose IgM no período de janeiro de 2016 a abril de
2016 em um laboratório da rede privada do estado da Bahia. Essas amostras foram
analisadas por quimioluminescência, que apresenta especificidade relativa de 99,68% e
reanalisadas por ELFA, que possui especificidade relativa de 99,25%, considerada como
confirmatória. Resultados e conclusão: No total de 36 amostras, 28 foram reagentes
na quimioluminescência e 22 apresentaram positividade no ELFA. De oito amostras
indeterminadas na quimioluminescência, duas foram confirmadas. Esse total de 36
pacientes foram subdivididos em: homens, gestantes, não gestantes e crianças. No grupo
masculino, os quatro resultados reagentes se confirmaram em ambas metodologias;
contudo, um resultado inicialmente indeterminado apresentou-se não reagente no
ELFA. No grupo das crianças, três analisados: um resultado reagente se confirmou no
ELFA e dois indeterminados foram não reagentes na metodologia confirmatória. No
grupo das gestantes, dos 10 resultados reagentes, apenas sete confirmaram positividade,
sendo dois resultados indeterminados; apenas um foi confirmado. Referências: 1.
Bula do teste ANTITOXO IGM Architect system – ABBOTT. 2. Bula do teste ANTITOXO
IGM – VIDAS – BIOMERIÉUX. Disponível em: http://www.labhpardini.com.br/scripts/
mgwms32.dll?MGWLPN=HPHOSTBS&App=HELPE&EXAME=S||ELFAG.
225

ESTUDO COMPARATIVO DA REATIVIDADE DOS ANTICORPOS ANTI-CCP
E FATOR REUMATOIDE
Assunção LGS, Moura BS, Moutinho L, Ribeiro DM, Farace MD
Lab Rede – Laboratório de Referência em Diagnósticos Especializados

Tema livre tradicional

detectar AR e distinguir outros tipos de artrite e processos inflamatórios. O teste isolado
de anti-CCP é considerado de sensibilidade baixa e um resultado negativo não exclui a
doença. A determinação dos anticorpos FR e CCP são complementares, especialmente
para AR inicial. Na literatura, há diferentes percentuais de positividade entre os dois
marcadores. Uma metanálise mostrou que as sensibilidades combinadas dos testes são
semelhantes, mas a positividade para anti-CCP é mais específica para a AR do que para
o FR. Nosso estudo tem o objetivo de contribuir com a análise da correlação qualitativa
entre os dois testes realizados em uma mesma amostra. Casuística e métodos: O anti-CCP e o FR foram ensaiados na plataforma Abbott Architect (Abbott Park, IL, USA),
sendo o anti-CCP no equipamento i2000®, pelo método quimioluminescência, e o FR
no c8000®, por imunoturbidimetria. Foram analisadas 108 amostras no período de
janeiro de 2012 a fevereiro de 2016. Os dados foram submetidos à análise de comparação de métodos qualitativos pelo software EP Evaluator®. Resultados e conclusão:
Os resultados apresentaram concordância global de 88% (80,5% a 92,8%) entre os
testes, sendo a correlação positiva de 87,5% e a negativa de 88,2%. O índice de kappa
(Cohen’s Kappa) foi de 72,4% (58,3% a 86,5%), algo inferior ao que se assume como
concordância “alta” (kappa > 75). Em se tratando da análise combinada dos testes
para predizer a AR, há dados na literatura de sensibilidade de 30% a 39% e especificidade
de 98% a 100%. Porém, nossa análise limita-se à correlação e não permite a análise
de associação com presença ou ausência de doença.
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PERFIL DA REPLICAÇÃO VIRAL DO CITOMEGALOVÍRUS (CMV) EM
PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
Carvalho FR, Souza CF, Leite RIJCK, Silva AA, Almeida JR
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Avaliar o perfil da replicação viral do CMV, via antigenemia pp65, em
pacientes submetidos ao transplante renal, nos primeiros meses pós-transplante,
bem como sua correlação com o qPCR. Casuística e métodos: Trata-se de um estudo
observacional, prospectivo e longitudinal, no qual foram analisadas 344 amostras
de sangue periférico de 32 pacientes submetidos ao transplante renal no serviço de
nefrologia no período de abril de 2014 a setembro de 2015. O monitoramento consistiu
no acompanhamento via antigenemia pp65 (Brite Turbo, Holanda) dos pacientes
no dia do transplante, semanalmente, durante os três primeiros meses, e em uma
avaliação ao final do sexto mês do pós-transplante. Ainda realizamos a análise entre
antigenemia pp65 e qPCR. Resultados e conclusão: Valores positivos, porém abaixo do
cut-off para tratamento (> 10 células positivas/ 2 × 105 leucócitos), foram observados
a partir da primeira até a quarta semana pós-transplante. Valores acima do cut-off
foram detectados na quinta semana pós-transplante, sendo o pico de replicação viral
observado na oitava semana pós-transplante. Observa-se, semanalmente, uma redução
progressiva da média dos valores da antigenemia pp65 até próximos do cut-off na
12ª semana, perdurando até o sexto mês. Os resultados da antigenemia pp65 foram
confrontados com os resultados da qPCR, de modo pareado, para constituir uma
regressão linear, sendo observada forte correlação (R2 = 0,77) entre os dois métodos.
Consideramos que o monitoramento de rotina, via antigenemia pp65, durante os três
primeiros meses pós-transplante renal, tem impacto positivo na detecção precoce da
replicação viral, evitando doença tardia pelo CMV.
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Objetivos: Vários marcadores biológicos, incluindo autoanticorpos, têm sido utilizados
para avaliar o diagnóstico e o prognóstico da artrite reumatoide (AR), mas apenas o
fator reumatoide (FR) e o anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado (anti-CCP) são
empregados na rotina clínica. O FR tem sido o teste de sangue primário usado para
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REATIVIDADE DO VDRL EM UM LABORATÓRIO ESCOLA NO MUNICÍPIO
DE ARACAJU (SE)
Teixeira RPL, Guimarães AO, Almeida POS, Boaventura RF, Barbosa JHR

Tema livre tradicional
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Universidade Tiradentes (UNIT)
Objetivos: A sífilis é uma doença infecciosa aguda ou crônica, causada pela espiroqueta Treponema pallidum adquirida pelo contato sexual, de origem congênita,
e por meio de transfusão de sangue contaminado. O estudo teve o objetivo de
verificar a reatividade do teste não treponêmico em pacientes de um laboratório
escola de Aracaju. Casuística e métodos: O trabalho desenvolvido trata-se de
um estudo transversal constituído por 1.270 amostras de sangue coletadas no
Laboratório Escola de Análises Clínicas da cidade de Aracaju (SE), de janeiro
de 2014 a janeiro de 2015. A determinação da reatividade, semiquantitativa, de
anticorpos não treponêmicos presente no soro, foi feita utilizando a suspensão
antigênica (suspensão de cardiolipina 0,003%, lecitina 0,02%, colesterol 0,09%
e azida sódica 14,6 mmol/l em tampão estabilizador) da Labtest. Para evitar o
feito pró-zona, as amostras foram testadas sem diluir e diluídas 1:8. Resultados
e conclusão: A sorologia apresentou reatividade para 77 (6,06%) amostras, sendo
56 (4,41%) positivas para o gênero feminino e 21 (1,65%) para o masculino.
Mesmo com a abrangência de campanhas informativas a respeito das doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs), a positividade para o VDRL implica grave
problema de saúde pública, principalmente em gestantes, fazendo-se necessário
o início imediato da antibioticoterapia, tendo em vista que esta patologia tem um
prazo muito prolongado para o desenvolvimento dos seus sintomas, o que leva à
transmissão sem ao menos ter conhecimento de estar infectado. O resultado pode
ter sofrido viés de seleção, visto que a maioria das amostras foram de mulheres.
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ANÁLISE DA ROTINA DO ANTICORPO ANTI-DSDNA EM UM HOSPITAL
TERCIÁRIO
Bento ACCS, Oliveira AS, Lima EMM, Silva SBA, Pasoto SG
Laboratório de Imunologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC/FMUSP), Divisão de Laboratório Central
Objetivos: Avaliar o desempenho do ELISA para triagem do anticorpo anti-dsDNA,
marcador do lúpus eritematoso sistêmico (LES) em um hospital terciário. Casuística e métodos: Em nossa rotina, a triagem do anti-dsDNA é realizada por
um ELISA automatizado, e os positivos são confirmados por imunofluorescência
indireta (IFI) em C. luciliae. Realizamos um levantamento dos exames de rotina
de 2 de março a 30 de novembro de 2015 e análise crítica dos resultados. Foram
compilados 958 resultados, sendo excluídos 203 devido à multiplicidade de exames
de um mesmo paciente ou à ausência de diagnóstico. Foram então incluídos em
nossa análise 755 resultados. Resultados e conclusão: Tinham LES 590 (78%)
pacientes e 165 (22%), outras doenças (autoimunes, infecciosas ou metabólicas).
No LES, 75% das amostras foram positivas pelo ELISA, enquanto a positividade
em outras doenças foi de 18% (p = 0,0001). A sensibilidade e a especificidade do
ELISA para o LES foram 75% e 82%, respectivamente. A positividade da IFI no
LES foi 85%, enquanto, em outros diagnósticos, 37% (e todos os casos positivos
apresentavam doenças autoimunes associadas ao LES, como síndrome de Sjögren
e plaquetopenia) (p = 0,0001). A concordância entre o ELISA e o diagnóstico de
LES foi calculada com base na divisão em cinco faixas de detecção: < 40, 40-79,
80-119, 120-200 e > 200 UI/ml (referência ≥ 20 U/ml). Na faixa de 40 79-U/ml,
observamos boa concordância (90%) e, quanto maior o nível, melhor a concordância, atingindo 99% na faixa > 200 U/ml (p < 0,0001). Assim, similar ao proposto
nos critérios de classificação do LES (Systemic Lupus International Collaborating
Clinics Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus), que indicam um
valor > 2 vezes o de referência como relevante no ELISA, observamos em nossa
rotina que resultados > 2 vezes o cut-off apresentam boa concordância com o LES.
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AVALIAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DE MÉTODO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA ZIKA E
OUTRAS ARBOVIROSES
Mangueira CLP, Drugowick IC, Matsuo PM, Rodrigues SS, Lemos VS
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: Avaliar e validar teste comercial tipo mosaico para detecção de anticorpos
IgG/IgM contra arbovírus. Casuística e métodos: Analisamos comparativamente
resultados de um teste sorológico mosaico para detecção de anticorpos IgM/IgG para
arbovírus: dengue (DENG), chikungunya (CHKG) e vírus da zika (ZKV). Analisamos 52
amostras comparativamente com metodologias já utilizadas no laboratório. Para ZKV,
testamos 36 amostras analisadas em laboratório no exterior pela metodologia de IFI e,
paralelamente, testadas pelo kit comercial em questão. Para CHKG, testamos 17 amostras
analisadas por IFI convencional e pelo teste mosaico. Já para DENG, analisamos 24
amostras por ensaio imunoenzimático (ELISA) e pela metodologia teste, IFI. Resultados
e conclusão: Para ZKV, observamos concordância global de 91% para IgG e 86,1% para
IgM. Dos casos discordantes para IgG, duas foram positivas pelo teste, porém negitivas
pelo laboratório referência (positivos para anticorpos contra DENG um IgM e outro IgG
positivo). No outro caso, o IgG foi positivo baixo (1/20) no laboratório referência, porém
negativo pelo kit testado (IgG positivo para dengue). Para os casos discordantes IgM,
observamos negatividade pelo resultado liberado pelo laboratório referência, contudo
esses casos foram positivos pelo método mosaico (presença de anticorpos IgM e IgG para
DENG). Em apenas um caso o IgM foi positivo pelo laboratório referência, mas negativo
com o kit mosaico com IgG positivo para DENG. Para CHKG, observamos concordância
global de 94% para IgG e 100% para IgM. Em relação ao IgG, o único caso discordante
foi reagente fraco (1/20) pelo método convencional e negativo pelo kit testado. Para
DENG, comparando ELISA e IFI, observamos concordância de 79% para IgG e 92% para
IgM. Houve concordância elevada tanto para IgM quanto para IgG quando comparamos métodos convencionalmente utilizados em nosso laboratório com o kit mosaico,
principalmente para ZKV e CHKG. Nos casos discordantes, observamos que a presença
de anticorpos contra dengue pode a levar à reação cruzada com a sorologia para ZKV. O
mesmo não ocorre entre os flavivírus e a CHKG.
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COMPARABILIDADE DA POSITIVIDADE E DE TÍTULOS ENTRE DIFERENTES CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS PARA O TESTE DE FAN EM
CÉLULAS HEP-2
Estelha PR, Santos APT, Pereira MFR, Cunha IF, Pasoto SG
Laboratório de Imunologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC/FMUSP), Divisão de Laboratório Central
Objetivos: Realizar projeto de validação de diferentes conjuntos diagnósticos para o
teste de FAN em células HEp-2. Casuística e métodos: Foi realizada análise de comparabilidade de positividade na titulação de screening (1/80) entre cinco kits de diferentes
procedências (A/B/C/D/E) para o teste de FAN por imunofluorescência indireta (IFI)
em células HEp-2. Foram testadas 50 amostras de nossa rotina positivas para o FAN
(com títulos, padrões de IFI e perfil de autoanticorpos conhecidos) e 50 amostras
negativas para o FAN (e com anti-ENA screening negativo por ELISA). A leitura foi
realizada individualmente por três biomédicos experientes (K/L/M) em um mesmo
microscópio e sem conhecimento dos resultados (avaliação “cega”). As 50 amostras
positivas foram diluídas até 1/1280. 1) Positividade: para análise da comparabilidade
quanto à positividade, os resultados de cada procedência foram comparados com
os de nossa rotina diagnóstica (realizada na procedência B). Também analisamos
a comparabilidade entre as cinco diferentes marcas. 2) Títulos: para análise da
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comparabilidade quantos aos títulos, foi considerada como concordante a diferença
de no máximo um título e comparados os resultados dos três examinadores em cada
uma das marcas. Resultados e conclusão: 1) Positividade: as médias de concordância
entre os três examinadores em cada uma das marcas foram de: A – 95%, B – 96%,
C – 96%, D – 91% e E – 94%. Já as médias de concordância entre as cinco marcas
para cada um dos examinadores foram de: K – 94%, L – 94%, M – 96%. 2) Títulos: as
médias de concordância entre os títulos observados entre os três examinadores para
cada uma das marcas foram de: A – 87%, B – 93%, C – 89%, D – 87%, E – 97%. Nossos
dados mostram que esses diferentes conjuntos diagnósticos apresentaram concordância
adequada quanto à positividade do FAN. Também observamos boa comparabilidade
em relação aos títulos dentro de cada uma das marcas.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE IMUNOBLOT RÁPIDO COMO TESTE
CONFIRMATÓRIO PARA O DO DIAGNÓSTICO DE HIV1/2
Santos APT, Santoja RCS, Marques LTS, Maluf NZ, Santos VA
Laboratório de Imunologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC/FMUSP), Divisão de Laboratório Central
Objetivos: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus, causador da
síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids). O HIV ataca o sistema imunológico,
principalmente os linfócitos T CD4+, responsáveis pela defesa do organismo às
doenças. O organismo infectado passa a produzir anticorpos (Ac) contra os vírus
HIV1 e HIV2. A detecção desses Ac é utilizada para o diagnóstico, e o encontro de
testes adequados é fundamental para o laboratório. O objetivo do trabalho foi avaliar
o desempenho do conjunto diagnóstico Imunoblot Rápido contra o teste eletroquimioluminescência e Imunoblot Convencional utilizado no nosso laboratório como
teste confirmatório para diagnóstico de infecção pelo HIV1/2. Casuística e métodos:
Foram utilizadas no estudo 40 amostras provenientes de pacientes com solicitação
médica de pesquisa de Ac para HIV com resultados previamente conhecidos. Todos
os dados foram avaliados pelos programas estatísticos Epevaluatore Excel, sendo
avaliados: coeficiente de kappa, gráfico de bolhas, valor preditivo positivo (VPP),
valor preditivo negativo (VPN), sensibilidade estimada, especificidade estimada e
eficiência estimada; foi avaliada também a reprodutibilidade e a repetibilidade do kit.
Resultados e conclusão: O Imunoblot Rápido contra a eletroquimioluminescência
apresentou kappa de 51,9%, com concordância de 75,7%, sensibilidade estimada de
66,66% e especificidade estimada de 100%. A prevalência foi de 72,97% com VPP de
100% e VPN de 52,63%; a eficiência estimada, 45,02%. Já o Imunoblot Convencional
apresentou Kappa de 94,6%, com concordância de 97,3%, sensibilidade estimada
de 94,73% e especificidade de 100%. A prevalência foi de 51,35% com VPP de 100%
e VPN de 94,73%; a eficiência estimada, 66,64%. O Imunoblot Rápido apresentou
repetibilidade e reprodutibilidade de 100%. Com os resultados obtidos no Imunoblot
Rápido, pode-se concluir que o desempenho do kit é considerado satisfatório como
teste confirmatório para o diagnóstico do HIV.
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PERFIL DE SENSIBILIZAÇÃO AOS COMPONENTES DE ALÉRGENOS DO
LEITE DE VACA EM AMOSTRAS DE CRIANÇAS ENVIADAS A UM LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA
Moutinho L, Moura BS, Farace MD, Pereira CG, Rezende SO
Lab Rede – Laboratório de Referência em Diagnósticos Especializados
Objetivos: Alergia alimentar é definida como um efeito adverso à saúde decorrente
de resposta imune específica após a exposição a um determinado alimento. A alergia
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Tema livre tradicional

às proteínas do leite de vaca é a mais frequente, sendo a principal causa de alergia
alimentar em crianças com menos de 3 anos. O objetivo do presente trabalho
foi avaliar a reatividade dos testes moleculares para alergia ao leite de vaca em
crianças. Casuística e métodos: A partir do banco de dados de amostras enviadas
para dosagem simultânea de IgE sérica para α-lactoalbumina ([ALA], Bos d 4),
β-lactoglobulina ([BLG], Bos d 5) e caseína (Bos d 8), foram selecionadas 1.578
crianças entre 0 a18 anos, de ambos os sexos, no período de janeiro a dezembro de
2015. Desse total, 1.046 eram amostras de crianças até 3 anos de idade, 444 entre
4 e 10 anos e 88 entre 11 e 18 anos. A dosagem quantitativa do IgE molecular foi
realizada no sistema ImmunoCAP® (Thermo Scientific, Phadia, Uppsala, Suécia).
Resultados e conclusão: De 1.578 amostras, 1.178 (75%) foram negativas para os
três testes (IgE < 0,35 KU/l). Neste grupo, encontram-se 92% dos pacientes entre
11 e 18 anos. Considerando os indivíduos até 3 anos e de 4 a 11anos, observaram-se 26% e 28%, respectivamente, de resultados superiores a 0,35 KU/l. Entre as 400
amostras com resultados acima de 0,35 KU/l, 294 (73,5%) foram sensibilizadas para
ALA, 280 (70%) para BLG e 200 (50%) para caseína. Avaliando a reatividade para
mais de um alérgeno, observou-se que 161 (40,25%) foram monossensibilizados,
sendo ALA 76 (19%), BLG 59 (14,75%) e caseína 26 (6,5%). A maioria dos pacientes
(239) foi polissensibilizada: 135 (33,75%) reativos conjuntamente para os três
alérgenos, 65 (16,25%) para ALA e BLG, 18 (4,5%) para ALA e caseína e 21 (5,25%)
para BLG e caseína. Conclui-se que a maioria dos indivíduos sensibilizados para
as proteínas do leite possui IgE específica para mais de um alérgeno, sendo mais
prevalente para ALA e BLG.
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VALIDAÇÃO DE KIT COMERCIAL IMUNOENZIMÁTICO PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE INFECÇÃO POR VÍRUS CHIKUNGUNYA NO
BRASIL
Gravi TT, Lázari CS, Cantagalli VD, Granato CFH, Siciliano S
Grupo Fleury
Objetivos: Desde sua introdução no Brasil em 2014, a importância clínica do vírus
Chikungunya (CHIKV) é crescente e, consequentemente, são necessárias técnicas
eficientes para seu diagnóstico laboratorial. Com o objetivo de disponibilizar
uma técnica para uso em larga escala em laboratório de rotina, foi realizada a
validação de um kit comercial imunoenzimático, recentemente licenciado, para
diagnóstico sorológico de infecção por CHIKV. Casuística e métodos: Utilizou-se
o kit NovaLisa® (NovaTec, Alemanha) para pesquisa de anticorpos (Ac) IgG e IgM
anti-CHIKV. Para tanto, testaram-se 13 amostras previamente processadas, sendo 11
com CHIKV detectado por biologia molecular (PCR) e duas com sorologia positiva
(Elisa, laboratório de referência). Nos casos positivos por PCR, foram utilizadas
amostras coletadas em datas posteriores, segundo a dinâmica de surgimento de
Ac conhecida para essa infecção, conforme o tempo decorrido entre as coletas. O
painel negativo foi composto por 18 amostras com sorologia positiva para outros
vírus (dengue, EBV, VHC, rubéola e CMV), sendo consideradas não reagentes para
CHIKV, considerando a baixa probabilidade de coinfecção. A concordância entre os
resultados foi analisada qualitativamente por meio do programa EPEvaluator®.
Resultados e conclusão: Para IgG, em comparação com as amostras de referência,
houve dois resultados falso negativos e um falso positivo, com concordância de
90,9% entre as técnicas; para IgM, a concordância foi de 84,8%, sendo cinco falso
positivos, dos quais três foram indeterminados na metodologia em teste. Concluiu-se
que o kit avaliado apresenta desempenho adequado para uso em rotina. Desde sua
implantação em março de 2016, vem sendo realizados, em média, 250 testes/mês,
com amostras provenientes de diversos estados brasileiros, e positividade em torno
de 50% naquelas vindas da Bahia e de Pernambuco, onde o CHIKV sabidamente
tem intensa circulação.

Tema livre tradicional
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE IGE E DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM
URINA DE INDIVÍDUOS COM RINITE ALÉRGICA

of diagnostic tests for visceral leishmaniasis in Brazil. Trop Med Int Health; 17(IO):
I202-I207. 2. Maia Z, Lírio M, Mistro S, Mendes CMC, Mehta SR, Badaro R. Comparative
study of rK39 Leishmania antigen for serodiagnosis of visceral leishmaniasis: systematic
review with meta analysis. Plos NTD; 6(1484).

Hoerlle JL, Pelegrini V

236

Centro Universitário Univates
Objetivos: Avaliar a ocorrência de imunoglobulina E (IgE) em urina de indivíduos com
e sem rinite alérgica e comparar parâmetros bioquímicos urinários dos dois grupos com
o intuito de encontrar uma alternativa à dosagem sanguínea. Casuística e métodos:
Foram avaliadas amostras de urina de 20 voluntários, sendo 10 do grupo teste e 10 do
grupo-controle, com sete mulheres e três homens em cada. A média de idade do grupo teste
foi 34 anos e do grupo-controle 37 anos. Todos os participantes do grupo teste declararam
estar com rinite no momento da coleta da urina. As análises de IgE foram realizadas
pelo método de ELISA (Symbiosis) e dos parâmetros bioquímicos, pelo método de fita
reagente (Alere 10 DLU). Resultados e conclusão: A análise estatística dos valores de IgE
na urina mostrou que há diferença significativa para a presença dessa imunoglobulina
em indivíduos com rinite alérgica em relação àqueles que não a têm (p = 0,0483). O
valor médio da IgE no grupo teste foi de 2,20 UI, enquanto no grupo-controle, de 0,79
UI. Não foram encontrados valores de referência para a IgE na urina. Os parâmetros
bioquímicos mostraram grande similaridade de resultados, sugerindo que essas dosagens
podem não ter vínculo com a presença ou não de rinite. Diversos estudos são proficientes
ao relatar associações de patologias com a presença das IgEs no sangue, principalmente
de ordem alérgica, mas não apontam para nenhuma indicação de valores na urina. Esses
estudos indicaram valores aumentados dessa imunoglobulina no sangue, entretanto essa
pesquisa identificou o aumento, mesmo que discretamente, na urina. A quantificação da
IgE é passo imprescindível no diagnóstico da rinite, quando se preconiza um tratamento
médico. A dosagem clássica, contudo, sempre foi realizada no sangue para obtenção dos
valores dessa imunoglobulina, o que, muitas vezes, pode gerar desconforto por causa da
coleta. Assim, o intuito desta pesquisa foi verificar se era possível identificar a ocorrência
da IgE em amostras de urina de indivíduos com rinite alérgica.
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ESTUDO DA CONCORDÂNCIA ENTRE TESTES SOROLÓGICOS PARA
DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-LEISHMANIA

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO DE LEITURA DO TESTE
FAN HEP-2
Silva LST, Scarpa M, Lopes JC, Alcântara TA, Andrade LEC
Grupo Fleury
Objetivos: Avaliar o desempenho de três sistemas de leitura automatizada do exame FAN
HEp-2, utilizando amostras de soro de indivíduos com e sem doenças autoimunes. Casuística e métodos: A casuística processada nos sistemas EUROPattern (EUROIMMUN
M. L. AG), Nova View (INOVA Diagnostics) e HELIOS (AESKU Diagnostics) foi composta
por 901 amostras de soro dos seguintes grupos: 40 colangite biliar primária (CBP), 300
doadores de sangue, 30 esclerose sistêmica (EEs), 50 hepatite autoimune tipo 1 (HAI-1),
75 HCV, 75 hipertensão arterial sistêmica, 167 lúpus eritematoso sistêmico (LES), 74
neoplasia, 76 psiquiátricos, 14 síndrome de Sjögren (SSj). Todos os resultados foram
avaliados por quatro leitores blindados, independentes e experientes. Comparamos as
leituras realizadas e liberadas pelos equipamentos, as imagens exibidas nos monitores
e todas as lâminas avaliadas ao microscópio Olympus B50 (Olympus Corporation,
Pensilvânia, USA) em aumento de 400 vezes. As amostras foram processadas também
em lâminas HEp-2 Bion Interprise Ltda. Resultados e conclusão: Em média, 877
(97,3%) amostras foram consideradas válidas para comparação dos resultados obtidos.
A porcentagem de resultados falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo e falso
positivo nas avaliações foi, respectivamente, 24,11% ± 7,6 (Vmax. 41%, Vmin. 13%),
4,6% ± 1,9 (Vmax. 8%, Vmin. 2%), 27,7% ± 2,8 (Vmax. 31, Vmin. 22%) e 43,7% ±
7,3 (Vmax. 53, Vmin 27%). Nenhum sistema foi capaz de identificar corretamente o
padrão de imunofluorescência. Os três sistemas foram comparáveis quanto ao poder de
discriminar reações positivas e negativas, e os resultados falso negativos observados em
todas as avaliações estavam distribuídos em LES (média 15,5 ± 6), HAI-1 (13,5 ± 5),
CBP (22,7 ± 63,5), EEs (8 ± 2) e SSj (1 ± 1,9); todas as amostras apresentavam fraca
intensidade de fluorescência. A leitura automatizada da triagem do FAN HEp-2 permite
diminuição de hands on e aumento na fluidez dessa complexa rotina laboratorial.

Nunes NC, Brito FA, Cocovich JCW, Benfica EVC
Hermes Pardini
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Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a concordância entre os kits comerciais Nova
TEC (ELISA), EUROIMMUN (IFI) e R-Biopharm (ELISA) para detecção de anticorpos
anti-Leishmania. Casuística e métodos: Foram analisadas 84 amostras da rotina do
Hermes Pardini, selecionadas a partir dos resultados do kit R-Biopharm (método comparativo), sendo 40 não reagentes e 44 reagentes. Resultados e conclusão: O índice kappa
foi de 0,352 (R-Biopharm e EUROIMMUN, IC95% de 0,206 a 0,498), indicando concordância regular; 0,476 (R-biopharm e Nova TEC, IC95% de 0,327 a 0,626), indicando
concordância moderada; e 0,607 (Nova TEC e EUROIMMUN, IC95% de 0,426 a 0,788),
indicando concordância moderada. As principais causas de discordância foram: resultados
reagentes no kit R-Biopharm e não reagentes no kit Nova TEC (20 amostras), resultados
reagentes no kit R-Biopharm e não reagentes no kit EUROIMMUN (27 amostras). Os
kits Nova TEC e EUROIMMUN apresentaram o maior grau de concordância, sendo a
principal causa de divergência seis amostras com resultados reagentes no primeiro e
não reagentes no segundo. A ausência de um bom nível de concordância entre os kits
avaliados sugere falta de padronização entre os testes imunológicos comerciais disponíveis
para o diagnóstico sorológico da LV e aponta a necessidade da utilização de um método
diagnóstico padrão, como testes sorológicos utilizados por centros de referência para a
validação deles. Referências: 1. Assis TSM, Rabello A, Werneck LG. Latent class analysis
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PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTI-GP210 POR METODOLOGIA
IMUNOENZIMÁTICA
Dellavance A, Baldo DC, Santos MA, Andrade LEC
Grupo Fleury
Objetivos: Avaliar o ensaio imunoenzimático para pesquisa de autoanticorpos
anti-gp210. Casuística e métodos: Avaliamos 335 amostras, sendo 212 de soro
de pacientes com colangite biliar primária, que integraram projetos de pesquisa
desenvolvidos no setor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Fleury em parceria com as disciplinas de Reumatologia da Universidade Federal de São Paulo
e Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo. Esses
projetos tinham como um dos objetivos a pesquisa de autoanticorpos anti-gp210
e tiveram aprovação pelo comitê de ética do Grupo Fleury. Também avaliamos 93
amostras de diferentes doenças autoimunes (34 lúpus eritematoso sistêmico, nove
esclerose sistêmica, 10 síndrome de Sjögren, 10 hepatite autoimune tipo 1), 22 com
sorologia positiva para HCV e oito de diferentes doenças infecciosas (toxoplasmose,
varicela, caxumba, citomegalovírus, mononucleose e herpes). Avaliamos o teste imu-
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noenzimático Quanta LiteTMgp210 (INOVA Diagnostics). A avaliação da precisão
contou com cinco amostras de soro que tinham resultados positivos altos, médios
e baixos para anti-gp210. As amostras foram processadas em quadruplicata dentro
de um mesmo teste e ao longo de cinco dias consecutivos. Resultados e conclusão: Obtivemos resultados positivos majoritariamente em pacientes com CBP. Das
212 amostras de CBP avaliadas, 37/17,4% mostraram valores entre 25-687,87 UA.
Entre as 93 amostras não CBP, apenas uma amostra de HAI-1 apresentou resultado
indeterminado (20,16 UA). No ensaio de precisão, não foram notadas variações
relevantes: valor alto (média: 69,1 U ± 2,3/CV: 3,3%), valor médio (média: 48,8
U ± 2,1/CV: 4,9%) e valor baixo (média: 23,9 U ± 3,5/CV: 14,7%). A pesquisa de
anticorpos anti-gp210 apresentou resultados satisfatórios para implantação na
rotina e poderá ser uma ferramenta de grande valia por sua forte associação ao
curso desfavorável da colangite biliar primária.
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COMPARABILIDADE DE PADRÕES DE IMUNOFLUORESCÊNCIA ENTRE
DIFERENTES CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS PARA O TESTE DE FAN EM
CÉLULAS HEP-2
Santos APT, Estelha PR, Bueno C, Bento ACCS, Pasoto SG
Laboratório de Imunologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC/FMUSP), Divisão de Laboratório Central
Objetivos: Realizar projeto de validação de diferentes conjuntos diagnósticos para
o teste de FAN em células HEp-2. Casuística e métodos: Foi realizada análise de
comparabilidade de positividade na titulação de screening (1/80) entre cinco kits
de diferentes procedências (A/B/C/D/E) para o teste de FAN por imunofluorescência
indireta (IFI) em células HEp-2. Foram testadas 50 amostras de nossa rotina positivas
para o FAN (com títulos, padrões de IFI e perfil de autoanticorpos conhecidos) e 50
amostras negativas (e com anti-ENA screening negativo por ELISA). A leitura foi
realizada individualmente por três biomédicos experientes (K/L/M), em um mesmo
microscópio e sem conhecimento dos resultados (avaliação “cega”). As amostras positivas foram diluídas até 1/1280. Os padrões foram definidos conforme o IV Consenso
Brasileiro para o teste de FAN HEp-2. 1) Positividade: para análise da comparabilidade
de positividade, os resultados de cada procedência foram comparados com os de nossa
rotina (realizada na procedência B). 2) Padrões: para análise da comparabilidade
de padrões, foram comparados os resultados de cada um dos examinadores em cada
uma das marcas com os resultados de nossa rotina. Foi considerado como concordante
o achado do mesmo padrão de leitura. Resultados e conclusão: 1) Positividade: as
médias de concordância entre os três examinadores em cada uma das marcas foram
de: A – 95%, B – 96%, C – 96%, D – 91% e E – 94%. Já as médias de concordância
entre as cinco marcas para cada um dos examinadores foram de: K – 94%, L – 94% e
M – 96%. 2) Padrões: as médias de concordância entre os três examinadores em cada
uma das marcas foram de: A – 48%, B – 69%, C – 59%, D – 52% e E – 53%. Diferentes
conjuntos diagnósticos apresentaram boa concordância quanto à positividade do FAN.
Contudo, a concordância foi insatisfatória quanto aos padrões de IFI. Tais achados
confirmam estudos prévios.
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL DE 2.949 PACIENTES ATENDIDOS EM
CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE À DENGUE
Doi AM, Villarinho AAR, Mendes CEA, Silva APMA, Rosseto EA
Hospital Israelita Albert Einstein
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Tema livre tradicional

Objetivos: O objetivo do presente trabalho foi realizar uma avaliação laboratorial
de 2.949 pacientes atendidos em uma campanha de combate à dengue no Município de São Paulo, bem como comparar os resultados obtidos pelo teste rápido
para dengue e sorologia convencional. Casuística e métodos: Foram avaliados
os resultados de hemograma, teste rápido e sorologia para dengue de 2.949 pacientes atendidos em campanha contra dengue realizada em 2015, na região da
periferia da Zona Norte de São Paulo. Pacientes com suspeita de dengue foram
atendidos em uma tenda, na qual foi realizada avaliação clínica e laboratorial.
Foram realizados os seguintes exames: hemograma, teste rápido e sorologia para
dengue. Resultados e conclusão: Foi atendido um total de 2.949 pacientes com
suspeita de dengue durante período de surto. Destes, 64% (1.886) apresentavam
NS1 positivo pelo teste rápido, sendo apenas 27 (511) com IgM positivos. Dos
pacientes que tinham AgNS1 negativo (1.069), 114 tinham IgM positivos. Desse
modo, do total dos pacientes atendidos, a taxa de positividade para dengue recente
foi de 67,8% (2.000) com AgNs1 ou IgM positivos pelo teste rápido. Anticorpos IgG
pelo teste rápido foram detectados em 5,4% (160) dos pacientes. Verificamos taxa
de concordância para IgM de 82,7% e para IgG de 83,9% entre o teste rápido e
o ELISA. Plaquetopenia (< 100,000) foi observada em 109% dos pacientes com
AgNS1 positivo. Constatamos elevada incidência de dengue na população, sendo
o AgNS1 o melhor parâmetro para avaliação desses casos. O IgM foi positivo em
apenas 21,2% (625) dos casos. Também concluímos que há elevada concordância
entre os resultados do teste rápido e a sorologia convencional. Observamos que
16% dos pacientes tinham AgNS1 positivo e IgG reagente por ELISA, indicando
presença de outros sorotipos de dengue na cidade de São Paulo.
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PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTI-SP-100 POR METODOLOGIA
IMUNOENZIMÁTICA
Dellavance A, Baldo DC, Santos MA, Andrade LEC
Grupo Fleury
Objetivos: Avaliar o ensaio imunoenzimático para a pesquisa de autoanticorpos
anti-sp-100. Casuística e métodos: Avaliamos 174 amostras, sendo 51 de soro de
pacientes com colangite biliar primária (CBP) que integraram projetos de pesquisa
desenvolvidos no setor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Fleury em parceria
com as disciplinas de Reumatologia da Universidade Federal de São Paulo e Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo. Esses projetos
tinham como um dos objetivos a pesquisa de autoanticorpos anti-sp-100 e tiveram
aprovação pelo comitê de ética do Grupo Fleury. Também avaliamos 93 amostras
de diferentes doenças autoimunes (34 lúpus eritematoso sistêmico [LES], nove
esclerose sistêmica, 10 síndrome de Sjögren [SSj], 10 hepatite autoimune tipo 1
[HAI-1], 22 com sorologia positiva para HCV e oito de diferentes doenças infecciosas).
Avaliamos o teste imunoenzimático Quanta LiteTMSp 100 (INOVA Diagnostics). A
avaliação da precisão contou com cinco amostras de soro que tinham resultados
positivos altos, médios e baixos para anti-sp-100. As amostras foram processadas
em quadruplicata dentro de um mesmo teste e ao longo de cinco dias consecutivos.
Resultados e conclusão: Das 51 amostras de CBP avaliadas, 46 (90,1%) mostraram
valores entre 41,49-155,3 UA. Das 93 amostras fora do contexto de CBP, observamos
positividade em 4/34 (11,7%) de LES (47 UA ± 28,3), HCV 8/22 (36,36%) (61,7 UA ±
24,7), esclerose sistêmica 3/9 (33,3%) (41,64 UA ± 7,7), SSj 1/10 (10%) (34,78 UA)
e HAI-1 3/10 (30%) (59,36 UA ± 8,2). Observamos que a média de positividade das
amostras não CBP foi 53,7 UA ± 21,76. No ensaio de precisão, não foram notadas
variações relevantes valor alto (168,3 U ± 4 – CV 2,4%), valor médio (49,2 U ± 1,6
– CV 3,2%) e valor baixo (29,1 U ± 1,6 – CV 5,3%). Anticorpos anti-sp-100 não são
exclusivos de CBP, mas podem ser úteis aos clínicos assistentes por sua correlação
com formas desfavoráveis da doença.

Tema livre tradicional
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Gerais. Revista de Patologia Tropical; 41(Ano 4): 2012. 2. Oliveira ECL, et al. Alterações hematológicas em pacientes com dengue. Rev Soc Bras Med Trop. 2009; 42(6).

PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTI-SLA/LP POR METODOLOGIA
IMUNOENZIMÁTICA

243

Dellavance A, Andrade LEC, Alcântara TA
Grupo Fleury
Objetivos: Avaliar o ensaio imunoenzimático para a pesquisa de autoanticorpos
anti-SLA/LP. Casuística e métodos: Avaliamos 205 amostras, sendo 127 de soro de
pacientes com hepatite autoimune tipo 1 (HAI-1) acompanhados no ambulatório da
disciplina de Gastroenterologia da Universidade Federal de São Paulo e classificados
de acordo com o International Autoimmune Hepatitis Group (IAIHG), 35 com lúpus
eritematoso sistêmico (LES), 14 com doença celíaca (DC), 10 com sorologia positiva para HCV e 19 positivas para diferentes doenças infecciosas. Avaliamos o teste
imunoenzimático Quanta LiteTMSLA (INOVA Diagnostics) e realizamos a pesquisa
de autoanticorpos antimúsculo liso por imunofluorescência indireta. A avaliação
da precisão do anti-SLA contou com cinco amostras de soro que tinham resultados
positivos altos e médios. As amostras foram processadas em quadruplicata dentro
de um mesmo teste e ao longo de cinco dias consecutivos. Resultados e conclusão:
Entre as 127 amostras de HAI-1, 13 (10,2%) apresentaram resultados positivos para
o anti-SLA/LP (65,49 U ± 28,8), entre as quais seis (46,1%) foram negativas para
autoanticorpos antimúsculo liso padrão actina. Os 13 pacientes positivos para o
anti-SLA apresentaram resposta bioquímica pobre ao tratamento imunossupressor.
Não foram observados resultados positivos para anti-SLA/LP entre os demais grupos,
exceto uma amostra de DC (130 U). Nos ensaios de precisão, a média nas amostras de
valores altos foi de 111,56 U ± 11,66 (CV 10,4%) e para amostras de valores médios,
de 67,11 ± 11,5 (CV 17,1%). Considerando os achados presentes na literatura que
afirmam que a ocorrência de anti-SLA/LP tem sido associada ao prognóstico de
curso mais agressivo da doença e à maior propensão a recidiva após suspensão do
tratamento com corticoide, a pesquisa de anti-SLA pode ser uma ferramenta valiosa
para o clínico. Além disso, o anti-SLA pode ser um biomarcador único quando os
anticorpos antimúsculo liso estão ausentes.
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO N FLC LATEX KAPPA E LAMBDA COMPARADA COM A DA IMUNOFIXAÇÃO EM GEL
Cristaldi FMC, Ramadan DR, Oliveira M, Sthel VM, Tufik S
Associação Fundo E Incentivo à Pesquisa (AFIP)
Objetivos: As cadeias leves e pesadas formam a estrutura das imunoglobulinas. Nos
pacientes com mieloma ou doenças relacionadas com gamopatia monoclonal de
significado indeterminado (MGUS), são liberadas na corrente sanguínea ou excretadas
pela urina as cadeias leves em excesso (FLC). Essa detecção tem sido amplamente
utilizada no diagnóstico, no prognóstico e no monitoramento de gamopatia. O N Latex
FLC kappa e lambda é altamente capaz de detectar níveis normais e ligeiramente
aumentados, especialmente em casos de mieloma secretor de cadeias leves livres não
detectáveis por eletroforese sérica. O objetivo do estudo é comparar as metodologias
de imunofixação e nefelometria para diagnosticar pacientes com suspeita de doença
de cadeias leves livres, bem como avaliar a resposta ao tratamento. Casuística e
métodos: O estudo foi realizado ao longo de dois meses com 39 soros de pacientes
selecionados pela metodologia de Imunofixação SPIFE Helena, comparado com a
Nefelometria BNII Siemens N Latex FLC kappa e lambda. Resultados e conclusão:
Dos 39 pacientes estudados, 19 amostras (48,72%) apresentaram valores anormais
de FLC com resultados compatíveis com a metodologia Imunofixação; 10 amostras
(25,64%) apresentaram valores normais para as duas metodologias; e um grupo de 10
amostras (25,64%) de pacientes com resposta ao tratamento mostrou valores de FLC
perto do intervalo normal, além de relação normal. O estudo apresentou correlação
clínica de 100% entre as metodologias para pacientes não tratados. Para os pacientes
tratados, a imunofixação pode ser negativa. O FLC mostrou ser um indicador da
atividade da doença e de resposta ao tratamento, podendo ser utilizado no diagnóstico
e no monitoramento clínico do mieloma múltiplo ou da gamopatia monoclonal de
significado indeterminado.

AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES COM
DENGUE
Reis JR, Cunha JPN, Lemos PDG, Lemos EBT, Lemos LM
Lemos Laboratório de Análises Clínicas
Objetivos: Avaliar as alterações hematológicas em pacientes com diagnóstico confirmado de dengue por meio de sorologia e/ou ensaios imunocromatográficos para o
vírus. Casuística e métodos: Foram estudados 416 laudos de pacientes que fizeram
sorologia para dengue durante o mês de fevereiro de 2016 em Juiz de Fora (MG). Destes,
314 fizeram sorologia imunoglobulina M (IgM), 119, imunocromatografia para a
proteína NS1 e 17, ambos. Foram analisados apenas os hemogramas dos pacientes
que apresentaram resultados positivos para IgM e/ou para NS1, correspondendo a um
total de 176 hemogramas. Resultados e conclusão: Dos laudos, 49% (155/314) foram
positivos para IgM e 45% (54/119), para o NS1. As principais alterações hematológicas
observadas foram: plaquetopenia em 51% (90/176) dos laudos, leucopenia em 48%
(85/176) e monocitose em 61% (109/176). Sete por cento dos laudos evidenciaram a
presença de linfócitos atípicos. As alterações do hemograma auxiliam o diagnóstico
e o acompanhamento da evolução dos casos de dengue. Por ser esse exame de baixo
custo, fácil acesso e resultados rápidos, torna-se importante aprofundar os conhecimentos a respeito deste tema. Referências: 1. Oliveira ACS. Alterações do hemograma
no diagnóstico de dengue: um estudo de 1.269 casos na cidade de Uberaba, Minas
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VITAMIN D STATUS IS ASSOCIATED WITH LIPID PEROXIDATION AND
VIRAL LOAD IN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1-INFECTED PATIENTS
Lozovoy MAB, Reiche EMV, Simão ANC, Flauzino T, Morimoto HK
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Objective: The aim of the study was to evaluate the association between vitamin D
status and immunological, virological, and oxidative stress markers in patients
with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection. Casuistic and
methods: The study evaluated 314 HIV-1-infected and 127 HIV-1 non-infected
individuals. Serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] ≥ 30 ng/ml were defined as
vitamin D sufficient and < 30 ng/ml as vitamin D deficient status. The oxidative
stress were evaluated by plasma levels of lipid hydroperoxides, advanced oxidation
protein products (AOPP), carbonyl protein, nitric oxide metabolites (NOx), total
radical trapping antioxidant parameter (TRAP), and sulfhydryl groups of proteins.
Plasma HIV-1 viral load and CD4+/CD8+ T cell counts were quantified. Results
and conclusion: The 25(OH)D levels and vitamin D status did not differ between
HIV-1 patients and controls. Hydroperoxides and AOPP were higher (p < 0.0001
and p = 0.002, respectively) while TRAP, carbonyl protein, and NOx were lower in
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HIV-1 patients than controls (p < 0.0001). Independently of ethnicity and HAART,
HIV-1 patients with deficient status showed higher hydroperoxides than those with
sufficient status (p = 0.012) and controls (p = 0.022). Antiretroviral therapy
(HAART, NRTIs, and NNRTIs) were associated with deficient status of vitamin D
(p = 0.001, p = 0.001, and p < 0.0001, respectively) and higher HIV-1 viral
load was associated with sufficient status (p = 0.001). The results showed that
vitamin D deficient status was associated with increased lipid peroxidation while
the sufficient status was associated with high levels of HIV-1 viral load. Considering
that the beneficial effects of vitamin D in the markers of HIV-1 disease progression
remain unclear, further studies conducted with large samples of individuals are
warranted to elucidate the true role of vitamin D in the HIV-1 pathophysiology.
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VITAMIN D DEFICIENCY IS ASSOCIATED WITH ACUTE ISCHEMIC
STROKE, C REACTIVE PROTEIN, AND SHORT-TIME OUTCOME
Lozovoy MAB, Reiche EMV, Alfieri DF, Simão ANC, Flauzino T
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Objective: The aim of this study was to investigate whether vitamin D deficiency
(VDD) is associated with acute ischemic stroke, inflammatory markers, and short-time outcome. Casuistic and methods: 168 acute ischemic stroke patients and 118
subjects were included. The modified Rankin Scale (mRS) was applied up to eight
hours of stroke and after three month follow-up, and blood samples were obtained
up to 24 hours of stroke to evaluate serum levels of 25-hydroxivitamin D [25(OH)D]
determined using chemiluminescent microparticle immunoassay, and inflammatory markers. Vitamin D status classified the individuals in sufficient (VDS ≥ 30 ng/
ml), insufficient (VDI 20-29.9 ng/ml), and deficient (VDD < 20 ng/ml). Results and
conclusion: Patients presented lower levels of 25(OH)D and higher frequency of VDD
(43.45% vs 5.08%, p < 0.0001), and higher inflammatory markers than controls
(p < 0.05). After adjustment for the classical variables associated with the occurrence
of this ischemic event, such as age, sex, ethnicity, body mass index, smoking status,
presence of diabetes, hypertension, dyslipidemia and drugs, patients with VDD were
18.40 more likely to present acute ischemic stroke when compared to those with VDS
status (OR: 18.40, 95%CI: 6.14-55.175, p < 0.0001). Patients with VDD presented
higher high sensitivity C reactive protein (hsCRP) levels than those with VDS (p = 0.043);
those with poor outcome presented lower 25(OH)D levels than those with good outcome
(p < 0.008); moreover, 25(OH)D levels were negatively correlated with mRS after
three month follow-up (r = 0.239, p = 0.005). The associations between VDD and
higher hsCRP levels in acute ischemic stroke, and between 25(OH)D levels and poor
outcome at short-time of acute ischemic stroke patients suggest the important role of
vitamin D in the inflammatory response and pathophysiology of this ischemic event.
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VITAMIN D DEFICIENCY IS ASSOCIATED WITH DISABILITY IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS INDEPENDENTLY OF OXIDATIVE AND
NITROSATIVE STRESS
Lozovoy MAB, Simão ANC, Reiche EMV, Oliveira SR, Flauzino T
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Objective: The aim of this study was to assess vitamin D status in patients
with multiple sclerosis (MS) and to evaluate whether it was associated with
oxidative and nitrosative stress (O&NS) markers and disability. Casuistic and
methods: This study included 137 patients with MS and 218 healthy controls.
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Tema livre tradicional

The markers evaluated were serum levels of 25-hydroxyvitamin D [25(OH)
D], lipid hydroperoxides, advanced oxidation protein products (AOPP), nitric
oxide metabolites (NOx), and total radical-trapping antioxidant parameter
TRAP/UA. Results and conclusion: MS patients presented higher age (p <
0.0001), and lower 25(OH)D (p = 0.002), NOx, and TRAP/UA (p < 0.0001)
than controls. When the age was used as an additional explanatory variable
in binary logistic regression analyses, 25(OH)D, NOx, and TRAP/UA remained
significant (p = 0.016, p < 0.0001, and p = 0.002, respectively). Patients
with 25(OH)D < 20 ng/ml showed higher EDSS (p = 0.016) and lower AOPP
(p = 0.046) than those with 25(OH)D ≥ 20 ng/ml. After the binary logistic
regression analyses, EDSS remained significantly associated with vitamin D
deficiency. We showed that lower levels of 25(OH) were associated with higher
EDSS independently of variables such as O&NS (AOPP and NOx), age, sex,
body mass index, ethnicity, disease duration, MS therapy, use of interferon
beta, and clinical forms of MS (odds ratio: 1.380, 95% confidence interval
1.030-1.843, p = 0.031). Moreover, the study showed an association between
serum levels of 25(OH)D and EDSS (r2 = 0.115, p = 0.002), demonstrating
that 25(OH)D may contributed with 11.5% of increase in EDSS. Our results
suggest that vitamin D deficiency may be considered one of the predictors of
the disability in MS patients, independently of their redox status, probably
through diferent anti inflammatory and immunorregulatory properties of
this hormone.
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COMPARAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DOS DIFERENTES ESQUEMAS TERAPÊUTICOS APLICADOS AOS PACIENTES COM HEPATITE C
CRÔNICA
Salviato CM, Saraiva GDN, Esberard EBC, Xavier AR, Silva AA
Centro de Referência para o Tratamento de Hepatites, Hospital Universitário
Antônio Pedro/Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF)
Objetivos: Investigar e correlacionar os efeitos colaterais induzidos pelos tratamentos
antivirais associados ou não ao interferon peguilhado (IFN-Peg) em pacientes com
hepatite C crônica. Casuística e métodos: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e prospectivo com pacientes com diagnóstico de hepatite C crônica provenientes
do Centro de Referência para o Tratamento de Hepatites (HUAP/UFF) agrupados entre
pacientes que receberam terapia associada ao IFN-Peg e os que receberam agentes
antivirais de segunda geração (DAA) free-IFN-Peg. Foram analisados os efeitos colaterais de acordo com o tratamento e independente de o mesmo paciente ter sido
experimentado mais de uma vez, sendo quantificado no máximo três esquemas.
Resultados e conclusão: Até o momento, foram acompanhados 106 pacientes, dos
quais a maioria recebeu terapia dupla, IFN-Peg + ribavirina (76,9%), 21% terapia
associada à telaprevir ou boceprevir e somente 2,8% usaram sofosbuvir com IFN-Peg.
Cerca de 43% tiveram efeito colateral, sendo a anemia o mais frequente (12,5%),
seguida de neutropenia e plaquetopenia em 4,8% dos pacientes. Neste grupo, dois
pacientes tiveram tratamento suspenso por causa da anemia e seis o abandonaram.
Já os pacientes tratados com esquema free-IFN, como os DAA de segunda geração, 75%
apresentaram efeitos colaterais, sendo a anemia também mais prevalente (29,5%).
Ainda foram descritos: fadiga (14/44), cefaleia (11/44), enjoo (6/44), diarreia, insônia
e rash cutâneo. Apesar de haver alteração no esquema terapêutico neste grupo, não
houve suspensão do tratamento. Os tratamentos com DAA free-IFN apresentaram
quantitativamente maiores efeitos colaterais, porém mais brandos, evitando a interrupção no tratamento. Apoio: Proppi-UFF e CNPq. Referências: 1. Choo QL, Kuo G,
Weiner AJ, Overby LR, Bradley DW, Houghton M. Science. 1989; 244: 359-62. 2. Rosen
HR, Gretch DR. Hepatitis C virus: current understanding and prospects for future
therapies. Mol Med Today. 1999; 5: 393-9.
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AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DE 14 PARES DE BASES NA REGIÃO 3’ NÃO TRADUZIDA DO GENE HLA-G EM
PACIENTES COM HEPATITE B

AVALIAÇÃO DE DOIS TESTES AUTOMATIZADOS PARA DETECÇÃO DE
ANTICORPOS TOTAIS PARA HEPATITE C

Fontes AM, Cortelette NA, Palomino GM, Pancoto JAT

Grupo Fleury

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Objetivos: Avaliar o polimorfismo de inserção/deleção (Ins/Del) de 14 pb na
região 3’ não traduzida do gene HLA-G em pacientes com hepatite B e associar
tais achados com o risco de desenvolvimento de complicações clínicas da doença.
Casuística e métodos: O estudo avaliou 195 pacientes com hepatite B e 195
indivíduos controles saudáveis, tipificados para o polimorfismo de 14 pb Ins/Del
do gene HLA-G por reação de cadeia polimerase (PCR) e primers específicos. Na
análise estatística da tabela de contenção, foi utilizado o teste exato de Fisher,
odds ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (95% IC) calculados a partir do
software InStat3. O nível de significância de p foi estabelecido em 0,05. Resultados
e conclusão: Observamos aumento significativo na frequência genotípica para
alta produção de HLA-G (Del/Del e Del/Ins) em comparação com os controles
saudáveis (p = 0,0194; OR = 1,645; IC 95% = 1,101-2,458). A molécula de HLA-G
possui propriedades imunossupressoras que podem constituir um mecanismo de
escape viral. Dessa forma, esse genótipo encontrado pode contribuir para a alta
produção de HLA-G solúvel nos pacientes estudados, levando a um maior risco
de desenvolver complicações, como cirrose e hepatocarcinoma celular (HCC), e
ao aumento da suscetibilidade a doença.
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AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DO GEL SEPARADOR NA DOSAGEM
DAS DROGAS TERAPÊUTICAS FENOBARBITAL, ÁCIDO VALPROICO E
CARBAMAZEPINA

Leite M, Pelegrini A, Rocha LSA, Lázari CS, Granato CFH

Objetivos: Novas drogas com atividade antiviral direta sobre o vírus da hepatite C
(VHC) aumentaram a resposta virológica ao tratamento. Com o objetivo de diversificar as técnicas diagnósticas, foi avaliada a correlação entre dois kits comerciais
automatizados para pesquisa de anticorpos totais contra o VHC. Casuística e
métodos: O estudo comparou os testes 1 e 2 – quimioluminescência Architect anti
HCV® (Abbott) e eletroquimioluminescência Modular anti-HCV® (Roche), respectivamente. Foram analisadas 108 amostras com as duas técnicas paralelamente.
Aquelas com resultados discordantes foram avaliadas com imunoblot (RIBA). Para o
teste 1, foram consideradas negativas as amostras com índice inferior a 1 e positivas
as com índice igual ou superior a 5, sendo classificados como inconclusivos os
valores neste intervalo. Para o teste 2, os resultados foram negativos abaixo de 0,9,
inconclusivos entre 0,9 e 1 e positivos quando iguais ou superiores a 1,1. Resultados
e conclusão: Houve concordância entre os testes em 49 amostras (45,4%), sendo
22 positivas e 27 negativas. Os resultados discordantes foram: quatro negativos no
teste 1 e positivos no 2; 17 inconclusivos no teste 1 e positivos no 2; 36 inconclusivos no teste 1 e negativos no 2; e dois positivos no teste 1 e negativos no 2. Dos 59
discordantes, 56 foram comparados com o RIBA. O teste 1 apresentou concordância
de apenas 17,9%, enquanto o teste 2 foi concordante em 69,6% dos resultados. A
análise em dois níveis (negativos × não negativos) demonstrou sensibilidade de
92,5% e especificidade de 6,8% para o teste 1; para o 2, a sensibilidade e a especificidade foram de 63% e 86%, respectivamente. Embora pouco específico, o teste 1
demonstrou ser mais sensível que o 2, sendo considerado mais adequado para a
rotina, uma vez que é empregado na fase de triagem do diagnóstico da hepatite C.
Seus resultados positivos ou inconclusivos devem necessariamente ser confirmados
por meio de imunoblot ou biologia molecular.
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Pinto RA, Costa RC, Santos AFP, Costa HG, Vale LD
Laboratório de Patologia Clínica São Marcos

EFICIÊNCIA ANALÍTICA DO ENSAIO ARCHITECT SYPHILIS TP COMO
TESTE DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE INDIVÍDUOS COM SÍFILIS

Objetivos: O objetivo do estudo foi determinar se as concentrações das drogas
carbamazepina, fenobarbital e ácido valproico, coletadas em tubos vacuette com
gel separador, sofrem diminuição das suas concentrações ao serem dosadas em
um período de até 12 horas da coleta. Casuística e métodos: Amostras de 49 pacientes que fazem uso, separadamente, das drogas fenobarbital (nove amostras),
carbamazepina (14 amostras) e ácido valproico (24 amostras) foram coletadas em
dois tubos vacuette com gel separador 5 ml e processadas no sistema IMMULITE
2000 em até 12 horas. Após a centrifugação, um dos tubos foi transferido para um
tubo de transporte, sendo armazenado e congelado a -20ºC em seguida. A segunda
amostra (em tubo com gel separador) foi armazenada e refrigerada a 2ºC a 8ºC.
Resultados e conclusão: A avaliação das duas dosagens, com e sem gel separador,
indicou correlação linear entre os dois métodos de armazenagem, sendo ácido
valproico R2 = 0,99, carbamazepina R2 = 0,98 e fenobartibal R2 = 0,997. As
médias foram comparadas pelo teste t Student, indicando que são estatisticamente
iguais ao nível de significância de 5%. Com esses resultados, podemos concluir
que o gel separador não interfere na dosagem em até 12 horas após a coleta, permitindo, assim, a diminuição da manipulação da amostra e a otimização da fase
pré-analítica. Além disso, o uso de apenas um tubo (vacuette com gel separador)
permitirá uma economia financeira para o laboratório.

Oliveira KS, Albuquerque TCG, Barra GB, Jácomo RH, Nery LFA
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Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Avaliar a eficácia do ensaio ARCHITECT Syphilis TP como teste de triagem
para sífilis. Casuística e métodos: Nosso estudo baseia-se em uma análise retrospectiva
dos resultados de sorologia para sífilis liberados entre os meses de fevereiro e abril de
2016 em um laboratório privado de Brasília (DF) – 63.453 exames. Como teste de
triagem, foi utilizado o ensaio por quimioluminescência (cmia) de micropartículas
ARCHITECT Syphilis TP (Abbott, Alemanha). Amostras com resultado reagente foram
submetidas ao teste de floculação VDRL (Omega, Alemanha); resultados inferiores a 1/8,
a um terceiro teste FTA-ABS (Wama, Brasil). Pacientes com resultado reagente na cmia
e na floculação ≥ 1/8 ou 1/8 < com resultado reagente para FTA-ABS foram tidos como
sorologicamente reagentes para sífilis; resultados não reagentes na cmia foram tidos
como não reagentes para sífilis; resultados reagentes na cmia, porém, com resultados
não reagentes na floculação e no FTA-ABS foram tidos como falso reagentes. Resultados
e conclusão: Do total de exames, 16.183 pacientes eram do sexo masculino (25,50%);
destes, 14.192 (87,69%) foram não reagentes para sífilis, 1.858 (11,48%) foram reagentes
e 133 (0,82%) tiveram resultados falso reagentes na cmia. Os demais, 47.270 pacientes
eram do sexo feminino (74,50%); destes, 46.152 (97,63%) foram classificados como não
reagentes para sífilis, 932 (1,97%) foram reagentes e 186 (0,39%) tiveram resultados
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falso reagentes na cmia. Em resumo, nosso estudo demonstrou que o maior número de
indivíduos sorologicamente reagentes era do sexo masculino (p < 0,0001). Além disso,
o ensaio utilizado como método de triagem mostrou-se altamente eficiente, visto que
a concordância positiva entre cmia e floculação + FTA-ABS foi de 88% (2471/2790).
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SISTEMATIZAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA DETECÇÃO DE ANTICORPOS
PARA O HIV POR MEIO DA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCÊNCIA
AMPLIFICADA
Ribeiro CMAS, Soares CCH, Cerqueira RS, Silva AM, Santos RA
Hospital São Rafael
Objetivos: Com o objetivo de atender uma determinação do Ministério da Saúde,
foi validada uma segunda metodologia para a detecção de HIV no nosso serviço. Na
rotina, utilizávamos a eletroquimioluminescência, e amostras processadas por essa
metodologia foram utilizadas na validação do método de quimiluminescência amplificada para a detecção de anticorpos para o HIV. Casuística e métodos: Para validação,
utilizaram-se 20 amostras de soro, obtidas na rotina laboratorial e armazenadas em
temperatura de 2ºC a 8ºC por sete dias. As amostras tinham resultados previamente
conhecidos obtidos por meio da análise pelo método de eletroquimioluminescência,
equipamento Modular E (Roche). A metodologia avaliada foi a quimioluminescência
amplificada, equipamento Vitros 5600 ( Johnson e Johnson). A análise dos resultados
foi realizada pelo índice de kappa e significância estatística. Resultados e conclusão: O índice de kappa calculado a partir da correlação dos resultados, obtidos nas
dosagens por eletroquimioluminêscencia e quimioluminescência amplificada, foi
de 1, mostrando total correlação entre os métodos. A correlação estatística obtida foi
significante, p < 0,05. Conclui-se que houve total concordância entre os resultados,
mostrando que a utilização das duas metodologias supracitadas pode auxiliar na
definição do diagnóstico de HIV.
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CORRELAÇÃO DO AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE CASOS DE SÍFILIS
COM O GÊNERO E A FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM
HOSPITAL DE SALVADOR (BA)
Santos RA, Meira JB, Cunha COF, Silva AM
Hospital São Rafael

Tema livre tradicional

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
254

PERFIL CLINICOLABORATORIAL DE INDIVÍDUOS PORTADORES DO
VÍRUS DA HEPATITE C PRÉ-TRATAMENTO
Ribeiro JG, Reis RO
Universidade da Região da Campanha (URCAMP)
Objetivos: A hepatite C é uma patologia inflamatória hepática causada pelo vírus da
hepatite C (VHC). Considerada um problema de saúde pública, estima-se que 3% da
população mundial, 170 milhões de indivíduos, sejam portadores dessa doença. Por
conta de indivíduos que possivelmente são positivos para VHC, os pacientes devem
ser triados a partir de testes que monitorem o vírus no organismo. Hoje, existem
vários testes laboratoriais para realizar essa triagem, como teste sorológico imunoenzimático (ELISA para detecção de anticorpos contra o vírus [anti-HCV]). Todos os
casos positivos do anti-HCV podem ser confirmados mediante a realização do exame
chamado PCR qualitativo. O objetivo do estudo visou avaliar os pacientes portadores
do VHC, relacionando-os com sexo, idade, modo de infecção, HIV e carga viral do VHC
na cidade de Porto Alegre (RS). Casuística e métodos: A pesquisa foi realizada por
meio de questionário com perguntas fechadas. Os dados coletados foram analisados
em planilha do Microsoft Excel® e SPSS data®. Resultados e conclusão: Foram
avaliados 175 pacientes portadores do VHC, prevalecendo o sexo masculino 62%
(108), com predomínio de idade dos 50 anos. A prevalência de contaminação pelo VHC
(n = 15) foi observada no ano de 1980. O relato dos pacientes mostrou (n = 45) 26,7%
infectados através de hemotransfusão. Esse dado pode ser relacionado com indivíduos
que nasceram na época do “Baby boomer”, na qual foi feita uma experimentação
intravenosa nos anos 1960 e 1970, que conduziu a um número desproporcional de
indivíduos contaminados. Dos 175 pacientes (n = 29), 16,6% eram coinfectados com
HIV. Relacionada com a carga viral de cada indivíduo, a média entre os 175 pacientes
foi de 6779266,18 cópias. Mesmo com uma amostra não expressiva, é possível estimar
os grupos com maior risco de adquirir a doença, bem como ter uma estimativa dos
grupos mais infectados. Esses dados podem ajudar em um diagnóstico mais correto
por terem sido uma análise individual de cada paciente.
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HBV DNA E/OU QUIMIOLUMINESCÊNCIA: FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
AO DIAGNÓSTICO COMPLETO E FIDEDIGNO DA HEPATITE B
Flores TUC, Albuquerque TCG, Jácomo RH, Nery LFA

Objetivo: A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST) que tem apresentado aumento no número de casos em todo o Brasil. Este estudo teve como objetivo
conhecer o percentual de aumento de casos de sífilis, correlacionando-o com o gênero
e a faixa etária para conhecermos o perfil da população atendida em nosso serviço nos
últimos cinco anos. Casuística e métodos: Foi realizado um estudo exploratório dos
resultados de sífilis positivos nos anos de 2010 a 2015, diagnosticados por meio dos
métodos FTA-ABS e VDRL (conforme critérios do Ministério da Saúde). Resultados
e conclusão: O estudo mostrou que o perfil dos nossos pacientes está de acordo com
o perfil epidemiológico da sífilis na Bahia, conforme os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Em 2010, tivemos 85 casos de sífilis diagnosticados,
sendo 35,23% de mulheres na faixa etária de 20-30 anos. Em apenas três anos, houve
aumento de aproximadamente 392% na incidência da sífilis, chegando a 478% no
ano de 2015. A maioria dos pacientes era do sexo feminino, na faixa etária de 20-40
anos (idade fértil). Esses dados demonstram a concordância dos nossos dados com os
recentes estudos que apontam aumento significativo no número de sífilis congênita
em todo o país. Referência: 1. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.

99

Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Relatar casos de resultados HBsAg inesperadamente divergentes entre metodologias de triagem (eletroquimioluminescência) e confirmatórias (HBV DNA e/ou
quimioluminescência). Casuística e métodos: Resultados HBsAg reagentes/detectados
em equipamentos de eletroquimioluminescência (Modular Analytics E710 e Cobas
e601) são confirmados por quimiluminescência (Architect I2000) e/ou HBV DNA
(qPCR Roche). Neste trabalho, consta a investigação de quatro casos (dois homens e
duas mulheres) que apresentaram HBsAg reagente/detectado muito acima do cut-off
(≥ 1 s/co), o que sugere resultado verdadeiro positivo, e que se revelaram falso positivos
nas metodologias confirmatórias. Resultados e conclusão: Os resultados obtidos no
Modular Analytics E710, Cobas e601, Architect I2000 e HBV DNA para os quatro pacientes deste relato foram, respectivamente: paciente 1 – 42,09, 84,41, 0,43 e não detectado;
paciente 2 – 188,5, 241,5, 0,22 e não detectado; paciente 3 – 14,18, 21,23, 0,22 e não
detectado; paciente 4 – 10,79, não realizado, 0,19 e não detectado. Em conclusão, a
hipótese de hepatite B foi descartada pelos testes confirmatórios. Ainda não se sabe o

Tema livre tradicional
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motivo pelo qual algumas amostras apresentam valores tão consideráveis para HBsAg
nas metodologias de eletroquimioluminescência, mais estudos e investigações devem
ser feitas. Contudo, já é de conhecimento que a quimioluminescência e o HBV DNA
são ferramentas necessárias para o diagnóstico completo e fidedigno da hepatite B.
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DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA EM
PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DE SALVADOR (BA)

feminino e apenas 7,4% nas do masculino. Os títulos dos anticorpos variaram
de 1/80 a 1/5120, sendo 53,6% e 29,2% positivos em títulos de 1/320 e 1/160,
respectivamente. Os demais títulos estiveram presentes em menos de 10,5%. O
padrão de fluorescência mais prevalente foi o nuclear pontilhado fino (NPF)
(37,9%), seguido por nuclear pontilhado fino denso (NPFD) (22%), nuclear
pontilhado quasi-homogêneo (NPQH) (12,2%), mistos (9,5%) e homogêneo
(5,3%). Conclui-se que FAN HEp-2, em títulos ≥ 1/80, foi detectado em 14,5% de
8.809 amostras. A proporção de testes positivos foi maior no sexo feminino (16,8%)
em relação ao masculino (7,4%). Padrões de fluorescência mais prevalentes
foram NPF, NPFD e NPQH.

Ferraz CPL, Leal TF, Araujo CM
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Laboratório Sabin
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo determinar a prevalência
de dengue, chikungunya e zika na população atendida em um laboratório de
análises clínicas em Salvador (BA). Casuística e métodos: Foram analisadas
1.276 amostras de pacientes atendidos no período de janeiro de 2015 a abril de
2016. Para investigação da dengue, foi utilizado o método imunocromatográfico
em 1.150 amostras. Entre estas, 1.116 foram realizadas por meio da pesquisa do
anticorpo IgM e 34, por meio do antígeno NS1. Para chikungunya, utilizamos o
método imunofluorescência indireta (IgG e IgM) em 59 amostras; para zika, foi
utilizado o método de enzimaimunoensaio (ELISA) IgG e IgM em 28 amostras.
A pesquisa simultânea do material genético dos três vírus foi realizada em 39
amostras pela metodologia reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), técnica desenvolvida in house pela equipe de pesquisa do Setor de Biologia
Molecular do Laboratório Sabin, capaz de detectar em uma única amostra os três
vírus. Resultados e conclusão: Foram obtidas 146 amostras positivas para um
dos três vírus. Considerando que foram realizados 1.189 exames para dengue,
98 para chikungunya e 67 para zika, a prevalência dos vírus foi: dengue 112
(9,41%), chikungunya 33 (33,67%) e zika um (1,49%). Chikungunya foi a
doença mais prevalente na população estudada de janeiro de 2015 a março de
2016. Vale comentar que foi substancialmente maior a realização de exames
para investigação de dengue. No entanto, a grande prevalência de chikungunya
na população de Salvador (BA) demonstra a necessidade de realização da investigação conjunta dos vírus, pois as três doenças apresentam sinais e sintomas
clínicos semelhantes e para definição diagnóstica, é imprescindível a realização
de exames laboratoriais.

MAPEAMENTO DOS CASOS DE DENGUE EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS PELO NS1 E/OU SOROLOGIA ATENDIDOS EM LABORATÓRIO
PRIVADO DE UBERABA (MG)
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POSITIVIDADE E PADRÃO DE FAN HEP-2 EM AMOSTRAS DE SOROS
ANALISADAS EM LABORATORIO DE REFERÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

ESTUDO DOS ÍNDICES DE ENSAIO ANTI-HIV AG/AC COMPARADOS COM
RESULTADOS DE IMUNOBLOT EM UM LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA

Carvalho JA, Santos WS, Felix DC, Chaves PLG, Cabral ASG

Lab Rede – Laboratório de Referência em Diagnósticos Especializados

Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Avaliar a prevalência dos diversos padrões e títulos de FAN em amostras
de soro de pacientes encaminhados ao laboratório para análise no período de
outubro de 2015. Casuística e métodos: Estudo transversal, descritivo, no qual
8.809 amostras consecutivas de soro, coletadas em outubro de 2015, foram testadas
para presença de autoanticorpos, utilizando kits comerciais de FAN. Padrões de
fluorescência foram definidos de acordo com o IV Consenso Brasileiro de FAN
HEp-2. Resultados e conclusão: Das 8.809 amostras, 74% eram do gênero feminino e 26% do masculino. A faixa etária dos pacientes variou de 1 a 94 anos, com
média de 42 anos. Das amostras, 1.275 (14,5%) foram reagentes, considerando
títulos de FAN ≥ 1/80. Observamos 16,8% de positividade nas amostras do sexo
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Kappel HB, Reis CE, Santos DRP, Araújo DA, Ferreira DA
Laboratório Sabin
Objetivos: Avaliar o panorama atual de casos suspeitos de dengue de pacientes atendidos
em um laboratório privado de Uberaba (MG) e correlacioná-los com casos positivos
encontrados no mesmo município. Casuística e métodos: Foram avaliados pacientes dos
últimos sete meses (novembro 2015 a maio 2016) que procuraram nosso laboratório no
município de Uberaba (MG) com suspeita de dengue para realização de sorologia e/ou
pesquisa do antígeno NS1. Os casos positivos foram avaliados e correlacionados com os
suspeitos. Resultados e conclusão: Foi avaliado um total de 2.872 (dois mil oitocentos e
setenta e dois) pacientes atendidos entre novembro de 2015 e maio de 2016 para realização
da sorologia para dengue e/ou pesquisa do antígeno NS1. Destes, 1.144 (39,83%) foram
reagentes por uma ou outra metodologia testada. Os meses de fevereiro, março e abril de
2016 foram os meses com maior prevalência, com 35,99%, 29,93% e 31,35%, sendo março
o de maior procura dos pacientes pelos testes (1.029 testes realizados) e fevereiro o mês
com maior prevalência da doença (35,99% de positividade), números coincidentes com
o período de precipitação regional. Nossos dados mostram que os testes utilizados foram
suficientes para o diagnóstico de dengue nos pacientes atendidos. Concomitantemente,
agentes comunitários de saúde devem ser direcionados e treinados para campanhas a
serem realizadas principalmente em meses coincidentes com o período chuvoso, nos
quais o mosquito tem condições ideais de se proliferar de forma mais rápida e consistente.

Moura, BS, Assunção LGS, Moutinho L, Farace MD, Ribeiro DM

Objetivos: Avaliar os resultados obtidos no imunoensaio de quarta geração, HIV Ag/Ac
Combo Abbott ARCHITECT®, utilizado como método de triagem para infecção pelo HIV1/
HIV2 em relação aos resultados encontrados em análise simultânea pelo método confirmatório imunoblot. Casuística e métodos: Foi realizado levantamento de resultados,
a partir do banco de dados de amostras enviadas para teste de triagem para HIV 1 e 2,
no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Foram selecionadas 415 amostras
positivas no ensaio HIV Ag/Ab Combo, plataforma Abbott ARCHITECT i2000® (Abbott
Park, IL, USA), simultaneamente testadas pelo método imunoblot ImmunoComb II®
(Orgenics Ltd, Yavne, Israel). Os dados foram divididos em: grupo 1 – resultados positivos
no teste de triagem e no imunoblot (n = 372); grupo 2 – resultados positivos no teste de
triagem e negativos no imunoblot (n = 43). Resultados e conclusão: Todas as amos-
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tras no ensaio de triagem apresentaram critério de reatividade (índice acima de 1). No
grupo 1, os índices tiveram mediana 540,32; intervalo interquartil (IQR) 344,65; 725,68
e range central 95% de 21,72 a 10840,2 (p = 0,186), mostrando-se substancialmente
mais elevados que no grupo 2, no qual a mediana foi de 2,84; IQR 1,90; 9,37 e range
central 95% de 1,22 a 78,95. Esses achados estão concordantes com a literatura científica.
Também foi possível observar que, no grupo 2, 80% das amostras com discordância entre
triagem e imunoblot tinham índices inferiores ou iguais a 9,98. Por outro lado, no grupo
1, apenas uma amostra teve índice inferior a 11,25. Deve-se atentar ao fato de o grupo
2 poder incluir amostras com teste de triagem falso positivo e amostras de pacientes em
fase aguda da infecção pelo HIV, podendo haver superposição de índices. Nessa situação,
os testes de triagem podem ser reagentes devido à alta sensibilidade e discordantes do
imunoblot, o que recomenda a realização dos testes de ácidos nucleicos, como previsto
nos fluxogramas para diagnóstico do HIV.

INFORMÁTICA LABORATORIAL
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IMPACTO DA DIGITALIZAÇÃO DE ARTEFATOS NO ATENDIMENTO EM
LABORATÓRIO CLÍNICO
Nascimento HD, Donida RD, Ribeiro DF, Martins CA
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Permitir a digitalização de artefatos no atendimento ao cliente de forma
descentralizada e ágil e integrar as imagens digitalizadas ao protocolo do cliente no
sistema de informação laboratorial (LIS) para apoiar na garantia da integridade,
das validações e das decisões durante todos os processos envolvidos ao produto final.
Casuística e métodos: Ao longo do tempo, o laboratório tem tido um incremento
significativo no volume de atendimento, aumentando assim sua necessidade de
controle e auditoria dos procedimentos realizados. Ao mapear o processo envolvido,
a área de TI apoiou o projeto, desenvolvendo funcionalidades de integração no LIS
para digitalizar, armazenar, recuperar e integrar as imagens de forma ágil em diversas
etapas do macroprocesso. É comum esses documentos serem necessários no decorrer
do atendimento e/ou na realização dos exames, quando profissionais precisam confrontar ou validar algum tipo de informação. Agora poderão visualizar as imagens
das requisições médicas, dos documentos de identificação e/ou de qualquer artefato
digitalizado. Resultados e conclusão: O maior desafio foi encontrar dispositivo
confiável que permitisse digitalizar imagens com qualidade de forma descentralizada,
pois uma premissa era a segurança e a integridade das informações do cliente. Ao
concluir o processo de integração, os resultados visuais dos artefatos digitalizados
com compactação ficaram excelentes, tendo seu melhor benefício em uma resolução
de 2048 por 1536 pixels compactados a 50%, ficando com o tamanho em média de
100 KB. No LIS, foram adicionadas soluções que permitem selecionar imagens já
gravadas ou efetuar inclusão de novas imagens. Aumento em 100% do número de
imagens digitalizadas para cada um dos protocolos gerados no atendimento, com
melhora substancial na conferência dos atendimentos ou em processos analíticos e
pós-analítico por meio da verificação dos dados, utilizando as imagens digitalizadas.

INSTITUCIONAL
260

PROGRAMA CONECTA SAÚDE: DISSEMINANDO CONHECIMENTO DE
SAÚDE A JOVENS DO PAÍS
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Tema livre tradicional

Perigo DM, Amaral DFD, Araujo ET
Grupo Fleury
Objetivos: O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia e os resultados
obtidos pelo programa social Conecta Saúde, uma iniciativa que visa à capacitação de adolescentes com vistas à prevenção da Aids e gravidez na adolescência.
Casuística e métodos: Desenvolvido em parceria com a Philips do Brasil, o programa Conecta Saúde consiste na aplicação de um jogo de tabuleiro sobre Aids e
gravidez precoce. Sua dinâmica se baseia na andragogia, uma técnica de ensino
de adolescentes e adultos que proporciona reflexão pessoal sobre o tema. Durante o
jogo, participantes escolhem um personagem e vivenciam situações nas quais são
expostos a diferentes fluidos e vias de contato e discutem sobre as possibilidades de
transmissão da doença e seus impactos no futuro do personagem. A metodologia
é aplicada a jovens de 12 a 19 anos de escolas públicas do país por voluntários do
Grupo. Além disso, em São Paulo, profissionais de unidades básicas de saúde têm
sido treinados no jogo para aumentar sua capilaridade. Para apoiar os voluntários,
foi elaborado um manual de orientações, e desenvolvida uma pesquisa de satisfação. O programa foi iniciado em 2014 e já é aplicado em escolas de Curitiba, Porto
Alegre, São Paulo, Recife e Salvador. Resultados e conclusão: Foram treinados
711 alunos de 14 escolas públicas em cinco cidades do país, com idade média de
13,9 anos. Cerca de 100 voluntários foram capacitados na metodologia e, em São
Paulo, 117 profissionais das secretarias de saúde e educação foram treinados. Os
resultados da pesquisa indicam, em média, 92% de satisfação com a metodologia,
o nível de aprendizado e a atuação dos voluntários. Além dos bons resultados na
aplicação do método, o programa mostrou-se uma forma lúdica e adequada de
engajamento dos jovens, e permite, ainda, um potencial ganho não mensurado
associado à capacidade de replicação das informações por eles nas comunidades
nas quais estão inseridos.

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS
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CADEIAS LEVES LIVRES DO TIPO KAPPA COMO AUXÍLIO DIAGNÓSTICO
NA ESCLEROSE MÚLTIPLA
Andreguetto BD, Bottini PV, Souza MI, Moda MA, Garlipp CR
Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Laboratório de Patologia Clínica
Objetivos: Esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante crônica do sistema
nervoso central que afeta principalmente adultos jovens. Bandas oligoclonais (OCBs),
apesar de serem observadas em 90% dos pacientes com EM, não é patognomônico
dessa doença. Focalização isoelétrica é o padrão-ouro para sua detecção no LCR.
Embora preciso e sensível, este ensaio é manual, demorado, qualitativo, subjetivo e
de difícil padronização. Estudos sugerem que o aumento de cadeias leves livres kappa
(FLCk) em LCR pode apoiar o diagnóstico de EM. O objetivo deste estudo foi avaliar
o desempenho diagnóstico de FCLk no diagnóstico da EM. Casuística e métodos:
Foram analisadas 141 amostras de LCR/soro pareadas de pacientes com alterações
neurológicas encaminhados para coleta de LCR. A avaliação laboratorial constou
de determinação de FLCk (nefelometria, N Latex FLC kappa, BN II – Siemens)
e de pesquisa de OCB (IEF, SPIFE® IgG IEF – Helena Laboratories). O teste t
pareado e a correlação kappa foram usados para análise estatística. Resultados
e conclusão: Os pacientes foram divididos em dois grupos: sem EM ([NEM], n
= 95) e com EM ou possível EM ([EM/PEM], n = 46). Tanto os níveis de FLCk
no LCR como a razão FLCk LCR/SORO foram significativamente maiores em
pacientes com OCB+ (p < 0,001). Com um valor de corte de 0,90 mg/l para FLCk,
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foram obtidos altos valores preditivo negativo (89%) e de especificidade (94%) na
identificação de pacientes com OCB (r = 0,9000, kappa = 0,718, p < 0,001). No
grupo NEM, 82 pacientes apresentaram OCB e FLCk negativos, enquanto seis, OCB
e FLCk positivos. O grupo EM/PEM mostrou a seguinte combinação de resultados:
OCB+/FLCk+ = 29; OCB+/FLCk = 7; OCB/FLCk = 7; e OCB /FLCk = 3. FLCk no
soro não variou entre os grupos, sugerindo produção intratecal. Nossos dados
mostram que FLCk é bastante específica e com alto valor preditivo negativo para
o diagnóstico de EM, excluindo com segurança pacientes sem diagnóstico de EM.
Adicionalmente, a dosagem de FLCk é um ensaio de fácil execução, além de ser
quantitativo, rápido e automatizado.
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URINE STRIPS MULTISTIX® (SIEMENS) IN THE STUDY OF CEREBROSPINAL FLUID
Denis AGB, Pose A, Rabellino P, Irazabal A
Hospital de Clinicas, Montevideo, Uruguay
Objective: Study predictive ability of urine dipstick Multistick® to predict changes
in cellularity and biochemical parameters in CSF. Casuistic and methods: The
availability of simple and rapid methods such as urine test strip Multistick®10 SG
(Siemens) for the parameters of glucose, protein, erythrocytes and leukocytes may
be of interest to predict the presence of alterations in CSF particularly in cases where
measurements can not be made by small amount of sample or methodological
limitations in health centers. CSF samples were analyzed (protein, glucose) by
Cobas C311 Analyzer (Roche Diagnostics), and cellularity was performed with
Neubauer camera. Then the sample was analyzed by urine dipstick Multistix®10
SG to determine glucose, protein, erythrocyites and leukocytes. Positive and
negative predictive ability strip reactive were calculated using as gold eukocyte
(Neubauer) = 0-5/mm3, erythrocyte (Neubauer) = 0-5/mm3, glucose (Cobas
Analyzer) = 50 mg/dl and protein (Cobas Analyzer) = 0.30 g/l. PSPP software
was used. Results and conclusion: Were analyzed 73 CSF of patients from all
clinical services at the University Hospital. The mean age was 43 ± 19 years,
59% male, 41% female. Negative predictive value (NPV) and positive predictive
value (VPP) of the strip Multistix® 10 GS for leukocytes, erythrocytes, glucose
and protein in relation to the gold standard: leukocytes – VPN = 90%, VPP =
100%. Erythrocytes – VPN = 100%, VPP = 80%. Proteins – VPN = 87.5%, VPP
= 90.8%. Glucosa: VPN = 50%, VPP = 86.2%. The high VPP for leukocytes in the
strip is useful against infectious disease, even if a negative result does not rule A
negative blood on the test strip away the suspicion of subarachnoid hemorrhage.
The predictive value of the strip is quite useful for predicting protein concentration.
The strip seems quite promising when low sample volume or inability to perform
the analysis of cerebrospinal liquid.
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ACHADO DE CRYPTOCOCCUS SP. NA URINA: RELATO DE CASO
Garcia KC, Rigo S, Mota VP, Ferreira CES, Alcântara EM
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Hospital São Paulo, Laboratório
Central
Objetivos: Destacar a importância da identificação de Cryptococcus sp. em
amostras de urina como coadjuvante para o diagnóstico de criptococose em
imunodeprimidos. Casuística e métodos: Paciente do sexo masculino, 58 anos,
soropositivo para HIV há 10 anos, tratado até há dois anos. Internado em hospital
público de São Paulo por cefaleia intensa, foi diagnosticado com neurocriptoco-
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cose pelo exame citológico do líquor, confirmado pelo teste da tinta da China,
aglutinação de látex e cultura para fungos em meio Sabouraud. Em amostra de
sedimento urinário, obtida à época da primeira amostra de líquor, observou-se,
à microscopia óptica, presença de estruturas com morfologia sugestiva de Cryptococcus sp. Evoluiu com insuficiência renal aguda; foi a óbito sete dias após
a internação. Resultados e conclusão: O exame de líquor apresentou: aspecto
turvo, incolor, com 6 células/mm3, 10 hemácias/mm3. Após citocentrifugação, a
contagem diferencial de leucócitos mostrou 82% de linfócitos e 18% de monócitos, com presença de 4080 Cryptococcus/mm3, identificados como Cryptococcus
neoformans. O sedimento urinário (IQ200, Iris) revelou: pH 5; D 1032; proteína
0,5 g/l; leucócitos 18000/ml; hemácias 14000/ml; presença de raros cilindros
hialinos e estruturas com morfologia sugestiva de Criptococcus sp. O teste da tinta
da China apresentou resultado inconclusivo. A cultura em Sabouraud também
não demonstrou crescimento. Embora não confirmado pelos testes microbiológicos
citados, o achado morfológico nos leva a pensar em criptococúria. A cápsula do
fungo parcialmente comprometida (pelo próprio tratamento antiviral utilizado)
pode prejudicar sua identificação pelos métodos habituais, bem como seu crescimento em cultura. Sendo a próstata importante reservatório de criptococos em
pacientes imunocomprometidos, ressalta-se a importância do exame microscópico
acurado do sedimento urinário, aliado à urocultura, como auxiliar ao diagnóstico
da doença. Referência: 1. Severo CB, et al. Cryptococcuria as manifestation of
disseminated crytococcosis. Mycoses. 2011; 54(6): 760-6.
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DIAGNÓSTICO DE HISTOPLASMOSE POR MEIO DE EXAME DO LAVADO
BRONCOALVEOLAR
Garcia KC, Teixeira CP, Mota VP, Carvalhães CHVFG, Alcântara EM
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Hospital Central, Laboratório
Central
Objetivos: Relatar dois casos de diagnóstico de histoplasmose por meio do exame
citológico de amostras de lavado broncoalveolar. Casuística e métodos: Caso
1 – paciente do sexo masculino, 22 anos, com diagnóstico de nefrite lúpica há
seis anos, em uso de corticoide e outros imunossupressores; hipertensão arterial
sistêmica e doença renal crônica. Internado por infecção pulmonar, evoluiu com
choque séptico e foi a óbito cinco dias após a internação. Caso 2 – paciente do sexo
masculino, 26 anos, soropositivo para HIV há quatro anos, internado por quadro de
infecção pulmonar grave. Em ambos os casos, realizou-se exame citológico de lavado broncoalveolar, em material citocentrifugado e corado por corante hematológico
de Leishman, evidenciando presença de inúmeras estruturas intramacrofágicas.
Resultados e conclusão: O citológico de lavado broncoalveolar revelou: caso
1 – material turvo e avermelhado, neutrófilos 10%, linfócitos 68%, plasmócitos
9%, macrófagos 13%; caso 2 – material turvo e incolor, neutrófilos 7%, linfócitos
12%, eosinófilos 3%, plasmócitos 7%, macrófagos 71%. Em ambos, presença de
numerosas estruturas de pequeno porte, dupla camada, intra e extramacrofágicas,
sugestivas de Histoplasma capsulatum. O diagnóstico citomorfológico foi posteriormente confirmado pela pesquisa direta e por cultura para fungos em meio
Sabouraud. O exame citológico mostrou-se como método rápido, barato e eficaz,
agilizando o diagnóstico presuntivo de infecções fúngicas oportunistas. Nos dois
casos, foi o citológico do lavado que sugeriu corretamente o diagnóstico da doença,
posteriormente confirmada por testes microbiológicos. Destaca-se a importância
da análise citológica acurada, dos lavados broncoalveolares, particularmente em
pacientes imunodeprimidos. Referências: 1. Costa CR, et al. Infecções fúngicas em
pacientes HIV positivos: revisão da literatura sobre criptococose e histoplasmose.
Estudos, PUC Goiânia. 2014; 41(4): 843-54. 2. Santos JWA, et al. Histoplasmose
pulmonar cavitária crônica. J Bras Pneumol. 2009; 35(11): 1161-4.
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NEOPLASIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS COM INVASÃO DO SNC

UTILIZAÇÃO DO KIT UROVYSION NO DIAGNÓSTICO DE DERRAME
PLEURAL MALIGNO

Almeida-Neto JPA, Martins AR, Maricondi F, Nigro S

Antonangelo L, Faria DK, Dutra ARN, Terreri-Neto ET, Rosolen DCB

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP)
Objetivos: Objetivo do trabalho foi relatar um caso ocorrido na ISCMSP, em paciente
que apresentou neoplasia de células dendríticas com invasão do SNC. Casuística e
métodos: Realizado um levantamento de dados, tendo como base o exame clínico e
os exames laboratoriais realizados durante a sua internação. Paciente C. A. G., 43 anos,
negra, admitida em serviço de emergência apresentando lesões cutâneas há três meses,
tendo há 15 dias da internação quadro de adinamia, dispneia e perda ponderal (16 kg).
As lesões cutâneas eram localizadas em dorso, fossa cubital, face e coxa, caracterizadas
por nódulos que variavam de 1,5 a 3 cm, com temperatura aumentada e endurecidos à
palpação. Na face, presença de lesão nodular com úlcera em superfície. Foram realizados
exames laboratoriais com os seguintes achados: Hb 8 g/dl; Ht 22,7%; leucócitos 2900/
mm3 (bast: 1%, segm: 3%, linf T: 51%, blasto: 37%) plaquetas: 26000/mm3; DHL: 923.
A imuno-histoquímica da medula óssea apresentou: CD2+, CD3+, CD4+, CD8+,
CD20+, CD43+, CD45+, CD56+, KI67+. A imunofenotipagem da medula óssea apresentou: HLA-DR+, CD4+, CD7+, CD33+, CD56+, CD117 parcial e CD123+. Paciente
iniciou quimioterapia, evoluindo com confusão mental e dificuldade de deambular.
Foi indicada coleta de LCR com os seguintes resultados: cels: 5/mm3, hemácias: 37/
mm3, linfócitos: 69%, 32% de células atípicas de aspecto monocitoide. O material foi
enviado para realizar imunofenotipagem e demonstrou presença de população CD7,
CD4 e CD123. Resultados e conclusão: Com base no estado geral da paciente e nos
achados no LCR, foi comprovada a suspeita de comprometimento do SNC. Devido à
infrequência da doença em questão, apresentamos os aspectos clínicos e morfológicos
de um caso diagnosticado na ISCMSP. Referência: 1. Facchetti F, Jones DM, Petrella
T. Blasticplasmacytoid dendritic cells neoplasm. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris
NL, Jaffe ES, Pileri SA, editors. WHO classification of tumours of haematopoietic and
lymphoid tissues. 4th ed. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer;
2008. p. 145-7.
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ALTERAÇÕES GENÉTICAS MAIS FREQUENTES EM CASOS DE DERRAME
PLEURAL MALIGNO
Antonangelo L, Faria DK, Dutra ARN, Terreri-Neto ET, Rosolen DCB
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar as alterações genéticas mais frequentes em casos de derrame
pleural maligno (DPM), utilizando o kit UroVysion. Casuística e métodos: Em 26
casos de DPM (quatro linfomas, 11 metástases de tumor de pulmão e 11 de mama),
analisamos as alterações genéticas observadas nos cromossomos 3, 7, 17 e lócus do
gene p16-região INK4A 9p21 com a utilização do kit UroVysion (Abbott Molecular,
Ilinnois, USA). Resultados e conclusão:
%
Monossomia
Trissomia
Tetrassomia
Polissomia

Cr 3
65,4
100
15,4
3,8

Cr 7
76,9
92,3
30,8
23

Cr 17
92,3
100
34,6
26,9

268

Cr 9p21
40
70
0
0

Monossomias e trissomias foram os achados mais frequentes para todos os cromossomos analisados. O cromossomo 17 foi o que demonstrou maior número dessas
alterações, independente da origem do tumor primário.
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Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Validar o kit UroVysion para diagnóstico de derrame pleural maligno
(DPM) em amostras de líquido pleural (LP). Casuística e métodos: Amostras de LP
de pacientes com câncer (citologia positiva; n = 26) e de etiologia benigna (n = 7)
foram analisadas com o kit UroVysion (Abbott Molecular, Illinois, USA), o qual contém
sondas marcadas que hibridizam com a região centromérica dos cromossomos 3, 7 e
17 e lócus do gene p16-região INK4A 9p21, regiões consideradas alvo para o desenvolvimento de metástases. Estabeleceu-se o valor de corte para cada sonda isoladamente.
Resultados e conclusão: Os casos de DPM incluíam linfoma não Hodgkin (n = 4),
câncer de pulmão (n = 11) e mama (n = 11). Considerou-se aneuploide o caso que
apresentou monossomias ou polissomias em pelo menos duas das sondas analisadas.
Com esse critério, todos os casos foram corretamente classificados. O kit UroVysion foi
capaz de detectar aneuploidia em todos os casos de DPM, independente da origem do
tumor. A relevância da utilização diagnóstica das sondas de FISH em amostras de LP
é fornecer diagnóstico de malignidade com acurácia, não alterando o tempo final de
liberação do exame citológico (turn around time [TAT]), importante para tomada de
decisão clínica. Uma vez validado, o estudo precisa ser ampliado, incluindo casos com
diagnóstico de DPM e citologia negativa, além de casos de citologia oncótica suspeita.
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DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO POR MEIO DA CITOLOGIA DE
DERRAME PLEURAL: RELATO DE CASO
Alcântara EM, Souza TA, Freitas CVC, Tanizawa RSS, Garcia KC
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Hospital São Paulo, Laboratório
Central
Objetivo: Relatar um caso de mieloma múltiplo diagnosticado inicialmente pela análise
citológica do líquido pleural. Casuística e métodos: Paciente de 77 anos, diabética,
internada em hospital público de São Paulo com queixa de fraqueza e lombalgia há
dois meses. Apresentava hemograma com anemia, alteração da função renal, foco de
infecção urinária e derrame pleural bilateral. O derrame revelou-se turvo e amarelo,
com intenso infiltrado plasmocitário. As tomografias de crânio, coluna vertebral e tórax,
além de biópsia de medula óssea e eletroforese de proteínas séricas, confirmaram o
diagnóstico da doença. Resultados e conclusão: O hemograma de entrada mostrava
anemia e leucocitose discreta: hemoglobina 9,9 g/dl, hematócrito 30,9%, leucócitos
13900/mm3, neutrófilos 76%, linfócitos 16%, monócitos 8% e plaquetas 229000/mm3.
Bioquímica de função renal alterada: ureia 188 mg/dl, creatinina 3,68 mg/dl, ácido
úrico 11,8 mg/dl, DHL 664 mg/dl. Urocultura demonstrou Escherichia coli acima de
100.000 colônias. O exame citológico do líquido pleural revelou transudato, com células
980/mm3, hemácias 1600/mm3; o citocentrifugado corado pelo Leishman indicou 60%
de plasmócitos, intensamente polimórficos, bizarrias nucleares, elementos polinucleados e precursores nucleolados da série plasmocitária, sugerindo quadro citológico
compatível com infiltração mielomatosa. Bioquímica de sangue: β2-microglobulina
7,87 mg/dl, cálcio 8,6 mg/dl, fósforo 7,4 mg/dl, proteínas totais 6,9 g/dl, gama 11,7%,
IgG 912 mg/dl e IgM 16 mg/dl. A biópsia de medula apresentou infiltrado plasmocitário,
com marcação positiva para cadeias lambda, demonstrada também na imunofixação
sérica. Confirmou-se o diagnóstico de mieloma múltiplo, sugerido inicialmente pela
citologia pleural. Destaca-se a importância do acurado exame citológico dos líquidos
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orgânicos, bem como a rara condição de infiltração pleural como manifestação primária
da doença mielomatosa. Referência: 1. Malhotra KP, et al. Myelomatous pleural effusion:
a diagnostic challenge. Indian J Cancer. 2010; 47(3): 351-2.
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COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS DA MICROSCOPIA DE FASE E DO
APARELHO AUTOMATIZADO (URINA TIPO 1) PARA O DIAGNÓSTICO
DE DISMORFISMO ERITROCITÁRIO
Sibia CF, Nishio SSA, Sartori MS, Boas PJFV, Mondelli AL

URINE STRIP MISSION® IN THE CEREBROSPINAL FLUID ANALYSIS

Faculdade de Medicina de Botucatu

Denis AGB, Pose A, Rabellino P, Irazabal A
Hospital de Clinicas, Montevideo, Uruguay
Objective: Study predictive ability of urine dipstick MISSION® determing
leukocytes count in CSF. Casuistic and methods: CSF white blood cell count
were performed with chamber Neubauer, then the samples were analyzed by
urine dipstick MISSION® leukocytes. Positive and negative predictive ability strip
reactive were calculated using as gold standard: absent leukocyte (Neubauer
chamber) ≤ 5/mm3, presence leukocyte > 5/mm3. Results and conclusion:
Were analyzed 73 CSF, age patients (x = 43 ± 19 years), 59% male, 41%
female. The negative predictive value (NPV) and positive predictive value
(PPV) of the strip MISSION® for leukocytes were: NPV = 90.6%, PPV = 100%.
The high VPP for leukocytes in the strip is useful in on suspicion of infectious
disease. Is interesting to relate these findings to the microbiological results to
establish the ability to predict infectious etiology when low sample volume or
inability to perform the analysis of cerebrospinal liquid.
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Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de duas metodologias de rotina laboratorial, a importância e a eficácia da análise morfológica das
hemácias no sedimento urinário para o diagnóstico de dismorfismo eritrocitário.
Casuística e métodos: Foi avaliado e comparado um total de 55 amostras urinárias
de pacientes do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Botucatu, com
suspeita de doença renal glomerular, no período de agosto de 2015 a março de 2016.
Inicialmente, as amostras foram analisadas por método de automação (Electronik)
e, posteriormente, com microscopia de fase. As alterações morfológicas das hemácias
foram classificadas como acantócitos e codócitos. Os resultados foram confrontados
com as biópsias renais de cada paciente com diagnóstico anatomopatológico. Resultados e conclusão: Observou-se que a sensibilidade e a especificidade do microscópio
de fases foram de 56% e 80%, respectivamente. O aparelho automatizado mostrou
taxa de 42% e 71%, o que demonstra uma vantagem da metodologia da microscopia
de fases em comparação com a de automação (que utiliza microscópio óptico),
comum para sua análise tanto em relação à sensibilidade como à especificidade.
Concluímos que as duas metodologias apresentam resultados satisfatórios para o
diagnóstico de dismorfismo eritrocitário, porém com uma vantagem a favor da
metodologia de fases, que demonstrou ser superior com relação a sensibilidade e
especificidade do teste.
273

COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PREDITIVOS POSITIVOS (VPP) E
NEGATIVOS (VPN) ENTRE AS TÉCNICAS DA MICROSCOPIA DE FASE E
DO APARELHO AUTOMATIZADO (URINA TIPO 1) PARA O DIAGNÓSTICO
DE DISMORFISMO ERITROCITÁRIO

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CITOLOGIA CONVENCIONAL E CITOLOGIA LÍQUIDA PARA DETECTAR CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Sibia CF, Nishio SSA, Sartori MS, Boas PJFV, Mondelli AL

Lima MSB, Almeida POS, Sousa JS, Santana AO

Faculdade de Medicina de Botucatu

Universidade Tiradentes (UNIT)

Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de duas metodologias de rotina laboratorial, a importância e a eficácia da análise morfológica das
hemácias no sedimento urinário para o diagnóstico de dismorfismo eritrocitário.
Casuística e métodos: Foi avaliado e comparado um total de 55 amostras urinárias
de pacientes do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Botucatu, com
suspeita de doença renal glomerular, no período de agosto de 2015 a março de 2016.
Inicialmente, as amostras foram analisadas por método de automação (Electronik)
e, posteriormente, com microscopia de fase. As alterações morfológicas das hemácias
foram classificadas como acantócitos e codócitos. Os resultados foram confrontados
com as biópsias renais de cada paciente com diagnóstico anatomopatológico.
Resultados e conclusão: Observou-se que os valores preditivos positivos (VPP)
e negativos (VPN) para o exame de microscopia de fase foram, respectivamente,
96,5% e 84,6%, e da metodologia automatizada, 87,5% e 93,5%. O aparelho automatizado mostrou VPN superior ao da microscopia de fase, o que talvez demonstre
a real possibilidade do uso dessa metodologia na rotina laboratorial. Em relação
ao VPP, a microscopia de fases mostrou-se superior, sugerindo, provavelmente,
que essa metodologia seja superior para confirmação da doença glomerular.
Concluímos que as duas metodologias apresentam resultados satisfatórios para
o diagnóstico de dismorfismo eritrocitário, porém vantagem a favor da metodologia de fases para o VPP e superioridade para a tecnologia automatizada para
o VPN foram verificadas.

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo comparar o desempenho da citologia em
meio líquido (CL) com a citologia convencional (CC) na detecção precoce do câncer do
colo do útero ou suas lesões precursoras. Casuística e métodos: Para o desenvolvimento
da pesquisa, realizou-se um estudo de revisão bibliográfica. A coleta de dados ocorreu
no primeiro semestre de 2016; foram consultados artigos científicos publicados em
periódicos nacionais e internacionais de 2005 a 2016 em sites de busca, como Scientific
Electronic Library Online (Scielo), US National Library of Medicine National Institutes
of Health (PubMed). Os descritores utilizados na busca textual foram: HPV, carcinoma,
colo do útero, citologia líquida e convencional, exame preventivo e exame de Papanicolau. Percebida a relevância de alguns artigos encontrados, também se buscaram as
referências indicadas nos textos. Resultados e conclusão: Verificou-se que, apesar de
existirem programas de prevenção e técnicas cada vez mais evoluídas na detecção do
câncer do colo do útero, essa neoplasia hoje é considerada a terceira causa de morte na
população feminina, devendo ainda existir novas estratégias para obtenção da cura.
Referências: 1. Colonelli D. Avaliação do desempenho da citologia em meio líquido
versus citologia convencional no Sistema Único de Saúde. Dissertação do Programa de
Pós-graduação em Ciências, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo. São Paulo; 2014. 2. Consolaro M, Engler S. Citologia clínica
cérvico-vaginal: texto e atlas São Paulo: Roca; 2012. 3. D’Souza G, et. al. Differences in
oral sexual behaviors by gender, age, and race explain observed differences in prevalence
of oral human papillomavirus infection. PLoS One. 2014; 9(1): e86023. 4. Figueiredo A.
Caracterização imunocitoquímica da expressão da proteína rap1 em blocos de células
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escamosas provenientes de citologia cervical em meio líquido. Dissertação do Programa
de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte; 2015.
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feto, visto que 40% das gestantes avaliadas no presente estudo apresentaram infecção
urinária. Referências: 1. Bernardo EBR. Avaliação da assistência pré-natal de gestantes
com risco habitual. 2016. 2. Brasil. Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de
Saúde da Mulher. Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada: manual
técnico. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2005. 3. Brasil Gestação de alto risco:
manual técnico. 5 ed. Secretaria Executiva. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2010.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE CITOLÓGICA EM AMOSTRAS DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUIDIANO
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Domingues RB, Fernandes GBP, Leite FBVM, Soares CAS
Senne Liquor Diagnóstico
Objetivos: O objetivo deste estudo foi analisar potenciais variações na contagem de
leucócitos, neutrófilos, linfócitos e hemácias em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) de acordo com o tempo de armazenamento. Casuística e métodos:
Avaliamos a contagem global de leucócitos e hemácias e o diferencial de neutrófilos
e linfócitos em 17 amostras de LCR armazenadas em temperatura ambiente, em
cinco tempos (T0, T1 [2 horas], T2 [4 horas], T3 [6 horas], T4 [12 horas] e T5 [24
horas]). Para tanto, as amostras foram inicialmente aliquotadas e avaliadas nos
tempos descritos. A variação das médias da contagem de células foi realizada com
o método ANOVA de uma via, seguido de comparações das médias de cada um dos
tempos por meio do teste de Tukey. O nível de significância foi estabelecido em p
< 0,05. Resultados e conclusão: As contagens iniciais de leucócitos, neutrófilos,
linfócitos e hemácias foram, respectivamente, 418,14 ± 1147, 249,4 ± 902,2, 116,7
± 175,3 e 12110 ± 48425 por mm3. Com relação à contagem global de leucócitos,
não houve variância significativa com o tempo (p = 0,0768), sendo que o mesmo
ocorreu com a contagem de neutrófilos (p = 0,2649) e hemácias (p = 0,3965).
Houve variância significativa na contagem de linfócitos (p = 0,0002), com as
comparações com o teste de Tukey mostrando diferenças significativas entre os
tempos T0, T1, T2 e T3 quando comparados com o T5 (24 horas), mas não quando
comparados com o T4 (12 horas). Conclusão: Embora tenha sido verificada uma
tendência de queda na média da contagem de todos os grupos celulares avaliados,
tal variância só foi significativa com linfócitos, particularmente em 24 horas. Os
dados sugerem que as quedas nas contagens dessas células liquóricas não sejam
altamente significativas nas primeiras 12 horas.

PRESENÇA DE ESPERMATOZOIDES NO EXAME DE ESPERMOGRAMA
DE PACIENTES VASECTOMIZADOS ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO
PRIVADO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
Sant’ana CC, Marchini AMAB, Faria CR, Ferreira DA
Laboratório Sabin
Objetivos: Quantificar a persistência de espermatozoides em amostras de sêmen
de pacientes vasectomizados atendidos em um laboratório privado de São José dos
Campos (SP). Casuística e métodos: Foram analisadas 253 amostras de sêmen de
pacientes vasectomizados para controle pós-cirúrgico. Todos relataram ter seguido as
orientações médicas (coleta após tempo de cirurgia ideal e número de ejaculações) e
laboratoriais (abstinência sexual de três a cinco dias). Resultados e conclusão: De
253 amostras analisadas, 191 apresentaram azoospermia e em 62 foram encontrados espermatozoides. Destas, 56 (90,32%) apresentaram apenas a presença de raros
espermatozoides imóveis (amostra sem diluição), divididos a seguir em Tabela por
tempo após o procedimento cirúrgico.
Tempo após
Um
Dois
Três
Quatro
Cinco Seis meses Superior
cirurgia
mês
meses
meses
meses
meses a um ano a um ano
Número de
10
17
10
9
4
4
2 (3,22%)
amostras (16,13%) (27,42%) (16,13%) (14,52%) (6,45%) (6,45%)

275

INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM GESTANTES DO PSF CUMBE
DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS (SE)

Em seis (9,68%) pacientes, foram encontrados espermatozoides suficientes para
contagem, que variou de 0,8 a 116,5 milhões/ml. A partir dos resultados observados,
podemos concluir que o exame de espermograma é imprescindível para a verificação
da eficácia do procedimento cirúrgico. A interpretação dos resultados e a sugestão de
nova vasectomia devem ser realizadas exclusivamente pelo médico assistente.

MEDICINA MOLECULAR/GENÉTICA

Lima MSB, Almeida POS, Santos FL, Santos ID
Universidade Tiradentes (UNIT)
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Objetivos: Avaliar a incidência de infecção urinária nas gestantes do PSF Cumbe do
município de Simão Dias (SE). Casuística e métodos: Estudo do tipo observacional,
analítico e retrospectivo, de delineamento transversal, caso-controle, realizado por
meio da coleta de dados de 63 prontuários das gestantes atendidas no período de 1º
de abril de 2015 a 30 de abril de 2016, em acompanhamento pré-natal com a equipe
de Saúde da Família do PSF Cumbe no município de Simão Dias, localizado em
Simão Dias (SE). Resultados e conclusão: O estudo demonstrou que das gestantes
investigadas, 55 (~ 87%) realizaram o exame sumário de urina durante o pré-natal, e
destas, 22 (40%) apresentaram resultados alterados com provável suspeita de infecção
do trato urinário (ITU). Para confirmação do diagnóstico de ITU, foram solicitadas
uroculturas de todas as gestantes, porém 11 (50%) não realizaram o exame, sete (~
32%) tiveram diagnóstico positivo, manifestando colonização por Escherichia coli e
quatro (~ 18%) apresentaram urocultura com resultado negativo. Conclui-se que a
realização do sumário de urina tem papel fundamental no pré-natal para diagnóstico
da ITU, a fim de reduzir o número das complicações causadas para mãe e para o
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POLIMORFISMOS I/D DO GENE DA ECA RELACIONADOS COM A FUNÇÃO
RENAL DO ENXERTO EM PACIENTES TRANSPLANTADOS
Alves LV, Evangelista FCG, Sabino AP, Borges KBG, Mota APL
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar a relação do polimorfismo I/D no gene da enzima conversora da
angiotensina (ECA) com a função do enxerto em pacientes transplantados renais com
e sem diagnóstico de rejeição. Casuística e métodos: Foram avaliados 30 pacientes
transplantados renais do Hospital das Clínicas da UFMG no período de setembro a
dezembro de 2015. O DNA foi extraído a partir de sangue total e o polimorfismo I/D da
ECA, determinado por reação em cadeia da polimerase alelo específica. O estudo contou
com 19 homens e 11 mulheres, idade entre 18-78 anos e tempo pós-transplante de 2-204
meses. Os dados clínicos foram obtidos de prontuários médicos. As análises estatísticas
foram realizadas no programa GraphPad PRISM 6.0 pelos testes de Kruskal-Wallis e

Tema livre tradicional
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Mann Whitney. Valor de p ≤ 0,05 foi considerado significativo. Resultados e conclusão:
A glomerulonefrite foi a causa de doença renal mais frequente, tanto em homens (15,8%)
quanto em mulheres (36,4%). A média dos níveis plasmáticos de creatinina foi maior nos
homens (1,91 mg/dl) em relação às mulheres (1,22 mg/dl), e a rejeição, mais frequente
em homens (n = 7; 36,8%) que em mulheres (n = 2; 18,2%). Dos pacientes com genótipo
DD (n = 4), dois apresentaram rejeição ao enxerto. Pacientes com esse genótipo tiveram
maiores níveis de creatinina (2,8 mg/dl) e ureia (73,8 mg/dl) em relação aos grupos
com genótipos ID (1,5 e 54,5 mg/dl) e II (1,6 e 46,5 mg/dl), respectivamente; contudo,
sem diferença significativa (p > 0,05). Entre os pacientes com genótipo ID (n = 23), sete
tiveram rejeição e entre aqueles com genótipo II (n = 3), nenhum apresentou rejeição. É
importante salientar que o tamanho amostral neste estudo ainda é pequeno para análise
de polimorfismos, e cerca de 20%-30% dos pacientes utilizavam fármacos para estabilizar
a função renal. Os resultados preliminares permitiram inferir que os polimorfismos I/D
da ECA podem ser correlacionados com a função do enxerto no transplante renal. Um
maior número de pacientes e seu monitoramento contínuo são nossas perspectivas neste
estudo. Agradecimentos: FAPEMIG e CNPq.
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AVALIAÇÃO DE POLIMORFISMOS DO GENE DA DIMETILARGININA
DIMETILAMINO HIDROLASE 2 (DDAH 2) EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS
Silva LG, Martins SR, Borges KBG, Mota APL, Alpoim PN

tempo real, utilizando-se o TaqMan® SNP. As análises estatísticas foram realizadas pelo
programa SPSS, versão 13.0. Um valor de p < 0,05 foi considerado significativo. Resultados e conclusão: As frequências alélicas e genotípicas entre os grupos estudados não
diferiram significativamente. Na avaliação do perfil lipídico, reunindo os dois grupos
estudados (caso/controle), os níveis de HDL mostraram-se significativamente elevados
nos carreadores do genótipo AA (p = 0,039) para o polimorfismo rs505151. Não foram
encontradas diferenças significativas entre os níveis lipídicos e os polimorfismos estudados
quando somente as mulheres com SOP foram avaliadas. Não houve diferença significativa entre os níveis de PCSK9 entre os grupos estudados. Em relação aos polimorfismos,
foram encontrados níveis de PCSK9 significativamente superiores para o genótipo TT
em relação ao genótipo CC (CC = 156,3 ng/ml, TT = 217,5 ng/ml, p = 0,008) para
o polimorfismo rs11206510 quando avaliadas todas as participantes reunidas em um
único grupo. Entre as mulheres com SOP, os níveis de PCSK9 também diferiu para o
polimorfismo rs11206510 entre os genótipos CT/TT (CT = 193,8 ng/ml, TT = 239,2
ng/ml, p = 0,019). Os resultados encontrados sugerem que os níveis plasmáticos da
PCSK9 não foram associados ao desenvolvimento da SOP, mas que a presença do alelo
T do polimorfismo rs11206510 foi associada a níveis elevados da PCSK9 no grupo de
mulheres estudadas. Agradecimentos: Capes, Fapemig e PRPq.
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PRÉ-ECLÂMPSIA: AVALIAÇÃO DE POLIMORFISMOS DO GENE DA DIMETILARGININA DIMETILAMINO HIDROLASE 2 (DDAH 2)
Mendes FS, Godoi LC, Borges KBG, Dusse LMS, Alpoim PN

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Objetivos: O transplante renal é o tratamento de escolha para um número significativo
de pacientes com doença renal crônica. As células endoteliais que revestem os vasos
sanguíneos são a primeira interface entre doador e receptor no transplante renal,
desempenhando papel central na rejeição aguda e crônica. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a associação dos polimorfismos -1151 A/C e -449 C/G do gene da DDAH 2
(enzima que metaboliza a ADMA) e a ocorrência de rejeição em pacientes submetidos
ao transplante renal. Casuística e métodos: Foram coletadas amostras de sangue de
pacientes transplantados renais que sofreram rejeição (n = 42) e pacientes com ausência de rejeição (n = 31). Fez-se a extração do DNA genômico e a genotipagem pela
técnica de PCR-RFLP a fim de investigar a presença dos polimorfismos. Resultados e
conclusão: Para os polimorfismos -1151 A/C e -449 C/G, a distribuição das frequências
alélicas (p = 0,166 e p = 0,820, respectivamente) e genotípicas (p = 0,358 e p = 0,886,
respectivamente) foram semelhantes ao comparar os pacientes com rejeição versus
pacientes estáveis. Os resultados encontrados demonstram que os polimorfismos no
gene da DDAH 2 não estão relacionados com a ocorrência de rejeição.
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POLIMORFISMOS NO GENE DA PROPROTEÍNA CONVERTASE SUBTILISINA KEXINA TIPO 9 (PCSK9) E A RELAÇÃO COM PARÂMETROS
BIOQUÍMICOS E METABÓLICOS EM MULHERES COM A SÍNDROME
DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS
Xavier LB, Candido AL, Oliveira DKD, Borges KBG, Ferreira CN
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar os polimorfismos do gene e os níveis plasmáticos da PCSK9 (proteína
associada à degradação de receptores de LDL) e sua associação ao perfil lipídico em um
grupo de mulheres com a síndrome dos ovários policísticos (SOP). Casuística e métodos:
Este estudo incluiu 96 mulheres com SOP e 99 mulheres hígidas. Os níveis plasmáticos
da PCSK9 foram determinados por ELISA. As análises moleculares dos polimorfismos
rs505151, rs562556 e rs11206510 no gene da PCSK9 foram realizados por PCR em
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Objetivos: A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença gestacional multissistêmica, caracterizada pelo aparecimento de hipertensão e/ou proteinúria após 20 semanas de
gestação. Na forma grave, a pressão arterial é maior que 160/110 mmHg. A patogênese
é conhecida parcialmente e se relaciona com distúrbios placentários no início da
gestação com aparecimento de inflamação generalizada e progressiva lesão endotelial. Durante a gestação, o óxido nítrico participa do desenvolvimento da placenta e
da invasão trofoblástica e regula o fluxo sanguíneo placentário. Estudos mostraram
níveis aumentados de L-arginina dimetil assimétrica (ADMA) em gestantes com PE
em relação às normotensas. Acredita-se que essas concentrações elevadas atuam inibindo a óxido nítrico sintase endotelial (eNOS). A relação da redução da expressão da
dimetilarginina dimetilamino hidrolase (DDAH) com os níveis aumentados de ADMA
e o comprometimento da biodisponibilidade do óxido nítrico já foi evidenciada. Nesse
contexto, objetivou-se avaliar a frequência desses polimorfismos e a ocorrência de PE
grave na população brasileira. Casuística e métodos: Foram coletadas amostras de
5 ml de sangue venoso em EDTA de pacientes com PE grave (n = 108) e gestantes
normotensas (n = 104). Foram feitas extração de DNA genômico e reação em cadeia
polimerase (PCR-RFLP) para investigação dos polimorfismos -449G/C e -1151A/C
do gene da DDAH 2. Resultados e conclusão: A distribuição das frequências alélicas
e genotípicas para os polimorfismos avaliados foram semelhantes ao comparar as
gestantes com PE grave versus normotensas (p = 0,992 e 0,889; p = 0,692 e 0,168,
respectivamente). Ao considerar os carreadores alélicos de cada polimorfismo, também
não foram observadas diferenças significativas. Os resultados encontrados demonstram
que os polimorfismos avaliados não estão relacionados com o aparecimento da PE
grave. No entanto, a perspectiva deste estudo é investigar outro polimorfismo do gene
da DDAH 2 e posteriormente analisar seu haplótipo.
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VALIDAÇÃO DE UM KIT DE MLPA PARA TRIAGEM DE ALTERAÇÕES
CROMOSSÔMICAS SUBMICROSCÓPICAS EM PACIENTES COM MALFORMAÇÃO CONGÊNITA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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Gonçalves MS, Rezende VB, Pereira MA, Mateo EC, Jehee FMS
Instituto Hermes Pardini
Objetivos: Validação da técnica de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) como primeiro teste para triagem de alterações cromossômicas em
indivíduos com malformação congênita e deficiência intelectual (MC/DI), por meio
do kit comercial P245 (MRC-Holland). Casuística e métodos: MC/DI compreende
um grande e heterogêneo grupo de doenças com incidência de 2%-3% em nascidos
vivos. Cerca de 3%-15% desses pacientes apresentam alterações cromossômicas como
intersticiais, subteloméricas, translocações, entre outras. A compreensão da etiologia
das MC/DI é fundamental para o aconselhamento genético. Devido ao alto custo de
realizar a triagem pela técnica de aCGH, o MLPA se torna uma alternativa mais viável
por ser menos dispendioso. Oitenta e cinco amostras de DNA de pacientes de ambos
os sexos diagnosticados clinicamente com MC/DI foram utilizadas para validação do
kit P245 (Microdeletion Syndromes-1). Para comparabilidade dos dados, as amostras
também foram avaliadas pelos kits P036 e P070 (Human Telomere) e P064 (Mental
Retardation-1), que apresentam sondas-alvo para regiões cromossômicas concordantes
com as do P245. O programa Cofallyser versão 140721.1958 foi utilizado para análise
dos dados, e os resultados alterados apresentaram razões abaixo de 0,7 ou acima de
1,3. Resultados e conclusão: Dos 85 pacientes, 10 (11,8%) apresentaram alterações
cromossômicas. Todas as sondas-alvo para regiões concordantes entre os quatro kits
apresentaram o mesmo perfil de alteração. Entretanto, a taxa de detecção do kit P245
(11,8%) foi superior à dos demais kits: P064 (8,2%), P036 (7%) e P070 (7%). As
síndromes detectadas foram: Prader-Willi (quatro pacientes), Williams (três pacientes), deleção 4p16 (um paciente), deleção 5p15 (um paciente), deleção 22q11 (um
paciente), DiGeorge (um paciente) e neurofibromatose (um paciente). A utilização
do kit P245 mostrou-se capaz de detectar maior número de alterações cromossômicas,
sugerindo sua utilização para triagem primária de pacientes com MC/DI.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL DO
TIPO I EM PACIENTE RECÉM-NASCIDO COM RECORRÊNCIA EM
IRMANDADE
Pereira MA, Rezende VB, Freire MCM, Torrezan GT, Zalis MG

Tema livre tradicional

recessiva, caracterizada por fraqueza e atrofia muscular progressiva. O paciente apresenta
AMS do tipo I, tipo mais grave e de início precoce, associada à deleção em homozigose
do gene SMN1. O fenótipo parece ser agravado pela deleção de uma cópia de SMN2, que
expressa aproximadamente 20% da proteína SMN.
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AVALIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS VNTR B/A, T-786C E
G894T DA ENOS EM RELAÇÃO À FUNÇÃO DO ENXERTO EM PACIENTES
TRANSPLANTADOS RENAIS
Martins SR, Borges KBG, Alpoim PN, Dusse LMS, Mota APL
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Relacionar os polimorfismos genéticos VNTR b/a, T-786C e G894T no gene
da eNOS com os níveis séricos de creatinina e ureia em pacientes transplantados renais
com e sem rejeição do enxerto. Casuística e métodos: Foram avaliados 63 pacientes
transplantados renais do Hospital das Clínicas da UFMG, de setembro a dezembro de 2015.
O DNA gênomico foi obtido a partir do sangue total, e os polimorfismos, determinados
por reação em cadeia da polimerase alelo específica e RFLP. As análises estatísticas
foram realizadas pelo programa Graphpad Prism 7.0. Valor de p < 0,05 foi considerado
significativo. Resultados e conclusão: Dos 63 pacientes analisados, a média dos níveis
séricos de creatinina e ureia foram maiores no grupo com rejeição (n = 28) (1,80 mg/dl
e 60,5 mg/dl) em relação ao grupo sem rejeição (n = 34) (1,18 mg/dl e 44,8 mg/dl)
com valor de p < 0,001. Os pacientes heterozigotos para o VNTR (ba) correspondem a
46,5% dos pacientes com rejeição e tiveram médias maiores de creatinina (1,31 mg/dl)
com valor de P limítrofe (p = 0,061). Para o G894T, o genótipo GT apresentou 42%
dos pacientes com rejeição, porém não houve diferença significativa para os níveis
de creatinina e ureia. Para o T-786C, a presença do alelo T foi mais frequente, com
maiores médias de creatinina e ureia no grupo TT, 1,39 mg/dl e 51,5 mg/dl, contudo
não significativas. De acordo com os resultados, propõe-se que exista uma correlação
entre o polimorfismo VNTR da eNOS e a função do enxerto renal. No entanto, maiores
estudos devem ser realizados para elucidar melhor as associações. Ressaltamos que o
tamanho amostral ainda é pequeno e cerca de 20%-30% dos pacientes faziam uso de
fármacos normalizantes da função renal. Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e Capes.

Instituto Hermes Pardini
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Objetivo: Diagnóstico molecular de paciente recém-nascido com quadro de hipotonia global grave com recorrência em irmandade. Casuística e métodos: Paciente recém-nascido
(18 dias), sexo masculino, filho de pais não consanguíneos, internado em UTI neonatal,
apresentou quadro de hipotonia global grave, não responsivo desde o nascimento, sem
dismorfias ou alterações em exame de neuroimagem. A análise genômica por sequenciamento de exoma foi sugerida, uma vez que o mesmo fenótipo ocorreu em outra filha
que veio a óbito com três meses de idade. Amostra de DNA do paciente foi submetida a
sequenciamento de exoma completo com o sistema Nextera Exome Capture (Illumina®)
pela plataforma Illumina HiSeq 2500 (Illumina®). As leituras foram alinhadas contra a
sequência referência do genoma humano GRCh37 (hg19). A identificação de mutações
e variações no número de cópias (CNV) foi realizada por meio de análise bioinformática.
Para confirmação dos achados referentes a CNV, a amostra também foi analisada pela
técnica de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA®). Resultados e
conclusão: Após análise de exoma, não foram encontradas mutações pontuais ou inserções/deleções menores que 50 nucleotídeos que estejam associadas ao quadro clínico
observado. Entretanto, a análise de CNV indicou presença de deleção submicroscópica em
homozigose na banda 5q13.2. Foi realizada análise complementar do número de cópias
dos éxons 7 e 8 do gene SMN1, utilizando o kit MLPA P021 SMA (MRC-Holland). Essa
análise confirmou deleção em homozigose dos éxons 7 e 8, tal como deleção de uma cópia
do gene homólogo SMN2. A atrofia muscular espinhal (AMS) é uma doença autossômica
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DISTRIBUIÇÃO DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS VNTR B/A, T-786C
E G894T DA ENOS DE ACORDO COM O RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS
Martins SR, Borges KBG, Alpoim PN, Dusse LMS, Mota APL
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar a frequência genotípica e alélica dos polimorfismos VNTR
b/a, T-786C e G894T no gene da eNOS em função do ritmo de filtração glomerular
estimado (eRFG) em pacientes transplantados renais. Casuística e métodos: Foram
avaliados 63 pacientes transplantados renais do Hospital das Clínicas da UFMG,
os quais foram distribuídos em dois grupos de acordo com o eRFG, R1 < 60 e
R2 > 60 ml/min/1,73 m2, calculados por meio da equação MDRD. O DNA genômico
foi extraído do sangue total, utilizando o conjunto de reagentes BIOPUR mini spin®.
Os polimorfismos genéticos da eNOS foram obtidos pelas técnicas PCR e RFLP. Os
dados foram analisados pelo programa Graphpad Prism 7.0 com nível de significância
p < 0,05. Resultados e conclusão: A distribuição genotípica para o VNTR no grupo
R1 (n = 24) foi bb = 15, ba = 9, aa = 0; no grupo R2 (n = 24) foi bb = 18, ba = 17,
aa = 3. Para T-786C, observou-se em R1, TT = 11, TC = 11, CC = 2; em R2, TT = 15,

Tema livre tradicional
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TC = 18, CC = 5. Por fim, G894T no R1 apresentou a distribuição GG = 10, GT = 9, TT
= 2; no R2, GG = 22, GT = 8, TT = 6. Para os polimorfismos VNTR, T-786C e G884T, as
frequências alélicas (p = 0,154, p = 0,660 e p = 0,711, respectivamente) e genotípicas
(p = 0,154, p = 0,660 e p = 0,711) não apresentaram diferenças significativas entre
os grupos R1 e R2. É importante ressaltar o uso de estabilizantes da função renal em
cerca de 20%-30% dos pacientes. Temos como perspectivas futuras alcançar um maior
número amostral. Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e Capes.
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PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA DE QPCR PARA QUANTIFICAÇÃO DA
CARGA VIRAL DE CMV
Cruz FBCP, Machado SL, Toma HK, Madeira MF
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz)
Objetivos: Atualmente, o uso da qPCR no laboratório clínico possui custo acessível e
permite a identificação e a quantificação de patógenos. O objetivo deste trabalho foi
desenvolver um protocolo de qPCR para quantificação da carga viral de CMV para
monitoramento de pacientes pós-transplante renal. Casuística e métodos: A partir
de amostras de plasma positivas para CMV, foi realizada amplificação do fragmento
da região pp65 do gene imediato precoce por Nested PCR. Fez-se a clonagem do
fragmento viral comparando-se dois kits comerciais: Promega e Invitrogen. Os plasmídeos recombinantes foram inseridos em bactérias Escherichia coli competentes,
e a seleção das bactérias transformadas feita pela técnica de blue/white screening.
Após, foram realizados extração, quantificação e sequenciamento do plasmídeo. O
clone foi utilizado para obtenção e padronização da curva de qPCR, sendo diluído
na concentração de 1 ng/μl e, a partir desse processo, foi feita d,iluição seriada
(1:10), até 10-7 ng/µl. A qPCR, utilizando o sistema SYBR green, foi realizada
em triplicata, com 5 μl de cada diluição e volume final de 20 μl. Resultados e
conclusão: As amostras de DNA isoladas do plasma de pacientes positivos para CMV
apresentaram amplificação de um fragmento de 150 pb, conforme esperado, e para
a clonagem, o kit da Promega apresentou maior eficiência. O sequenciamento do
plasmídeo recombinante revelou similaridade de 100% entre clone e CMV, mostrando
sucesso no processo de clonagem. A linearidade obtida nas diluições da curva de
quantificação absoluta demonstra estabilidade da reação, eficiência de 100,395%
e R2 de 0,996, valores que demonstram alta sensibilidade do teste, o que permite
a quantificação de amostras com a precisão de até 10-3 ng/ml. Os resultados
demonstram a viabilidade da metodologia utilizada na identificação de CMV. O
protocolo será utilizado no monitoramento da carga viral de CMV em pacientes no
período pós-transplante renal.
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PAINEL FISH MIELOMA MÚLTIPLO COM SELEÇÃO DE CÉLULAS CD138
POSITIVAS: ANÁLISE DE 71 CASOS
Campêlo DHC, Borri D, Colombini MP, Kishimoto RK, Velloso EDRP
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Avaliar resultados em 71 casos consecutivos de painel FISH mieloma
múltiplo (MM). Casuística e métodos: Setenta e uma amostras de medula óssea
(janeiro de 2015 a abril de 2016) para estudo FISH MM [cinco sondas Cytocell®
amplificação 1q (CKS1B), deleção 13q (RB1), deleção 17p (TP53), t(4;14) (FGFR3-IGH) e t(14;16)(MAF-IGH)] após seleção de células CD138 positivas (EasySep
Human WB and BM CD138 Positive Selection cocktail), em protocolo validado no
laboratório, recomendações do European Myeloma Network. Cariótipo (n = 59),
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mielograma e imunofenotipagem (n = 56) também foram realizados. As amostras
foram categorizadas de acordo com presença ou não de população plasmocitária
clonal (PCl) por estudo imunofenotípico (grupo 1: com PCl; grupo 2: ausência de
PCl; grupo 3: desconhecido). Analisou-se para o total de casos e para cada grupo, a
incidência de anormalidades no FISH e cariótipo. Resultados e conclusão: Trinta
e nove (55%) amostras de pacientes do sexo masculino, mediana 64 (28-83) anos.
Houve falha em 2,5% (9/355) reações de hibridação. Média de plasmócitos ao mielograma e plasmócitos clonais foi de 16% e de 5,6%, respectivamente. Grupo total:
52,9% de FISH alterados, 30% amplificação 1q, 21,4% del13q, 8,6% del17p, 2,9%
t(14;16), 1,5% t(4;14), 7,2% de outras translocações IGH e 5,9% de monossomia
IGH. Grupo 1 (n = 50), respectivamente: 67,4%, 36,2%, 25,5%, 12,8%, 4,4%, 2,3%,
11,1% e 6,7%. Grupo 3 (n = 16): 43,8% de alteração (25% amplificação 1q, 18,8%
del13q e 6,3% monossomia IGH). Grupo 2 (n = 8): sem anormalidades. Cariótipo
complexo foi observado em seis casos (10,2%), cinco (11,9%) em amostras do
grupo 1 e um no grupo 3. O FISH mostrou-se normal em apenas um caso, no qual
apenas del13q e del17p foram pesquisadas. A análise genética, particularmente o
FISH, tem papel fundamental no prognóstico e na orientação de terapêutica no MM.
Este estudo mostra a efetividade do teste mesmo em amostras com baixo percentual
de plasmócitos, com detecção de 67% de anormalidades.
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ARRAY-CGH DETECTA DESEQUILÍBRIO GENÔMICO CRÍTICO EM
PACIENTE COM TRANSLOCAÇÃO DE NOVO APARENTEMENTE EQUILIBRADA
Leite-Cueva SD, Marques FK, Mateo EC, Ferreira ACS
Instituto Hermes Pardini
Objetivos: Definir uma técnica com maior resolução para elucidar o evento ocorrido no paciente com fenótipo anormal, bem como verificar se a técnica foi
eficiente. Casuística e métodos: Relatar um paciente de 7 anos com deficiência
intelectual e atraso na fala, encaminhado para nossa instituição para realizar
análise citogenética e array-CGH. Resultados e conclusão: Análise cromossômica
apresentou translocação aparentemente equilibrada, cariótipo: 46,XY,t(2;9)(q33;p22
)dn. A hibridização genômica comparativa por array (array-CGH) revelou deleção
intersticial ~ 7,6 Mb no cromossomo 9 em 9p23p22.2. Os cariótipos dos pais foram
normais. A deleção em 9p23p22.2 abrange mais de 15 genes, entre eles os genes
TYRP1 e FREM1, relacionados a tirosinase e matriz extracelular 1. Deleções no
braço curto do cromossomo 9 estão associadas a clínicas distintas – há relatos de
deleções terminais e intersticiais com tamanhos variáveis (OMIM # 158170) – e
à síndrome de deleção 9p. Esta síndrome caracteriza-se por fenótipos variáveis:
dismorfias, hipotonia, deficiência intelectual, entre outros. Além disso, foi identificada uma duplicação 195 Kb em 10p11.21, que pode ser classificada como variante
de significado clínico incerto (VOUS). Estudos sugerem que a ligação entre uma
translocação aparentemente equilibrada e o aparecimento do fenótipo anormal pode
ser parcialmente explicada pela ruptura de genes críticos. Alguns estudos baseiam-se apenas em abordagens de FISH, portanto pequenos desequilíbrios intersticiais
podem não ter sido identificados. Conclui-se que array-CGH superou as limitações
da citogenética clássica e de FISH, proporcionando oportunidade para examinar
todo o genoma, bem como evidenciou a importância de uma ampla abordagem
em pacientes com rearranjo cromossômico aparentemente equilibrado e fenótipo
anormal, pois os rearranjos podem ser mais complexos do que parecem.
288

DISTRIBUIÇÃO GENOTÍPICA DO GENE MTHFR NA POPULAÇÃO DA
ZONA DA MATA MINEIRA

J Bras Patol Med Lab • Volume 52 • Número 4 • agosto 2016 • Suplemento 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

Tema livre tradicional

290

Reis JR, Pinto ISB, Lemos EBT, Lemos LM
Lemos Laboratório de Análises Clínicas
Objetivo: Avaliar a frequência genotípica do gene Metilenotetrahidrofolato Redutase
(MTHFR) na população da Zona da Mata Mineira. Casuística e métodos: MTHFR
é uma enzima envolvida na metilação da homocisteína. A detecção das mutações
C677T e A1298C em pacientes que apresentam eventos trombóticos é indicada para
elucidar a causa da doença (hereditária ou ambiental). Foram genotipadas amostras
de 40 indivíduos da Zona da Mata Mineira para as mutações C677T e A1298C do
gene MTHFR. Para a extração do DNA, utilizou-se um kit comercial de acordo com
as recomendações do fabricante. A identificação dos genótipos foi realizada por meio
da técnica SNP Genotyping, no equipamento 7500 Fast Real Time. Resultados e
conclusão: As frequências genotípicas da mutação C677T foram 50% CC, 40% CT
e 10% TT, na qual o alelo T é o mutante. As frequências da mutação A1298C foram
60% AA, 40% AC e 10% CC, sendo C o alelo mutante. Os resultados indicam que pelo
menos 50% da população avaliada possuía uma cópia de algum dos alelos mutantes.
A presença desses alelos em heterose pode reduzir em até 40% a função do gene e
em homozigose uma perda de até 80%. Esse fato está relacionado com o aumento
de números de acidente vascular cerebral (AVC), tromboses e ataques cardíacos.
Caso alguma mutação seja identificada, recomenda-se procurar orientação médica.
Referência: 1. Suryandari DA, Yurnadi WB, Yunain L. Genotype distribution of methylenetetrahydrofolate reductase A1298C and C677T gene in Indonesian infertile
men. Med J Indones. 2012; 21(1).
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ELUCIDAÇÃO DE REARRANJO CROMOSSÔMICO DETECTADO EM PACIENTE COM CARACTERÍSTICAS SINDRÔMICAS
Leite-Cueva SD, Marques FK, Mateo EC, Ferreira ACS
Instituto Hermes Pardini
Objetivos: Definir qual segmento foi duplicado e se esse segmento poderia ser o
causador do fenótipo, além de verificar se a técnica utilizada foi eficiente. Casuística
e métodos: Paciente do sexo masculino, 1 ano de idade, com doença cardiovascular,
atrofia óptica, microcefalia, hipotonia, dismorfia, atraso global, baixo peso e baixa
estatura, foi encaminhado para nossa instituição para realizar análise citogenética
convencional e hibridização genômica comparativa por array (array-CGH). Resultados e conclusão: Cariótipo 46,XY,add(13)(q32). Array-CGH detectou duplicação
patogênica na região 2p25.3 p23.2 de ~29.1 Mb e confirmou deleção de 7.3 Mb
em 13q33.3q34, sugerindo que o segmento adicional no cromossomo 13 originou
a partir do cromossomo 2, duplicando a região 2p25.3p23.2. Essa região abrange
mais de 100 genes e a deleção em 13q33.3q34, mais de 40. Há poucos relatos com
duplicação pura de 2p, e os achados clínicos estão associados a fenótipos variados. A
deleção 13q33.3q34 tem sido associada ao déficit intelectual, retardo de crescimento
e microcefalia. Há um relato que descreve paciente com rearranjo cromossômico
semelhante, não caracterizado a nível molecular, que apresenta fenótipo clínico
de baixo peso ao nascer, convulsões, neuroblastoma, orelhas malformadas, hipertelorismo, micrognatia, micropênis e polidactilia, cariótipo 46,XY,der(13)t(2;13)
(p23;q34)dn. Na base de dados Decipher, existe um portador de uma duplicação
terminal de 13.55 Mb em 2p, bem como uma deleção terminal de 5.87 Mb em 13q,
com coloboma, atraso global no desenvolvimento, déficit intelectual leve, retardo de
crescimento intrauterino, microcefalia, micrognatia, deformidade no pé e defeito do
septo ventricular. O cariótipo dos pais poderia determinar a origem desse rearranjo
cromossômico e avaliar o risco de recorrência em futuras gestações. Concluímos
que array-CGH é um método útil para identificar rearranjos, segmentos adicionais
e desequilibrados que não são detectados por citogenética convencional, além de
auxiliar no fechamento de diagnóstico.
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TAXA DE MUTAÇÃO PARA 15 LOCI STR NA POPULAÇÃO BRASILEIRA
Cruz GJ, Viotti AP, Bernardes CC, Paz CA, Matos A
Hermes Pardini
Objetivo: Determinar a taxa de mutação de 15 loci STR utilizados rotineiramente em
estudos de vínculo genético. Casuística e métodos: Os short tandem repeat (STR) ou
microssatélites são curtas sequências de nucleotídeos (1-6 pb) repetidos em tandem
e distribuídos por todo o genoma. Esses marcadores são amplamente utilizados em
laboratórios de investigação de vínculo genético devido ao seu alto grau de polimorfismo resultante da alta taxa de mutação, como consequência do mecanismo
de slippage da DNA polimerase durante a replicação do material genético. A taxa de
mutação deve ser incluída no cálculo do índice de paternidade dos marcadores que
apresentam inconsistência genética genitor/filho, mas que não constituem casos de
exclusão. Foram estudados 121.428 casos de TRIO (mãe, filho e suposto pai). O DNA
foi extraído a partir de amostras de sangue total, células da mucosa bucal e líquido
amniótico. Foram amplificadas 15 regiões de microssatélites pela reação em cadeia
da polimerase (PCR-STR) por meio de kits comerciais. O perfil genético foi detectado
por eletroforese capilar em sequenciador automático. A taxa de mutação foi calculada,
dividindo o número de mutações observadas pelo número total de meiose em um
intervalo de confiança de 95%. Resultados e conclusão: Foram observadas taxas de
mutação maiores em linhagens paternas provavelmente devido à rapidez das divisões
celulares que ocorrem nas células precursoras dos gametas masculinos durante a
gametogênese. A taxa de mutação paterna com uma unidade de repetição variou
entre 3,02 × 10¯³ no marcador FGA e 3 × 10¯5 no TH01, enquanto a materna variou
entre 9,7 × 10¯³ no marcador D21S11 e 2 × 10¯5 no TH01. O FGA e o D21S11 são os
marcadores com a taxa de mutação mais alta, pois possuem mais de 30 unidades de
repetições, favorecendo o evento mutacional. A utilização da taxa de mutação obtida
neste estudo para os 15 loci STR promove uma determinação precisa na investigação
de vínculo genético.
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ONCOTYPE DX NO CÂNCER DE MAMA
Silva RG, Michelin LDS, Cantagalli VD, Stiepcich M, Natalino RJM
Grupo Fleury
Objetivos: Novo produto é oferecido para pacientes portadoras de câncer de mama e
fornece informações sobre probabilidade de recorrência e resposta terapêutica. Casuística
e métodos: O teste é realizado em parceria com o laboratório Genomic Health, em biópsias
ou peças cirúrgicas com diagnóstico de câncer de mama invasivo (CA) ou in situ (CAIS).
Os blocos de parafina são recebidos pelo setor da patologia, onde lâminas são preparadas
e as áreas mais representativas do tumor selecionadas para o teste. O Oncotype DXR no CA
invasivo analisa a expressão de 21 genes, fornecendo informações sobre a probabilidade
de recorrência no período de 10 anos, a contar do diagnóstico e os benefícios que podem
ser obtidos com a quimioterapia. No CAIS, são analisados 12 genes, cuja expressão
relaciona-se com o risco de recidiva local e local invasiva, auxiliando a discriminar as
pacientes que se beneficiariam apenas da excisão cirúrgica daquelas em que a radioterapia deve ser considerada. Desde novembro de 2015, sob as siglas ONCOTYPEMAMA
(CA) e ONCOTYPECAIS (CAIS), a procura pelo teste tem crescido progressivamente. O
prazo de resultado é de até 20 dias corridos. O laudo contém gráficos e interpretações
relativos ao perfil de expressão gênica e orienta os oncologistas e mastologistas sobre
as melhores opções terapêuticas específicas para cada caso. Desde sua implantação até
abril de 2016, foram oferecidos 137 testes (115 CA e 13 CAIS). Resultados e conclusão:
Essa parceria reforça a preocupação em oferecer aos seus clientes a segurança do melhor
tratamento para cada caso, tornando acessível no território nacional um teste refinado
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que acrescenta maior detalhamento diagnóstico aos demais exames de rastreamento,
diagnóstico e prognóstico para o câncer de mama já realizados.
292

Sudeste do Brasil. Dados oficiais colocam a região Nordeste como a segunda mais afetada
no país, relacionando esse fato com o aumento no número dos casos de microcefalia
nessa região. Entretanto, neste estudo de ampla amostragem, o Nordeste apresentou a
menor proporção de casos positivos para o ZIKV. Os resultados demonstraram, ainda, a
disseminação e o estabelecimento do ZIKV no país.

ESTOCAGEM DE DNA A TEMPERATURAS VARIADAS: ANÁLISE DA
CONCENTRAÇÃO
Oliveira CQP, Martinez GG, Santos ALF
Fundação Instituto de Educação Barueri (FIEB), ITB Profª Maria Sylvia Chaluppe Mello
Objetivos: Verificar o efeito da temperatura de estocagem na concentração do DNA.
Casuística e métodos: Na extração do DNA, utilizou-se uma amostra de carne bovina
macerada e protocolo com tampão de extração, proteinase K e isopropanol. As amostras
foram incubadas a 55ºC, over night. Após precipitação, a amostra foi centrifugada 15
min, a 14000 g. Ressuspendeu-se o pellet em 50 µl de tampão Tris-EDTA e realizou-se
outra centrifugação por 10 min. Após a obtenção do DNA “mãe”, determinamos sua
concentração e as relações 260/280 e 260/230 no NanoDrop 1000®. A amostra foi
distribuída em quatro grupos (n = 20, em cada grupo), a depender da temperatura
de estocagem (durante 90 dias): temperatura ambiente (± 25ºC), 10ºC, -20ºC e -70ºC.
Resultados e conclusão: A solução “mãe” apresentou concentração inicial de 98,2 ±
1,4 ng/µl (260/280 = 1,76 ± 0,02 e 260/230 = 1,04 ± 0,06). As amostras conservadas
nas temperaturas ambiente, 10ºC, -20ºC e -70ºC apresentaram, respectivamente, os
seguintes parâmetros: 142,6 ± 51,8 ng/µl (260/280 = 1,79 ± 0,02; 260/230 = 1,04
± 0,21); 137,6 ± 85,6 ng/µl (260/280 = 1,73 ± 0,05; 260/230 = 1,66 ± 0,73); 106,9
± 86,3 ng/µl (260/280 = 1,76 ± 0,06; 260/230 = 1,80 ± 0,29) e 109,1 ± 23,3 ng/
µl (260/280 = 1,71 ± 0,03; 260/230 = 1,81 ± 0,17). Apesar da relação 260/280 não
se alterar drasticamente nas diferentes temperaturas, é necessário quantificar o DNA
antes do seu uso, pois há variações significativas na sua concentração durante a
estocagem. Os dados ratificam a recomendação da literatura de estocar DNA a -20ºC.
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PREVALÊNCIA DO VÍRUS DA ZIKA NO BRASIL
Alvim LB, Romano OSD, Fonseca NR, Zauli DAG
Instituto Hermes Pardini
Objetivos: Estimar a prevalência da infecção pelo vírus da zika (ZIKV) nas regiões do
Brasil durante o período de dezembro de 2015 a abril de 2016. Casuística e métodos:
O ZIKV é um vírus de RNA do gênero Flavivirus, transmitido por mosquitos do gênero
Aedes. A apresentação clínica da infecção pelo ZIKV é inespecífica, podendo ser confundida com outras arboviroses. Os surtos do ZIKV sugerem tratar-se de uma doença
emergente e acredita-se que ele possa estar associado ao aumento no número de casos
de microcefalia congênita registrados no país. Portanto, existe a necessidade de estudar
a prevalência do ZIKV no Brasil e regiões, a fim de entender a distribuição da doença e
contribuir para a implementação de políticas de saúde pública. Neste estudo, a detecção do ZIKV foi realizada por RT-qPCR com primers específicos e sonda TaqMan em
amostras recebidas. Resultados e conclusão: O plasma de 2.294 pacientes provenientes
de 319 municípios, compreendendo todos os estados brasileiros, foi analisado. A média
de idade foi 35 anos, havendo predomínio do sexo feminino (72%). Entre as amostras
estudadas 13,5% foram positivas para o ZIKV. Segundo a análise das regiões geográficas,
o Norte apresentou 18,6% (31/167) das amostras positivas do ZIKV; o Centro-Oeste 18,2%,
(87/477); o Sudeste, 16,2% (159/981); o Sul 6,5% (7/107); e o Nordeste, 4,4% (25/562).
Entre as unidades da federação, as maiores porcentagens de positividade do ZIKV foram
detectadas em Tocantins (25%), Rondônia (25%), Goiás (22%) e Minas Gerais (19%).
A maior prevalência de infecção foi observada no Centro-Oeste, seguido pelo Norte e
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SUBTIPOS DE HIV-1 E PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIRRETROVIRAL
NO BRASIL
Alvim LB, Vilas Bôas AM, Fonseca NR, Freire MCM
Instituto Hermes Pardini
Objetivos: Estimar a prevalência dos subtipos do HIV-1, das mutações associadas à resistência às drogas e o perfil de resistência aos antirretrovirais em indivíduos infectados no
Brasil. Casuística e métodos: A variabilidade genética do HIV é a característica de maior
impacto no monitoramento e na terapia para pacientes infectados. O estudo dessa diversidade é importante, pois permite um tratamento adequado, diminuindo a morbidade e
a mortalidade das doenças associadas ao HIV. Neste estudo, foram utilizados plasma de
184 pacientes com carga viral superior a 1000 cópias/ml, coletadas entre maio de 2015 e
janeiro de 2016. O RNA foi extraído e amplificado, e as regiões da protease e transcriptase
reversa (RT), sequenciadas. O subtipo do HIV-1, as mutações e o perfil de resistência aos
antirretrovirais foram inferidos pelo algoritmo HIVdb Program da Universidade Stanford.
Resultados e conclusão: A média de idade dos pacientes foi 37 anos, com predomínio
do sexo masculino (80%) e maior prevalência dos subtipos B (64,7%), C (16,8%) e F
(8,7%). A maioria dos pacientes (78%) apresentaram mutações nas regiões analisadas.
Entre os inibidores da RT, foram observadas mutações em ambas as classes, NRTIs
(52%) e NNRTIs (56%), sendo M184V (27%) e K103N (21%) as mais prevalentes. Na
protease, 47% demonstraram mutações, sendo mais prevalente a L10I (12%). A análise
dos dados por região geográfica demonstrou algumas diferenças em relação ao cenário
nacional. No Sudeste, uma forma recombinante ainda não descrita (D/B) foi detectada.
Ao contrário da prevalência brasileira, o genótipo C foi o mais encontrado na região Sul,
já no Norte e Nordeste, o subtipo F foi o segundo mais frequente. As mutações descritas
neste estudo promovem resistência a vários inibidores da RT utilizados na terapia
antirretroviral, entretanto não contribuem diretamente na resistência aos inibidores de
protease, pois são mutações acessórias. Os resultados encontrados podem ser utilizados
para implementação de políticas de saúde pública no Brasil.
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THE ROLE OF MICRORNA-122 IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
Hoffmann L, Cabral BCA, Ramos JA, Nogueira CAV, Silva R
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)-Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objectives: The role of miRNAs as biomarkers in hepatitis C has been broadly
studied, especially miR-122, the most abundant in hepatic tissue. The role
of miR-122 in Brazilian patients infected with hepatitis C virus genotype 1 is
unknown. Thus, the aim of this work is to investigate the role of miR-122 as a
biomarker in new therapeutic options response and in liver disease evaluation
(advanced fibrosis, cirrhosis and hepatocarcinoma) in Brazilian patients with
chronic hepatitis C. Casuistic and methods: We have two cohorts: 1) 85 patients
already treated with pegylated interferon and ribavirin being clinically accompanied for at least for six years; 2) 100 in treatment with the new direct acting
antivirals (DAAs). Fibrosis severity was stratified as: mild (F0-F3) and severe
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(F4-F6). Serum samples are being collected for RNA extraction using miRNeasy
Serum/Plasma Kit (Qiagen) and cDNA synthesis using TaqMan Advanced miRNA
cDNA Synthesis kit (ThermoFisher). Specific miR-122 quantification will be done
using real time PCR in ViiA7 equipment. Association studies will be performed.
Results and conclusion: We are collecting the most recent clinical data available.
Serum samples from new treated patients are being collected. We are performing
an essential step of miRNAs extraction standardization in frozen (-80ºC) and
fresh serum samples. The characterization of non invasive biomarkers will allow
more efficient therapeutic management, with economical and clinical benefits.
Reference: 1. Oliveira KG, et al. Increased hepatic expression of miRNA‑122 in patients
infected with HCV genotype 3. Med Microbiol Immunol. 2016; 205.
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male. TGF-β and IL-28B SNPs were genotyped in all patients. EGF and PNPLA3
SNP-genotyping are under process. We found significant association in TGF-β codon
25 polymorphism with grade of fibrosis: genotype GG was more frequently found
in patients with severe fibrosis (91%) when comparing with those with mild fibrosis
(66%). No association was observed for IL-28B. So, we found anassociation of
TGF-β polymorphism with fibrosis severity, and others markers are being analyzed.
Identification of molecular markers for disease progression in hepatitis C can impact
disease management and treatment. Reference: 1. Ali M, et al. A variant in PNPLA3
associated with fibrosis progression but not hepatocellular carcinoma in patients with
hepatitis C virus infection. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015; 14(2).
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DE CARGA VIRAL PARA HIV-1 EM UM
LABORATÓRIO PÚBLICO DE FORTALEZA (CE)

RT-QPCR PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DOS VÍRUS DA ZIKA, DA
DENGUE E DA CHIKUNGUNYA EM NÚMEROS: RESULTADOS POR MACRORREGIÃO, SEXO, IDADE E DIAS DE FEBRE

Nascimento MJL, Santos BSC, Araújo AA, Cunha NCW, Magalhães MC

Mesquita PG, Rita THS, Jácomo RH, Nery LFA, Barra GB

Lacen (CE)

Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília

Objetivo: Analisar os resultados de carga viral para HIV-1 de 1.577 amostras recebidas
no mês de fevereiro de 2016 em um laboratório público de Fortaleza (CE). Casuística e
métodos: A observação do dia a dia no laboratório clínico nos fez perceber que a quantidade de pacientes cuja carga viral era indetectável foi relevante para o desenvolvimento
deste trabalho, abrindo campo para aprofundamento e descobertas posteriores. Por meio
de um estudo aleatório e retrospectivo, foi feita uma análise dos resultados de carga viral
para HIV-1 do mês de fevereiro de 2016. Resultados e conclusão: Foram analisadas 1.577
amostras, das quais 955 apresentaram resultado não detectável para HIV-1. A análise dos
resultados de carga viral para o HIV-1 em pacientes atendidos no laboratório no mês
de fevereiro de 2016 apresentou-se indetectável em 60,6% dos pacientes, ratificando a
eficácia do tratamento correto dos antirretrovirais. Referências: 1. Ministério da Saúde.
Brasil. Boletim epidemiológico HIV/Aids. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 2. Fletcher
TM, et al. Nuclear import and cell cycle arrest functions of the HIV-1 Vpr protein are
encoded by two separate genesin HIV 2/SIV. Embo J, Alabama. 1996; 15(22): 6155-65.

Objetivos: Realizar a análise descritiva dos resultados da RT-qPCR para a detecção simultânea dos vírus da dengue, da zika e da chikungunya desenvolvido por um laboratório
privado do Distrito Federal. Casuística e métodos: Foi realizada a análise dos resultados
da RT-qPCR simultânea para os vírus da zika, da dengue e da chikungunya nos meses de
março e abril de 2016. Em seguida, a distribuição dos resultados foi apresentada em sua
totalidade, por macrorregião, sexo, idade e dias de febre. As análises estatísticas incluíram
o teste Qui-quadrado e o teste de correlação de Pearson. Resultados e conclusão: Nos
meses avaliados, foram executados 1.562 exames, sendo 566 (37%) com resultado positivo.
Respectivamente, dengue, zika e chikungunya foram detectados em 19%, 15% e 3% na
totalidade das amostras: em 2%, 44% e 2% na região Norte (n = 103); em 2%, 13% e 8%
no Nordeste (n = 60); 22%, 12% e 2% no Centro-Oeste (n = 1.186); e 16%, 27% e 1%
no Sudeste (n = 144). Em relação ao gênero, 955 (61,7%) eram do sexo feminino. Os
homens apresentaram mais resultados positivos para dengue do que as mulheres (22,8%
vs 16,3%, p = 0,002). Fato que não foi observado para zika (13,7% vs 16,2%, p = 0,19)
e chikungunya (2,7% vs 2,4%, p = 0,74). A idade variou entre 1 mês e 90 anos (média
± DP: 37,8 ± 19,8 anos) e correlacionou-se com resultado positivo para dengue (r =
0,55, p < 0,0178), zika (r = 0,79, p < 0,0001) e chikungunya (r = 0,75, p < 0,0003).
Além disso, 955 reportaram febre no momento da coleta, 452 não e 155 se abstiveram
da pergunta. Dos febris, 41,7% foram positivos, 23% para dengue, 16,3% para zika e 2,4%
para chikungunya. Dos afebris, 11,5%, 13,5% e 2,4% foram positivos para dengue, zika
e chikungunya, respectivamente (p < 0,033). Em conclusão, os três vírus circulam em
uma frequência importante nas populações atendidas, mas em diferentes proporções.
Gênero e febre têm maiores influências sobre a positividade apenas para dengue. A idade
parece influenciar a positividade para os três vírus. A detecção simultânea possibilitou
maior compreensão dessas infecções.
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GENE POLYMORPHISMS ASSOCIATED WITH ADVANCED LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C
Hoffmann L, Ramos JA, Costa PF, Nogueira CAV, Silva R
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)-Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objective: The aim of this work is to investigate the association of EGF rs4444903,
IL-28B rs12979860 and rs8099917, PNPLA3 rs738409, and TGF-β codon 25
gene polymorphisms with fibrosis severity and hepatocarcinoma development in a
cohort of Brazilian patients. The combinatory association of these polymorphisms
in Brazilian individuals with chronic hepatitis C is unknown. Casuistic and methods: DNA was obtained with Salting-Out methodology from blood samples of 85
patients infected with HCV genotype 1. Amplified products of IL-28B, TGF-β, EGF
and PNPLA3 single nucleotide polymorphisms (SNPs) were genotyped by Sanger
sequencing in ABI 3500 sequencer or by real time PCR using TaqMan probes in
viiA7 equipment. Liver tissue was analyzed at baseline and at least six years after
pegylated interferon ribavirin treatment by biopsy and/or transient elastography
(Fibroscan). Fibrosis severity was stratified as: mild (F0-F3) and severe (F4-F6).
Results and conclusion: At baseline, 35% of the patients were classified as mild
fibrosis and 65% as severe fibrosis, median age was 52 years old, and 46% were
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DETECÇÃO DO PAINEL “HERPESVÍRUS HUMANO” PELA REAÇÃO EM
CADEIA DA POLIMERASE TIPO NESTED EM PACIENTES COM LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO
Reis AD, Bonon SHA
Laboratório de Vírus, Centro de Pesquisa Clínica, Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Objetivos: Verificar a incidência das infecções ativas causadas pelos herpesvírus
humanos (HHV) tipo 1 a 8 em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES)

Tema livre tradicional
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e a presença de coinfecção entre esses vírus. A utilização de técnicas de detecção
do DNA viral nas amostras de sangue de pacientes com LES poderá ser útil, pois
poucos estudos têm avaliado o impacto dessas infecções no cuidado de doenças
autoimunes graves. Casuística e métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo
em amostras de DNA extraídas de soro de 71 pacientes acometidos pelo LES, ativo
ou não ativo. Dados clínicos e epidemiológicos foram obtidos a partir de prontuários médicos e de estudos anteriores (CEP nº 789/2006). A técnica da Nested-PCR
analisou a presença do DNA dos HHV das espécies 1 a 8 nas amostras estudadas,
com a utilização de primers específicos para cada um dos vírus pesquisados.
Resultados e conclusão: Como resultados, foram obtidas 15/71 (21%) amostras
HHV-DNA positivas nos pacientes estudados. Desses pacientes, o DNA do HSV-1 foi
detectado em cinco/15 (33%); HSV-2 em um/15 (7%); HCMV em seis/15 (40%) e
HHV-7 em seis/15 (40%). A ocorrência da presença de monoinfecção viral ocorreu
em 12/15 (80%) dos pacientes positivos, enquanto a ocorrência de coinfecção
viral foi constatada em três/15 (20%). Desses pacientes positivos pelo HHV, 11/15
(73%) estavam com LES ativo. Os dados obtidos neste estudo contribuíram para o
conhecimento das infecções virais causadas pelos herpesvírus em pacientes com
LES, principalmente os indivíduos com a doença ativa. A metodologia utilizada e
os resultados obtidos puderam causar uma otimização na conduta dos médicos
ao apresentar um diagnóstico diferencial e precoce em relação aos pacientes com
sintomas clínicos de infecções virais, sobretudo naqueles com LES em atividade.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM ÚNICO KIT COMERCIALMENTE
DISPONÍVEL NO BRASIL DE PCR EM TEMPO REAL PARA DETECÇÃO
DO RNA DO VÍRUS DA ZIKA (ZIKV)
Gaburo Jr. NG, Alencar CS, Latif AZA, Oliveira LRB, Torres-Filho HMT
Laboratório Richet e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Biologia Molecular
Objetivos: O diagnóstico da infecção pelo ZIKV até pouco tempo dependia de sorologia,
que é difícil, especialmente devido à reação cruzada com outros flavivírus e também
em função da indisponibilidade de kits no Brasil. A técnica de PCR em tempo real
tem sido uma solução, pois, além de ser um método sensível e específico, é rápido
para a detecção do ZIKV em sua fase inicial de infecção até períodos mais longos com
a utilização de urina. Nesse sentido, nosso objetivo foi avaliar o desempenho de um
kit comercial de PCR em tempo real para implementá-lo em rotina diagnóstica em
laboratório de médio porte na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Casuística e métodos:
O kit utilizado foi o Bio Gene (Bioclin/Quibasa). Para a exatidão, foram testadas 50
amostras de pacientes de um laboratório privado do Rio de Janeiro com resultados
conhecidos de um laboratório referência na Europa. Dessas 50 amostras, 40 eram
de plasma e 10 de urina, com positividade de 20% e 30% respectivamente. Outros
materiais, como saliva, sêmen e líquido amniótico foram contaminados com cultura
(ZK MR 766) para o estudo de precisão e sensibilidade. Para o estudo de sensibilidade,
utilizou-se a curva padrão existente no kit. Dez amostras de sorologia positiva (NS1)
para dengue foram testadas para verificar especificidade. Foi avaliado também o limite
aceitável do controle interno de extração de todas as amostras no ensaio. Resultados e
conclusão: A exatidão da análise foi de 100%, e os ensaios de precisão apresentaram
excelentes resultados com CV das réplicas < 1%. A sensibilidade analítica para todos
os fluidos biológicos foi 30 cópias/ml. A especificidade foi de 100%, e o limite aceitável
do controle de extração, reduzido em 1,5 dp. O kit Bio Gene mostrou ser um ensaio
sensível e apresentou excelente acurácia, o que pode ser uma vantagem sobre os
testes desenvolvidos no laboratório (LDT), além de ser uma solução diagnóstica para
laboratórios que queiram fazer a detecção rápida da infecção pelo ZIKV em vários
estágios da doença. Referência: 1. Science. 2016 Apr 15; 352(6283): 345-9. Disponível
em: http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6518e1.htm.
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DETECÇÃO SIMULTÂNEA DOS VÍRUS DA ZIKA, DA CHIKUNGUNYA E
DA DENGUE NO PLASMA EDTA POR RT-QPCR: SE VETOR DELES É
VERSÁTIL, O ENSAIO DIAGNÓSTICO TAMBÉM DEVE SER
Barra GB, Rita THS, Mesquita PG, Jácomo RH, Nery LFA
Laboratório Sabin De Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Validar um ensaio de RT-qPCR para pesquisa simultânea dos vírus da zika,
da chikungunya e da dengue. Casuística e métodos: A validação envolveu 520 amostras
de plasma EDTA; 51, 25 e 59 positivas para o vírus da zika, da chikungunya e da dengue,
respectivamente, e 384 negativas para os três vírus. Os ácidos nucleicos foram extraídos
a partir de 1 ml de amostra. Uma sequência de RNA transcrita in vitro e inexistente na
natureza foi adicionada aos plasmas para controle do processo. Primers/probes para
chikungunya foram desenhados especificamente para este estudo. Primers/probes para
dengue e zika foram obtidos da literatura. Na RT-qPCR, os três vírus foram pesquisados
simultaneamente, mas em tubos de reações independentes. As cargas virais de algumas
amostras foram quantificadas contra a diluição de um DNA fita simples sintético e utilizadas para determinação dos limites de detecção (diluições seriadas de 500 a 0,5 cópias/ml
de cada vírus e análise de regressão probit). Para investigar as precisões dos ensaios, três
amostras de cada vírus (72, 7,2 e 0,72 cópias/ml) foram analisadas conforme descrito
no CLSI EP12-A2. As acurácias foram avaliadas pela concordância entre as RT-qPCRs
propostas e o ensaio NS1 para dengue e um segundo conjunto de primers/probes para
chikungunya e zika. Resultados e conclusão: Os limites de detecção foram 26 cópias/ml
para zika, 23 cópias/ml para chikungunya e 25 cópias/ml para dengue. As amostras com
72, 7,2 e 0,72 cópias/ml resultaram em 90%, 10% e 5% de resultados positivos para zika,
90%, 20% e 0% de resultados positivos para chikungunya e 100%, 80% e 0% de resultados
positivos para dengue, respectivamente. A concordância total, positiva e negativa entre
os métodos comparados foram 92,8%, 92,1% e 93% para zika, 99,3%, 96% e 100% para
chikungunya e 89,6%, 88% e 90% para dengue, respectivamente. Não foram observadas
reações cruzadas. Em conclusão, os ensaios apresentam alta sensibilidade, precisão
aceitável e boa acurácia, podendo, assim, serem oferecidos para população.
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NOVA MUTAÇÃO INTRÔNICA NO GENE MSH2 EM PACIENTE COM HISTÓRICO
FAMILIAR DE CÂNCER DE MAMA E CÂNCER COLORRETAL
Pereira MA, Freire MCM, Zauli DAG, Mateo EC, Zalis MG
Instituto Hermes Pardini
Objetivo: Diagnóstico molecular de paciente do sexo feminino com importante
histórico familiar de câncer de mama e câncer colorretal. Casuística e métodos:
Paciente de 61 anos, sexo feminino, desenvolveu câncer de mama aos 53 anos e possui
importante histórico familiar de câncer de mama e câncer colorretal, preenchendo
os critérios clínicos de Amsterdam II. Amostra de DNA da paciente foi submetida à
genotipagem do gene MSH2 pelas técnicas de PCR, seguida por sequenciamento
pelo método de Sanger. A identificação de variantes foi realizada por meio de análise
bioinformática. As mutações identificadas que não foram previamente descritas na
literatura foram avaliadas in silico quanto ao seu efeito funcional pelo programa de
predição online Mutation Taster (http://doro.charite.de/MutationTaster/index.html).
Mutações no gene MSH2 são responsáveis por aproximadamente 25% dos casos totais
da síndrome de Lynch (LS), também chamada de câncer colorretal hereditário não
poliposo (HNPCC). A LS é uma doença autossômica dominante associada a mutações
nos genes de reparo de DNA: MSH2, MLH1, MSH6 e PMS2. Resultados e conclusão:
Foi detectada a mutação IVS2 3 delT (c.212 3delT) no gene MSH2. Essa mutação
encontra-se a três bases da extremidade 5’ do éxon 2 e não foi previamente descrita
na literatura. Essa variante foi classificada pelo Mutation Taster como causadora de
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doença, com probabilidade de 0,999. Os nucleotídeos T e C são os mais conservados
na posição 3 dos íntrons, e mutações nessa posição podem criar um novo sítio aceptor
de splicing e produzir uma proteína truncada ou modificada. Para confirmar a sua
patogenicidade, recomenda-se a análise por outras técnicas como imuno-histoquímica
(IHC), teste de instabilidade de microssatélites (MSI) e análise de expressão por
sequenciamento de nova geração (NGS).
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ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DOS POLIMORFISMOS LCT-13910 E LCT22018 RELACIONADOS COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE NO LABORATÓRIO CLÍNICO DE UM HOSPITAL PRIVADO NA CIDADE DE SÃO
PAULO (SP)
Oliveira KG, Dastoli GTF, Muto NH, Castro VFD, Pinho JRR
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: A expressão da enzima lactase na fase adulta está associada a polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs), localizados no gene MCM6. Esses polimorfismos
denominados LCT-13910 (rs4988235) e LCT-22018 (rs182549) possuem frequência
variável na população e correlacionam-se com o fenótipo de tolerância à lactose. O
presente estudo teve como objetivo avaliar a frequência desses SNPs em pacientes
que realizaram o teste no laboratório clínico de um hospital privado localizado
na cidade de São Paulo. Casuística e métodos: Amostras de 2.376 indivíduos de
ambos os sexos foram submetidas à análise genética de tolerância à lactose por
PCR em tempo real com o Applied Biosystems® 7500 Fast Real-Time PCR Systems,
no laboratório clínico de um hospital privado na cidade de São Paulo, no período
de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Resultados e conclusão: Indivíduos
portadores de genótipo LCT-13910 CC e LCT-22018 GG apresentaram intolerância
à lactose, enquanto os demais genótipos, tolerância. A faixa etária com o maior
número de indivíduos foi entre 30 e 39 anos (18,7%), seguido da faixa etária de 40
a 49 anos (18%) e de 50 a 59 anos (13,7%), sendo o sexo feminino representado
por 65,3% dos casos (1.551). Os portadores de genótipo intolerante representaram
34,22% do sexo feminino (813 casos) e 18,64% do masculino (443 casos). Foi
encontrada uma frequência de 52,9% dos polimorfismos associados à intolerância
à lactose em pacientes que procuraram nosso serviço. A maior parte dos pacientes
que se apresentaram para realizar este exame foram mulheres entre 30 e 39 anos.
Referências: 1. Olds LC, Sibley E. Lactase persistence DNA variant enhances lactase
promoter activity in vitro: functional role as a cis regulatory element. Hum Molec
Genet. 2003; 12: 2333-40 2. Rasinpera H, et al. A genetic test which can be used to
diagnose adult type hypolactasis in children. Gut. 2013; 53: 1571-6.
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BENEFÍCIOS CLÍNICOS COM INTRODUÇÃO DO TESTE MOLECULAR DE
PERFIL RESPIRATÓRIO FILMARRAY®
Schulz MA
Laboratório de Análises Clínicas Labvivalle Ltda
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi demonstrar os benefícios da implantação da
metodologia rápida de diagnóstico por microarray em perfis respiratórios de pacientes
críticos internados com pneumonia em um hospital na cidade de São José dos Campos
(SP). Casuística e métodos: Foram realizados entre o período de 19 de abril e 20 de
maio de 2016, testes de perfil respiratório pelo equipamento Filmarray® em 23 pacientes
com diagnóstico de pneumonia e outras doenças de base internados em um hospital
do interior de São Paulo. Esse teste se baseia na detecção molecular de patógenos
de vias aéreas, sendo seis gêneros diferentes de vírus: Adenovírus sp, Coronavírus sp,
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Human sp, Influenza sp, Parainfluenza sp e vírus sincicial respiratórios e algumas
espécies em particular, como H1N1, além de mais três bactérias: Bordetella pertussis,
Chlamydophila pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae, todos em um único
cartucho de microarray com liberação dos resultados em 1 hora. Os resultados dos
testes foram analisados juntamente com a clínica e as definições de conduta médica
para cada um dos pacientes após a realização dos testes. Resultados e conclusão: Dos
23 pacientes analisados, três eram positivos para Influenza A H1N1, três, positivos para
Human enterovírus e 17 deram resultados negativos para todos os microrganismos.
Todos os pacientes com testes H1N1 positivos foram colocados em isolamento hospitalar
e tratados com Tamiflu, com rápida introdução do medicamento e outros antibióticos
para patógenos de vias aéreas inferiores. Os pacientes positivos para Human enterovírus
e negativos para todos os patógenos mantiveram as condutas clínicas clássicas. Foram
mantidos em internação, com ou sem isolamento, aqueles cuja pneumonia tinha
como patógenos microrganismos de vias respiratórias baixas achados por exclusão
ao teste e que ainda mereciam cuidados hospitalares; foram liberados para alta todos
os que se apresentaram sem risco de piora clínica.
305

DETECÇÃO E TIPAGEM DO VÍRUS DA DENGUE POR PCR EM TEMPO
REAL DURANTE SURTO OCORRIDO EM SÃO PAULO (SP) EM 2015
Oliveira TS, Lopes GP, Vieira VMO, Santana RAF, Pinho JRR
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: Detectar e caracterizar o vírus da dengue (DENV) por meio da RT-PCR em
tempo real em amostras coletadas durante a epidemia de 2015 em São Paulo. Casuística e métodos: Foram analisadas 1.461 amostras de plasma de casos suspeitos de
DENV ou outras infecções por arbovírus atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS)
Jardim Vista Alegre, região norte da cidade de São Paulo, durante o primeiro semestre
de 2015. Os RNAs das amostras foram extraídos, utilizando o equipamento QIAsymphony (Qiagen). Para a detecção e a tipagem dos sorotipos de dengue, utilizou-se o kit
Simplexa™ Dengue Kit (Focus Diagnostics Cypress, Califórnia, EUA) e o equipamento
de PCR em tempo real 3M Integrated Cycler (Focus Diagnostics Cypress, Califórnia,
EUA). Resultados e conclusão: Das 1.461 amostras estudadas, 1.048 (71,73%) foram
positivas e 413 (28,27%), negativas. O subtipo predominante encontrado foi o sorotipo
1, encontrado em 99,7% das amostras positivas, seguido pelo sorotipo 4 em 0,2% e pela
coinfecção dos sorotipos 1 e 2 em 0,1%. O sorotipo 3 não foi detectado na população
estudada. A técnica de PCR em tempo real foi capaz de detectar precocemente a infecção
por dengue em amostras de plasma, além de ser o único teste capaz de distinguir os
diferentes sorotipos circulantes em epidemias. Referências: 1. Sasmono RT, Aryati
A, Wardhani P, et al. Performance of Simplexa dengue molecular assay compared to
conventional and SYBR green RT-PCR for detection of dengue infection in Indonesia.
PLoS One. 2014; 9(8): e103815. 2. Siqueira JB, Vinhal LC, Said RFC, et al. Dengue no
Brasil: tendências e mudanças na epidemiologia, com ênfase nas epidemias de 2008
e 2010. 3. Lopes N, Nozawa C, Linhares REC. Características gerais e epidemiologia
dos arbovírus emergentes no Brasil. Rev Pan Amaz Saude [Internet]. 2014 [citado
em: 20 maio 2011]; 5(3): 55-64.
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ANÁLISE DE MUTAÇÃO E FREQUÊNCIAS ALÉLICAS DOS GENES C282Y,
H63D E S65D EM PACIENTES PORTADORES DE HIPERFERRITINEMIA NA
CIDADE DE NATAL (RN)
Cavalcanti Jr. GBC, Leão GDR, Cunha ALA, Oliveira TMM, Vasconcelos RC
Laboratório DNA Center

Tema livre tradicional
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Objetivos: Identificação das mutações genéticas H63D, S65C e C282Y no gene da
hemocromatose e avaliação da frequência dessas mutações no gene da proteína
HFE em pacientes com hiperferritinemia que são encaminhados ao laboratório,
Natal (RN). Avaliou-se também a correlação dos genótipos das mutações H63D,
S65C e C282Y do gene da hemocromatose hereditária com a concentração sérica
da ferritina. Casuística e métodos: As mutações foram investigadas em 300
pacientes com suspeita de HH. As dosagens bioquímicas e análises moleculares
foram realizadas, respectivamente, por meio do método enzimático e reação em
cadeia da polimerase com restrição enzimática. Resultados e conclusão: Dos
300 pacientes investigados, 48,7% apresentaram ausência de mutação e 51,3%
tiveram algum tipo de mutação: 4,4% C282Y heterozigoto mutado; 2,7% C282Y
homozigoto mutado; 31,9% H63D heterozigoto mutado; 8,1% H63D homozigoto
mutado; e 5,1% heterozigoto para a mutação em ambos os genes. A mutação S65C
foi estudada em 112 pacientes, sendo observados 2,7% heterozigoto mutado (S65D/
WT) e 1,8% duplo heterozigoto (H63D/S65C). Com relação ao sexo, observou-se
o maior percentual de casos com alteração molecular em homens em relação
a mulheres nas duas mutações avaliadas. Por ser considerada um problema de
saúde pública, sua gravidade ser prevenível e ter baixa toxicidade no tratamento,
diagnóstico genético precoce da HH é indicado, principalmente nos pacientes
com ferritina elevada, uma vez que isso evita manifestações clínicas graves.
Nossos achados mostram a importância da realização de estudos genéticos em
indivíduos com suspeita de HH em virtude da elevada incidência dessa doença de
cunho hereditário em nossa região.
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ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS APAI, BSMI, FOKI E TAQI NO
GENE DO RECEPTOR DE VITAMINA D COM A SÍNDROME DOS OVÁRIOS
POLICÍSTICOS
Gontijo NA, Reis GVOP, Rodrigues KF, Borges KBG, Ferreira CN
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma endocrinopatia complexa muito comum em mulheres em idade reprodutiva. A deficiência de vitamina
D, bem como os polimorfismos no gene do receptor de vitamina D (VDR), têm
sido associados ao desenvolvimento da SOP. O objetivo deste trabalho foi avaliar
a associação dos polimorfismos ApaI (C/A), BsmI (G/A), FokI (C/T) e TaqI (T/C)
no gene do VDR com a SOP. Casuística e métodos: Participaram do estudo 100
mulheres com diagnóstico clínico de SOP, com base nos critérios de Rotterdam, e
100 mulheres sem a síndrome. O DNA genômico foi extraído a partir de amostras
de sangue total colhido em EDTA, utilizando kit BioPur® Mini Spin (Biometrix®).
As análises moleculares foram realizadas por meio da técnica de polymerase chain
reaction- restriction fragment length polymorfism (PCR-RFLP), utilizando as
enzimas de restrição ApaI, BsmI, FokI e TaqI. Os perfis de restrição foram visualizados por eletroforese em gel de poliacrilamida 6% corado com nitrato de prata.
As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS vs. 17.0, utilizando o
teste de Qui-quadrado; valor de p < 0,05 foi considerado significativo. Resultados
e conclusão: A análise dos resultados revelou que, para os polimorfismos ApaI
e FokI, não foram observadas diferenças significativas nas frequências alélicas e
genotípicas entre os grupos. Entretanto, para os polimorfismos BsmI e TaqI, foram
observadas diferenças significativas quando se comparou as frequências genotípicas
(p = 0,007 e p = 0,021, respectivamente), mas não para as frequências alélicas (p
= 0,638 e p = 0,108, respectivamente). Os resultados sugerem que os polimorfismos
BsmI e TaqI no gene do VDR estão associados a SOP e que a genotipagem deles
poderá ser realizada na avaliação de risco da doença. Agradecimentos: FAPEMIG/
CNPq. Referência: 1. Dasgupta S, Dutta J, Annamaneni S, Kudugunti N, Battini
MR. Association of vitamin D receptor gene polymorphisms with polycystic ovary
syndrome among Indian women. Indian J Med Res. 2015; 142(3): 276-85.
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LEVEDURAS NA SALIVA: UMA AVALIAÇÃO
Reis JR, Paula MM, Lemos EBT, Pinto ISB, Lemos LM
Lemos Laboratórios, Juiz de Fora
Objetivos: Avaliar a prevalência de espécies de Candida na cavidade bucal em cultivo
de saliva e verificar as faixas etárias mais acometidas e as espécies mais frequentemente isoladas na Zona da Mata em Minas Gerais. Casuística e métodos: De maio
de 2015 a março de 2016, uma amostragem de 2.003 salivas provenientes das cidades
da Zona da Mata Mineira foram submetidas a cultura para isolamento de leveduras.
Foram coletados 2 ml de saliva não estimulada em tubos 12 × 75 estéreis, sendo
mantidos sob refrigeração até o processamento. As amostras foram semeadas com
uma alça de platina calibrada 1:1000 em meio de Sabouraud dextrose ágar (Difco)
em duplicata; uma placa foi mantida à temperatura ambiente e outra a 37ºC por
sete dias. Foram valorizadas as culturas com ≥ 4.000 UFC/ml. Depois de confirmada
a pureza em Chromagar Candida (Difco), foi realizada a identificação pelo sistema
Mini-api (Biolab-mérieux). As amostras foram estratificadas por idade, sexo e espécie
de Candida. Resultados e conclusão: Das amostras avaliadas, 1.850 (92,36%) foram
negativas e 153 (7,64%), positivas para leveduras do gênero Candida. Em relação ao
sexo masculino, a idade de maior incidência foi a faixa etária ≥ 60 anos. Em relação ao
sexo feminino, a faixa mais atingida foi entre 51 e 60 anos. A espécie mais prevalente foi
Candida albicans (26,98 %), seguida por Candida parapsilosis (20,63%) e Candida
tropicalis (19,05%). A identificação a nível de espécie reveste-se de alta importância
em odontologia e medicina preventiva e precisa ser melhor avaliada. Referências: 1.
Cannon RD, Holmes AR, Mason AB, Monk SC. Oral candida: clearencecolonization,
or Candidiasis? Dent Res, Chicago. 1995; 74(5): 1152-61. 2. Costa KRC. Isolamento,
quantificação, atividade enzimática e sensibilidade a antifúngicos de leveduras em
saliva de pacientes imunocompetentes portadores de lesão bucal. [dissertação].
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto; 2006.
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INCIDÊNCIA DE POSITIVIDADE BACTERIANA EM INFECÇÃO OCULAR
EM PACIENTES DE UNIDADE LABORATORIAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS (SP)
Silva TF, Santos SO
Laboratório Unimed, São José dos Campos
Objetivo: Traçar a incidência dos principais patógenos isolados em secreções oculares.
Casuística e métodos: Devido a uma variedade de microrganismos que podem causar
infecção ocular, o diagnóstico rápido e preciso do agente infeccioso é importante para
determinar a conduta terapêutica. Foi realizada a revisão de resultados de culturas de
material ocular de pacientes atendidos nas unidades de um laboratório no interior de São
Paulo no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Resultados e conclusão: Das
178 culturas realizadas no período, 23,6% (42) foram positivas e 76,4% (136), negativas.
Entre as positivas, os principais patógenos isolados foram: S. aureus 42,8%, Corynembacterium sp. 23,8%, Staphylococcus sp. coagulase negativa e S. pneumoniae 11,9%, S.
pyogenes 4,7%, H. influenzae e S. marcencens 2,4%. Os isolados corroboram os dados da
literatura para prevalência de S. aureus como principal patógeno de infecções oculares.
Outros trabalhos demostram a presença de Staphylococcus spp. coagulase negativa
como principal ou segundo agente causador dessas infecções. Destacamos a presença
de Corynebacterium sp. como segundo agente isolado nas culturas positivas, seguido
pelas espécies de Staphylococcus coagulase negativa. A infecção por Corynebacterium
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sp. pode estar relacionada com alterações na microbiota ocular devido a temperatura
e outros aspectos ambientais, fatores imunológicos, doenças de bases, uso prévio de
medicamentos, entre outros. A valorização de achados como Corynebacterium e demais
bactérias da microbiota da pele deve ser correlacionada com achados concomitantes na
bacterioscopia do material clínico, presença de leucócitos, crescimento puro e quantidade
de colônias, para que a indicação terapêutica seja correta e eficiente. Portanto, o estudo
retrospectivo torna-se uma importante ferramenta para auxílio no diagnóstico dessas
infecções, cujo material clínico para cultura pode apresentar resultados com isolados
questionáveis se não forem bem avaliados.

Tema livre tradicional

DENV 1 to 4 isolates were submitted to the automated NA extraction kit from the
Arrow System (Isogen Life Science), in the presence and absence of proteinase K,
and by using 250 ul of supernatants following the manufacturer’s protocol and
150 ul, in serial dilutions. The extracted DENV RNA was further submitted to the
real time PCR. Results and conclusion: By using the combined approach and
independently of the initial volume used for extraction, all four DENV serotypes
were identified. The use of an automated NA extraction approach combined
to a rapid and sensitive method such as the real time RT-PCR may provide an
alternative and reliable strategy for dengue infections confirmation, specially in
dengue endemic settings, as considerably reduces time and labor.
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INCIDÊNCIA DE ESPÉCIES DE CANDIDA EM ONICOMICOSE DE PACIENTES DE UMA UNIDADE LABORATORIAL DO INTERIOR DE SÃO
PAULO (SP)

SCREENING E PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE PACIENTES COM INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

Santos SO

Bonilha SMM, Bonilha MMM, Lima MCB, Almeida DM, Bution ML

laboratório Unimed, São José dos Campos

Instituto de Patologia Clínica e Pesquisa Ltda, Campinas, Clínica Bonilha,
Unicamp

Objetivos: O objetivo deste trabalho é avaliar a incidência das espécies do gênero
Candida em onicomicose. Casuística e métodos: Onicomicose é a infecção nas
unhas causadas por diversas espécies de fungos, entre dermatófitos, não dermatófitos
e leveduras. A distribuição dos agentes não é uniforme e depende de vários fatores,
como clima e área geográfica. Nos últimos anos, vem-se observando o aumento de
casos de oncomicoses por leveduras, diversificando o quadro dessa infecção em nível
mundial. Foram estudadas 1.237 amostras de raspados ungueais de pacientes com
suspeita de onicomicose em um laboratório ambulatorial na cidade de São Jose dos
Campos (SP), no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. As amostras foram
semeadas em ágar saboroud/clorofenicol e incubadas a temperatura ambiente por
até14 dias. Uma alíquota de cada amostra foi levada para o exame direto com KOH
40%. As amostras positivas para leveduras foram repassadas para o ágar Cromogênico
Candida, e as espécies não albicans, identificadas em automação Vitek 2 (Biomerieux).
Resultados e conclusão: Das 1.237 amostras avaliadas, 131 (11%) foram positivas
para leveduras do gênero Candida. Destas, 46% apresentaram exame direto positivo
e 54%, microscopia negativa. As espécies de Candida encontradas foram: Candida
parapsilosis 76%, Candida guilliermondii 6%, Candida albicans e Candida
famata 4%, outras espécies 10%. Os dados obtidos corroboram os achados na literatura para o Brasil, nos quais Candida parapsilosis foi a espécie mais isolada em
diversos trabalhos. Em contrapartida, outros estudos demostram Candida albicans
como o agente mais isolado, seguido por C. parapsilosis. Neste estudo, a microscopia
mostrou-se menos sensível que a cultura, apresentando a importância da realização
da cultura concomitante com a pesquisa para aumentar a sensibilidade da detecção
dos patógenos de onicomicose. O conhecimento da etiologia das espécies de Candida
neste trabalho permite conduzir tratamentos mais eficazes e otimização do uso de
antifúngicos prescritos para tratamento.

Objetivos: A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas mais comuns de
infecção na população geral. É mais prevalente no sexo feminino, principalmente
na vida adulta, com picos de maior acometimento relacionado com atividade
sexual, durante a gestação ou na menopausa, mas também acomete pacientes do
sexo masculino, sobretudo quando associada à manipulação do trato urinário e
à doença prostática. Os sinais e os sintomas associados à ITU incluem polaciúria,
urgência miccional, disúria, hematúria e piúria. Este estudo teve por objetivo
avaliar a prevalência e a determinação da sensibilidade bacteriana in vitro diante
dos agentes antimicrobianos, seguindo a metodologia recomendada pela CLSI, que
se baseia no método originalmente descrito por Bauer et al. (1966). Casuística e
métodos: Foram avaliados 201 pacientes de Campinas (SP) com sintomas de ITU.
Os microrganismos foram isolados em meio de cultivo Cled/MacConkey e desafiados
em meio Mueller Hinton, utilizando-se discos de antibióticos da série urinária composta de 15 antimicrobianos específicos. Resultados e conclusão: Nossos resultados
demonstram que 76% das bactérias isoladas foram E. coli, seguidas por Klebsiella
sp. (9,5%), Enterobactérias (5%), Staphylococcus coagulase negativa (3,5%) e
Pseudomonas aeruginosa (2,5%). Esta última apresentou alarmantes resultados
de resistência aos antibióticos desafiados, que chegaram a 100% de resistência para
11 dos 15 antibióticos avaliados neste estudo. Para E. coli, a amoxilina (59%) e a
ampicilina (52%) foram os antibióticos de menor eficácia obtidos. Esses mesmos
antibióticos foram totalmente ineficazes para as linhagens de Klebsiella e Pseudomonas. Cefepime, um antibiótico do grupo das cefalosporinas de quarta geração,
foi o único antibiótico que apresentou razoável eficácia contra as P. aeruginosa
isoladas, apresentando 60% de sensibilidade. O conhecimento do perfil de suscetibilidade dos microrganismos predominantes neste estudo visa auxiliar na terapia
de forma a garantir o melhor tratamento para o paciente.
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ANALYSIS OF A COMMERCIALLY AVAILABLE VIRAL NUCLEIC ACID
AUTOMATIC EXTRACTION SYSTEM FOR MOLECULAR DIAGNOSIS OF
DENGUE VIRUSES

DISCREPÂNCIA ENTRE TIPAGEM FENOTÍPICA E MOLECULAR DE
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS

Correa L, Nunes PCG, Santos FB

Aguiar PADF, Pedroso RS, Brito DVD, Moreira TA, Borges AS

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Objective: Here, we aimed to assess the use of acommercially available automated NA extraction system to enable rapid andreliable detection of DENV 1 to 4
combined to a real time RT-PCR approach. Casuistic and methods: A mixture of

Objetivo: Descrever um caso de discrepância entre as tipagens fenotípica e molecular de C. neoformans. Casuística e métodos: Foram estudadas 41 amostras
previamente identificadas como C. neoformans, as quais foram isoladas de
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pacientes do Hospital das Clínicas de Uberlândia, no período de 2004 a 2013.
Essas amostras foram repicadas em ágar sabouraud dextrose e, após 48 horas de
crescimento, submetidas a duas metodologias para identificação: testes fenotípicos
clássicos (hidrólise de ureia e teste da canavanina glicina azul de bromotimol
[CGB]) e teste molecular para determinação do genótipo por meio da técnica
de RFLP pela análise do gene URA5 por dupla digestão com as enzimas Sau96e
HhaI. Resultados e conclusão: Todas as amostras apresentaram teste de hidrólise
da ureia positiva e CGB negativo, correspondentes a C. neoformans. Em relação
à tipagem molecular, 40 amostras (97,5%) apresentaram o genótipo VNI (C.
neoformans var. grubii) e uma, o genótipo VGI, revelando-se tratar de C. gattii.
Comumente os laboratórios clínicos utilizam o teste de CGB para diferenciar as
duas principais espécies, C. neoformans e C. gattii e, apesar de ser uma prova
bioquímica simples, barata e relativamente rápida, o CGB pode apresentar reações
duvidosas e de difícil interpretação, bem como resultados tanto falso positivos
quanto falso negativos. A concordância entre a confirmação molecular da identificação e o teste de CGB varia, conforme alguns estudos, de 95,4% a 100%. Para a
confirmação da identificação, são sugeridos testes moleculares como a PCR-RFLP,
que fornece a tipagem molecular e o tipo sorológico correspondente. Apesar de o
uso dos métodos moleculares para a identificação das espécies de Cryptococcus
ainda ser pouco frequente na rotina dos laboratórios de microbiologia, eles podem
se tornar alternativas mais eficientes que os métodos tradicionais fenotípicos para
a identificação desses microrganismos.
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AVALIAÇÃO DE MÉTODO DE CULTURA DE VIGILÂNCIA PARA GERMES
MULTIRRESISTENTES, UTILIZANDO MEIO CROMOGÊNICO E DISCOS
DE ANTIBIÓTICOS
Araujo MRE, Almeida LP, Ruiz AS, Calestini TO, Ciola CS
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USO DE SALIVA COMO ALTERNATIVA AO SORO NA DETECÇÃO DO
MARCADOR ANTI-HBC TOTAL
Villar LM, Cruz HM, Cruz JCM, Lewis-Ximenez LL, Lampe E
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o uso de saliva para detecção de anticorpos
contra o vírus da hepatite B (anti-HBc total), utilizando um ensaio imunoenzimático
(EIE) comercial a fim de facilitar a coleta de amostras em crianças e indivíduos com
dificuldade de acesso venoso. Casuística e métodos: Neste estudo, foram recrutados
291 indivíduos no ambulatório de hepatites virais da Fiocruz (RJ), os quais forneceram
amostras de sangue e saliva. As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa
em tubos sem anticoagulante e processadas para obtenção do soro. As amostras de saliva
foram obtidas com o auxílio do coletor comercial Salivette (Sarsted, Alemanha). Um
EIE comercial (ETI-AB-COREK-PLUS, Diasorin, Itália) foi empregado para detecção
de anti-HBc, com mudanças no protocolo para as amostras de saliva: aumento do
volume de amostra (100 µl vs 50 µl para soro), diminuição do volume do tampão
de neutralização (25 µl vs 50 µl para soro) e não adição do tampão de incubação (0
µl vs 50 µl para soro). Resultados e conclusão: A maioria da população era do sexo
feminino (60,1%) e apresentava média de idade igual a 39,3 ± 17,9. O marcador
anti-HBc foi detectando entre 102 amostras de soro e, destas, 72 também foram
reagentes na saliva, fornecendo 70,6% de sensibilidade. Por outro lado, o marcador
anti-HBc não foi detectado entre 189 amostras no soro e, destas, 178 também foram
não reagentes na saliva, fornecendo 94,2% de especificidade. Foi possível detectar o
marcador anti-HBc em amostras de saliva após modificações no EIE comercial, porém
a sensibilidade da técnica não foi muito alta, o que pode ter ocorrido devido à baixa
quantidade de anticorpo presente neste fluido.

Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo

317

Objetivo: Avaliar método de cultura seletiva para otimizar o isolamento de germes
multirresistentes (MDR), utilizando meio cromogênico e discos de antibióticos. Casuística e métodos: Foram analisadas 49 amostras de swab retal com o objetivo de
isolar enterobactérias, P. aeruginosa e A. baumannii resistentes a carbapenêmicos
e E. faecium/faecalis resistentes à vancomicina. Comparamos duas metodologias:
inoculação direta ou após enriquecimento em caldo. O swab foi agitado em solução
salina; no método direto, semeado em ágar cromogênico, aplicando a estrela plástica
que continha discos de ertapenem, imipenem, meropenem, vancomicina e aztreonam.
A placa foi incubada a 35ºC, por 18-48 horas. Após 18-24 horas, realizou-se a triagem
para presença de microrganismos dentro dos halos de inibição e conforme coloração
das colônias. Em caso negativo, incubada por mais 18-24 horas. No método com
caldo, o mesmo swab foi reintroduzido na solução salina e inoculado em caldo TSB
contendo discos de ertapenem, vancomicina e fluconazol, a fim de pré-selecionar
microrganismos MDR. O caldo foi incubado 35ºC overnight. Se límpido, incubava-se
por mais 18-24 horas; em caso positivo, realizava-se semeadura em ágar cromogênico e discos de antibióticos, como no método direto. Os casos suspeitos de MDR
foram identificados por automação e o perfil de sensibilidade, confirmado por disco
difusão. Resultados e conclusão: De 49 amostras, 41(84%) foram concordantes
em ambas metodologias; 21(43%) foram negativas para MDR e concordantes em
ambos métodos; 28(57%) foram positivas para MDR com 20 (71%) concordantes e
oito (29%) discrepantes: cinco (18%) negativas pelo método direto e positivas após
enriquecimento em caldo e três positivas em ambas metodologias, as quais mostraram crescimento de mais de um patógeno MDR no método em caldo, que não
foram detectados pelo método direto. Adotamos o método com enriquecimento em
caldo por ter se mostrado mais sensível. Após período de consolidação, analisamos
237 amostras sequenciais e 82 foram positivas para germes MDR (34,5%), com 82%
dos resultados liberados em até três dias.
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USO DE SALIVA PARA O DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA HEPATITE C: É
POSSÍVEL O EMPREGO DESSAS AMOSTRAS EM TESTES MOLECULARES
QUALITATIVOS?
Villar LM, Mendonça ACF, Portilho MM, Lewis-Ximenez LL, Lampe E
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Objetivos: Avaliar a aplicabilidade de amostras de saliva para o diagnóstico molecular
do vírus da hepatite C (HCV), em especial em testes moleculares qualitativos. Casuística e métodos: Neste estudo, foram incluídos 50 pacientes com hepatite C crônica
(anti-HCV e HCV RNA detectado no soro por mais de seis meses) e 24 indivíduos
sem infecção pelo HCV que forneceram amostras de soro e saliva. A saliva foi obtida
com auxílio do coletor comercial Salivette. O RNA viral foi obtido utilizando o teste
comercial Qiamp Viral RNA minikit (Qiagen), no qual 140 µl de soro foi empregado;
em saliva, o volume foi duplicado (280 µl). Para eluição do RNA viral em amostras
de soro ou saliva, foram utilizados 50 µl de tampão de eluição. Foi realizada a construção do DNA complementar com o RNA extraído, na qual o volume de iniciador
randômico foi duplicado para saliva. Em seguida, as amostras foram submetidas a
PCR com iniciadores para a região NS5B do HCV, sendo o volume de Taqpolimerase e
os iniciadores duplicados na reação com amostras de saliva. Resultados e conclusão:
A maioria dos indivíduos era do sexo feminino (62/74) e a média ± desvio padrão
de idade de toda população, 48,7 ± 14,2 anos. No grupo de indivíduos sem infecção
pelo HCV (n = 24), a maioria pertencia ao sexo feminino (20/24) e tinha média ±
desvio padrão de idade igual a 35,5 ± 11,2 anos. No grupo de indivíduos com infecção
crônica pelo HCV (n = 50), a maioria era do sexo feminino (44/50) e o grupo tinha
média ± desvio padrão de idade igual a 54,8 ± 10,6 anos. Entre os 50 pacientes com
HCV, 33 já haviam iniciado o tratamento com interferon e ribavirina na data de coleta.
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No grupo de pacientes com HCV, todos apresentaram HCV RNA no soro e, destes, 10
também foram HCV RNA reagentes na saliva. No grupo de indivíduos sem HCV, todos
os 24 indivíduos não apresentaram o HCV RNA em soro e saliva. Concluímos que é
possível detectar o HCV RNA em amostras de saliva, porém com menor frequência em
relação ao soro, provavelmente devido à menor carga viral em saliva.

Tema livre tradicional

real-time RT-PCR are available, but have not been fully evaluated. Results and
conclusion: The results showed that this test confirmed 48 CHIKV positive results
and 43 CHIKV negative results of a 91 totals CHIKV suspected cases tested. The
high sensitivity and specificity presented by RT-PCR Chikungunya test indicate
that it may be a useful approach in the investigation of suspected cases of CHIKV
in support of surveillance of this agent in the country.
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA EM HEMOCULTURAS DE PACIENTES DE
HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINAS (SP)

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE SPOROTHRIX SCHENKII:
ANÁLISE DE SETE ANOS

Moreira ACO, Penteado PRC, Fedozzi MM

Bastos NA, Dias VC, Bastos RV, Bastos VQA, Bastos LQA

Franceschi Medicina Diagnóstica

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)-Laboratório Côrtes Villela

Objetivos: Avaliar a incidência e o perfil de resistência de Stenotrophomonas maltophilia em pacientes que realizaram hemodiálise em clínicas de nefrologia da cidade
de Campinas no período de janeiro de 2015 a abril de 2016. Casuística e métodos: O
estudo foi realizado na cidade de Campinas durante o período de janeiro de 2015 a abril
de 2016, no laboratório Franceschi Medicina Diagnóstica. As amostras de hemoculturas
coletadas nas clínicas de nefrologia foram encaminhadas ao laboratório e incubadas no
Bactec 9050. As amostras positivas foram submetidas à coloração de Gram e semeadas
em meios de culturas convencionais. Após o crescimento bacteriano, foram realizados
painéis NMIC/ID 94 e as cepas, colocadas no aparelho Phoenix 100 para identificação e
antibiograma. Resultados e conclusão: Das 588 amostras de hemoculturas recebidas,
267 foram positivas, das quais 35 mostraram-se positivas para Stenotrophomonas maltophilia; destas, 14 apresentaram perfil de resistência à droga de escolha, sulfametoxazol/
trimetoprima, o que vem dificultando a conduta terapêutica nas infecções causadas por
esse microrganismo. Foi observado também que 21 cepas positivas para Stenotrophomonas maltophilia apresentaram perfil de sensibilidade para todas as drogas de escolha,
ceftazidima, levofloxacina e sulfametoxazol/trimetoprima. Como a Stenotrophomonas
maltophilia é um patógeno que possui resistência intrínseca a diversas drogas, é importante avaliar o perfil de sensibilidade, monitorando a resistência aos antibióticos em
pacientes que são submetidos a hemodiálise. Referência: 1. Paez JIG. Caracterização de
mecanismos de resistência as quinolonas e sulfametoxazol/trimetoprima de isolados
clínicos de Stenotrophomonas maltophilia. São Paulo. 2011.

Objetivos: Sporothrix schenkii é um fungo dimórfico que pode causar doença em
humanos; é adquirido por meio de sua inoculação na pele. O quadro clínico dessa
enfermidade é variado, atingindo mais comumente pele, tecido subcutâneo e sistema
linfático. Raramente ocorre disseminação hematogênica. Tal infecção é de ampla distribuição geográfica, tendo sido reconhecida em todos os continentes. Principais métodos
diagnósticos laboratoriais da esporotricose são: exame microscópico direto e cultura para
fungo. Os objetivos desta pesquisa foram avaliar aspectos epidemiológicos de pacientes
ambulatoriais com diagnóstico microbiológico de esporotricose, durante os anos de 2009
a 2015. Casuística e métodos: Foram avaliados dados, como sexo, idade, espécime clínico
e distribuição temporal dos achados, de 17 pacientes, aleatórios, com isolado em cultura
de Sporothrix schenkii. Os materiais biológicos foram coletados no próprio laboratório
e inoculados em ágar Sabouraud/Mycosel (BD/Difco), com caracterização da espécie
fúngica por meio de técnica de microcultivo em ágar Batata (BD/Difco). Resultados e
conclusão: Foram avaliados nove (53%) pacientes do sexo masculino e oito do feminino
(47%). A média de idade desses indivíduos foi 41,3 anos, com intervalo de 7 a 72 anos.
Amostras obtidas de lesões em membros superiores (n = 9/53%) foram as mais frequentes.
O ano de 2013 foi aquele com maior número de relatos de esporotricose: cinco casos.
Durante ano de 2011, não se encontrou nenhum caso. Resultados obtidos neste trabalho
sugerem acometimento de infecções por Sporothrix schenkii independente do sexo, com
ocorrência de casos tanto em crianças quanto em indivíduos jovens e idosos. Embora seja
um evento pouco frequente na população estudada (n = 17), observa-se a circulação
deste fungo ao longo dos anos. Considerando a patogenicidade do Sporothrix schenkii
e a possibilidade de envolvimento sistêmico generalizado, estudos prospectivos acerca
da incidência, da distribuição e da epidemiologia desta doença são úteis ao diagnóstico,
à prevenção e ao seu tratamento.
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PERFORMANCE EVALUATION OF THE COMMERCIAL REAL-TIME RT-PCR CHIKUNGUNYA ASSAY IN INVESTIGATION OF SUSPECTED CASES
OCCURRED IN AMAPÁ STATE
CORREA L, SOUZA TMA, SANTOS FB
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Objective: Therefore, this study aimed to evaluate the performance of the commercial real-time RT-PCR Chikungunya assay in the investigation of suspected
cases of Chikungunya virus (CHIKV) infection occurred in Amapá state. Casuistic
and methods: The increasing occurrence of CHIKV epidemics in Caribbean
countries led to the introduction of this arbovirus in Brazil, and due to its
continental dimensions, presents ideal conditions for the spread of those viruses.
The concomitant presence of dengue virus (DENV), Zika virus (ZIKV) and CHIKV
leads to a difficult differential diagnosis for clinicians, since those infections have
similar signs and symptoms. In Brazil, 77.349 suspected cases distributed in
1.126 municipalities were reported between the years 2015 and 2016, of which
only 19.395 were confirmed by laboratorial and/or clinical-epidemiological
criteria. Currently, commercial tests for the detection of viral nucleic acids by
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INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA HOSPITALARES PRIMÁRIAS
EM PACIENTES CRÍTICOS: TÊNDENCIA SECULAR DOS AGENTES
ETIOLÓGICOS, SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS E PRINCIPAIS
MECANISMOS DE RESISTÊNCIA
Melo TB, Doi AM, Pignatari ACC, Martino MDV, Correa L
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: Apresentar a evolução em dez anos dos agentes etiológicos de infecções
de corrente sanguínea hospitalares primárias em pacientes críticos, descrever o
perfil de sensibilidade dos principais microrganismos aos antimicrobianos, bem
como caracterizar os principais mecanismos de resistência dos agentes etiológicos
mais frequentes. Casuística e métodos: Estudo de coorte retrospectivo, incluindo os
pacientes adultos internados na UTI, que apresentaram ICS hospitalares primárias no
período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2015. A busca dos pacientes foi

Tema livre tradicional
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realizada por meio do banco de dados de vigilância das infecções hospitalares do SCIH.
Foram analisados e descritos os perfis de sensibilidade dos agentes mais frequentes, e
a pesquisa de genes de resistência foi realizada. Resultados e conclusão: No período
do estudo, ocorreram 179 episódios de ICS hospitalares primárias, a maioria causada
por cocos Gram-positivos. Os cincos patógenos mais frequentes foram Staphylococcus
coagulase negativos, (46 isolados; 23,9% das ICS), Candida spp. (42; 21,9%), Klebsiella spp. (21; 10,9%), S. aureus (15; 7,8%), Enterococcus spp. (15; 7,8%) e E. coli
(10; 5,2%). Em relação à resistência aos antimicrobianos, destacam-se a resistência
à oxacilina entre os S. aureus; destes, 93,7% eram resistentes à oxacilina e resistência
à betalactâmicos de espectro estendido das enterobactérias (41%). O gene mecA foi
encontrado em 75% das amostras de S. aureus resistentes à oxacilina (6/8). Nos
Enterococcus spp. resistentes à vancomicina, foi encontrado o gene vanA. Entre as
enterobactérias, genes mediadores da hidrólise dos betalactâmicos foram encontrados,
em sua maioria os genes da família CTX M e TEM, além do gene KPC, responsável
pela resistência a carbapenêmicos. Referência: 1. Wisplinghoff H, et al. Nosocomial
bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 casesfrom a prospective
nationwide surveillance study. Clin Infect Dis. 2004; 39(3): 309-17.
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES
UTILIZADOS EM UM HOSPITAL DE MACEIÓ (AL)

Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivos: A análise microbiológica dos alimentos in vitro é um fator de grande
importância no que se refere ao comércio, pois é a garantia da inofencividade desses
alimentos para que não tragam riscos à saúde dos consumidores. O presente estudo
visou analisar, microbiologicamente, alimentos que ainda estão aptos a consumo,
relacionando-os com seus prazos de validade. Casuística e métodos: Foram utilizados
quatro tipos diferentes de amostras alimentícias: creme de ricota, bebida láctea, molho
de tomate e leite em pó integral. As amostras foram repicadas de forma direta e suspensão em placas de ágar sangue de carneiro pelo método de estrias por esgotamento.
As placas foram incubadas a 35ºC/24 horas. Resultados e conclusão: Na cultura com
creme de ricota, houve crescimento apenas para o método direto. Observando-se as
características macromorfológicas das colônias, foi realizada a coloração de Gram
com resultado para bacilos Gram-negativos. Em seguida, foi efetuado repique direto
em ágar MacConkey, no qual não houve crescimento; o teste de oxidase foi positivo.
Nas provas bioquímicas, em 24 horas de incubação a 35ºC, fez-se: urease (+), H2S em
TSI (+), citrato (-), indol (-), motilidade (+), fermentação de açúcares (+) e lisina
(-). Com o fechamento de diagnóstico, afirma-se Shewanella putrefaciens. Embora
a patogenicidade humana da bactéria seja rara, há casos na literatura de bacteremia,
otite média e infecção dos tecidos moles associadas. Nas demais amostras, não obtivemos resultados positivos. Por conseguinte, segundo a literatura e aos procedimentos
realizados, é plausível haver contaminação de alimentos com embalagens totalmente
intactas e dentro do prazo de validade.
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Santos LT, Lins CKS, Lima JAS, Oliveira GKG, Rocha TACS
Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivo: Analisar a atividade antimicrobiana de desinfetantes e antissépticos utilizados
em um hospital de Maceió. Casuística e métodos: Foram utilizados cinco princípios
ativos distintos de desinfetantes comerciais específicos de uso hospitalar. São eles:
composto de amônia quaternária, hipoclorito de sódio (NaClO), sabão comum à
base de ácido linear alquilbenzeno sulfônico, álcool em gel e álcool a 70%. Durante
a avaliação da atividade antimicrobiana, foram utilizados quatro tipos diferentes
de cepas bacterianas, sendo duas multirresistentes isoladas de amostras clínicas:
Acinetobacter sp. ([R] a carbapenens) e Escherichia coli ESBL+ (betalactamase de
espectro ampliado) e duas cepas padrão: Pseudomonas sp. ATCC® 27853™ e Escherichia coli ATCC® 25922™. O método utilizado foi a observação da ação inibitória
dos desinfetantes, as bactérias, em inoculação direta (álcool em gel) e discos-difusão
confeccionados em papel filtro e introduzidos em placas de ágar Mueller Hinton
semeadas. Resultados e conclusão: Em relação à E. coli ESBL+, houve inibição com
álcool em gel, obtendo um halo de 2,8 cm; NaClO (direto) obteve um halo de 1 cm.
Em relação à Acinetobacter sp., houve inibição com álcool em gel, obtendo um halo
de 2,9 cm; NaClO (direto) com halo de 1,3 cm e quaternário de amônia com 1 cm.
Em relação à Pseudomonas sp. ATCC, a inibição com álcool em gel obteve um halo
de 4 cm; com NaClO (direto) e com quaternário de amônia, houve inibição com halo
de 0,9 cm. Em relação à Escherichia coli ATCC, houve inibição com álcool em gel de
4,1 cm de halo NaClO. Aos demais agentes antimicrobianos, houve resistência por
parte dos microrganismos isolados. Devido ao número crescente de casos de infecções
hospitalares, torna-se de importante entabular programas de sanitização que implicam
escolha de agentes desinfetantes adequados. Os resultados do estudo apontaram que,
nos cinco antissépticos e desinfetantes utilizados no cotidiano hospitalar de Maceió,
há maior sensibilidade dos microrganismos, sobretudo na presença do álcool em gel.

DETECÇÃO RÁPIDA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE
(KPC) POR TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DIRETO DE FRASCOS DE
HEMOCULTURAS POSITIVOS
Chagas-Neto TCC, Fanchini VC, Machado AMO, Ramos AC, Carvalhães
CHVFG
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivos: Avaliar a acurácia da detecção rápida de KPC diretamente de frascos
de hemoculturas, utilizando o novo kit imunocromatográfico (KPC K-SET®).
Casuística e métodos: Durante dois meses, foram incluídos no estudo 38 frascos
de hemoculturas positivas para bacilos Gram-negativos (BGN), apenas um por
paciente. Uma alíquota de 8 ml de sangue foi inoculada em um tubo com separador
de gel e centrifugado. Em seguida, 10 µl do pellet bacteriano foram adicionados
a 10 gotas do tampão de lise (LY-A, contendo Tris, NaN3 e um detergente, pH 7,5).
O sedimento bacteriano foi também submetido a espectrometria de massa para
identificação bacteriana. Em paralelo, a identificação e o teste de sensibilidade aos
carbapenêmicos foram realizados pelo sistema automatizado Phoenix®, assim
como a detecção molecular do gene blaKPC. Resultados e conclusão: Entre os 38
isolados de BGN, 17 enterobactérias apresentaram resultado positivo no teste imunocromatográfico. O resultado foi obtido entre 25 e 90 segundos após a extração do
sedimento bacteriano. Todos os resultados foram concordantes com a detecção do
gene blaKPC. Conclui-se que o teste imunocromatográfico KPC K-Set demonstrou
ser uma excelente ferramenta para a detecção rápida de KPC diretamente de frascos
de hemocultura positivos para BGN. Esse método combinado com a identificação
pelo MALDI-TOF permite a otimização terapêutica e a implementação de medidas
de controle de infecção precocemente.
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MICROBIOLOGIA ALIMENTAR: ANÁLISE LABORATORIAL DE MANTIMENTOS COMERCIALIZADOS EM PRAZO DE VALIDADE

ACURÁCIA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO DE MICOBACTERIOSE:
GENEXPERT®, PESQUISA DE BAAR E CULTURA SÓLIDA PARA MICOBACTÉRIA

Santos LT, Lins CKS, Oliveira DB, Lima JAS, Oliveira GKG
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Pinto FP, Chagas-Neto TCC, Pereira MAP, Lucena JL, Machado AMO
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivos: Avaliar a acurácia das diferentes metodologias disponíveis para o diagnóstico
de infecção por Mycobacteria spp. Casuística e métodos: Foram testadas 359 amostras
de trato respiratório (TR) de pacientes com suspeita de micobacteriose pulmonar do
complexo hospitalar da Unifesp durante o período de março a dezembro de 2015. Todas as
amostras foram submetidas ao teste molecular para detecção do CMT por meio do sistema
GeneXpert, à pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente pela coloração de Zhiel Neelsen
e à cultura sólida para micobactéria em ágar Lowestein-Jensen. Os resultados foram
analisados quanto a sensibilidade e especificidade de cada método, sendo considerado
apenas o resultado de CMT para avaliação do geneXpert. Resultados e conclusão: Das
359 amostras de TR, 246 foram escarro, 23 líquido pleural, 86 lavado broncoalveolar e
quatro aspirado traqueal. A sensibilidade e a especificidade do geneXpert, da pesquisa de
BAAR e da cultura foram de 98%/97%; 57%/100%; 76%/100%, respectivamente. Todos os
métodos foram importantes na detecção de micobacteriose, sendo o geneXpert positivo
apenas em nove pacientes; em seis, apenas a cultura (sendo cinco micobactérias não
tuberculosis e um CMT) e em dois, apenas a pesquisa de BAAR. Este estudo mostrou
aumento importante na detecção de CMT com a inserção do teste molecular. Entretanto,
apesar da elevada sensibilidade do sistema geneXpert na detecção de CMT, a pesquisa e a
cultura de BAAR são indispensáveis para o diagnóstico de micobactérias não pertencentes
ao CMT. Concluímos que as metodologias devem ser somadas e não substituídas.

Tema livre tradicional

Objetivo: Doenças infecciosas que afetam grávidas constituem grande problema de saúde
pública, podendo ser transmitidas verticalmente e resultar em anormalidades congênitas.
Entre as doenças com esse potencial, pode-se destacar a infecção pelo HIV, a sífilis e a
toxoplasmose. O objetivo desta pesquisa foi obter o perfil soroepidemiológico para toxoplasmose, sífilis e HIV de puérperas. Casuística e métodos: Estudo de corte transversal
realizado com puérperas dos diversos municípios do estado do Pará, atendidas em uma
maternidade pública de referência em Belém (PA). Aplicou-se questionário protocolar,
com coleta de sangue para realização dos exames sorológicos pelo método de ELISA,
de acordo com os kits comerciais adotados como padrão. Cumpriram-se as normas da
resolução 466/2012 CNS, incluindo o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados
foram armazenados em um software Microsoft Excel® 2003, com análise descritiva. Resultados e conclusão: Entrevistaram-se 308 puérperas; destas, 305 realizaram sorologia
para HIV, 248 para sífilis e 130 para toxoplasmose, com prevalência de 4,6%, 3,2% e 79,8%,
respectivamente. A maioria era da região metropolitana de Belém, com mais de 20 anos,
casada ou em união estável, doméstica, com oito ou mais anos de estudo. Cerca de 95%
realizaram pré-natal, iniciado no primeiro trimestre, e 84,5% tiveram mais de quatro
consultas. Os fatores de risco para sífilis e HIV foram: 77% iniciaram a vida sexual antes
dos 18 anos; 72% não utilizam preservativos; 8,8% tinham história prévia de DST; e 4,6%
já utilizaram drogas ilícitas. Quanto à toxoplasmose, 68,4% não conheciam a doença;
5,2% consomem carne crua ou malcozida; e 67,1% têm contato com animais. Observou-se
alta prevalência desses três agravos em comparação com médias nacionais, sobretudo do
HIV. Esses dados foram relevantes para suprir uma lacuna do conhecimento necessário
ao planejamento e à promoção de saúde perinatal no estado do Pará.
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AVALIAÇÃO DE TESTES PARA O DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES POR
CHLAMYDIA TRACHOMATIS E O PERFIL DE INDIVÍDUOS INFECTADOS
Viana JS

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE MICROSPORUM GYPSEUM EM
RASPADO DE FACE: RELATO DE CASO

Laboratório Hermes Pardini-Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Silva EP, Brochi L, Tobouti NR, Búrigo MO, Zoccoli CM

Objetivos: Avaliar a frequência de C. trachomatis em homens e mulheres que buscaram
o laboratório Hermes Pardini para pesquisa de imunofluorescênica direta nos espécimes
clínicos, além de comparar dois testes PCR e avaliar o perfil dos indivíduos infectados.
Casuística e métodos: Foram coletadas no total 169 amostras clínicas de homens
(secreção uretral) e mulheres (secreção endocervical) que buscaram a pesquisa IFD
para C. trachomatis. Essa metodologia comercial foi comparada com dois testes de PCR,
PCR-HL1/HL2 e PCR-KL1/KL2. Os perfis avaliados foram: sexo, idade e sintomatologia.
Os dados obtidos neste estudo foram analisados pelo programa Epi Info. Resultados e
conclusão: A frequência de C. trachomatis na população avaliada foi de 16,6%, (n =
28), sendo 32,1% (n = 24) na população masculina e 4,3%(n = 4) na feminina. Houve
similaridade de 82,2% entre os três testes utilizados, mas os testes moleculares mostraram
maior sensibilidade. As queixas relatadas por 87,5% dos homens infectados foram secreção
uretral (37,5%), dor ao urinar (12,5%) e associação dos dois sintomas (29,2%). No sexo
feminino, duas das quatro mulheres com a infecção apresentaram apenas aborto. A faixa
etária entre 18 e 30 anos apresentou o maior número de indivíduos infectados (64,3%). O
grupo aqui analisado difere de populações avaliadas em outros estudos no Brasil, tendo sido
observada alta frequência de infecção por C. trachomatis no sexo masculino. Nossos dados
mostram a importância do controle da infecção por C. trachomatis em ambos os sexos
para a redução das graves sequelas e da transmissão da infecção para os parceiros do sexo.

Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: Microsporum gypseum é um fungo que, além da infecção em humanos, também pode ser encontrado em animais como gatos e roedores. Dos dermatófitos geofílicos
que infectam o homem, Microsporum gypseum é o mais frequente, mas, apesar da
facilidade com que ele isolado do solo, são pouco frequentes como agente de dermatomicoses humanas. Casuística e métodos: Criança, sexo masculino, 7 anos, apresentava
lesão localizada na face. O exame dermatológico apresentava placa elevada, edematosa,
supurativa, tinha limites precisos e recoberta por crostas hemáticas na periferia. O paciente
estava sendo medicado com uso de betametasona tópica há 30 dias, sem orientação
médica. Foi realizada uma raspagem da lesão de pele para o diagnóstico micológico. A
pesquisa direta com hidróxido de potássio (KOH) a 20% evidenciou hifas hialinas septadas,
sugestivas de dermatófito. O material foi cultivado em ágar Sabouraud com cloranfenicol
e ágar Mycosel a 25ºC. A identificação foi realizada, utilizando a técnica de microcultivo
sobre ágar (descrição de Davise H. Larone). Resultados e conclusão: A cultura realizada
a partir da raspagem de pele foi positiva, com crescimento do Microsporum gypseum em
três dias. O uso de corticosteroide tópico altera a forma como o sistema imune funciona,
podendo inibir a habilidade da pele em combater infecções bacterianas ou fúngicas. Neste
relato, evidenciou-se que o uso de medicamento de forma incorreta ou irracional pode
acarretar tratamento inadequado ou até agravamento da doença.
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PERFIL SOROEPIDEMIOLÓGICO DE TOXOPLASMOSE, SÍFILIS E HIV DE
PUÉRPERAS EM MATERNIDADE PÚBLICA DE REFERÊNCIA
Bichara CDA, Lobato IS, Costa DAPN, Velasco MC, Bichara CNC

PERFIL DOS ISOLADOS DE MICOBACTÉRIAS E IMPACTO NO TEMPO DE
LIBERAÇÃO DO RESULTADO APÓS IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA (MPT64)
EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO EM SÃO PAULO (SP)

Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Araujo MRE, Almeida LP, Calestini TO, Carvalho VLMS, Iwasaki MF
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Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo
Objetivos: Analisar o perfil dos resultados de pesquisa/cultura de micobactérias
quanto à taxa de positividade de acordo com o tipo de amostra biológica e o impacto
no tempo da liberação do resultado da identificação de espécie após mudança de
metodologia (teste rápido imunocromatográfico). Casuística e métodos: O Hospital
Beneficência Portuguesa possui mil leitos, incluindo 250 de terapia intensiva de
alta e média complexidade e laboratório próprio. Foram analisados os resultados
de pesquisa/cultura de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2016. A pesquisa de BAAR é
realizada para coloração de Ziehl-Neelsen e cultura em meio Lowenstein-Jensen.
As amostras positivas eram encaminhadas para identificação da espécie para
laboratório de referência. A partir de março de 2013, passamos a utilizar o teste
rápido TBAgMPT64 (Bioeasy®) para identificação do complexo M. tuberculosis,
quando os resultados eram liberados imediatamente após a detecção da positividade
em cultivo. Resultados e conclusão: De um total de 9.704 amostras, 295 foram
positivas (3%). O índice de positividade da baciloscopia direto da amostra foi 45,2%,
variando com o material biológico (Tabela):
Secreções TRI Linfonodo Lavado broncoalveolar
n = 93
n=9
n = 143
59(63,4%)

5(55,6%)

58(40,6%)

Líquidos
cavitários
n = 17
0(0%)

Outros
n = 22
7(31,8%)

TRI: trato respiratório inferior.

Das 233 amostras positivas (excluindo repetidas), as espécies foram assim distribuídas:
M. tuberculosis (MTB) 158 (67%); Mycobacterium spp 38 (16,1%) e micobactéria
não tuberculosis (MNT) 37 (16%), sendo M. kansasii 16 (6,8%), M. avium/intracellulare (cplx) oito (3,4%), M. abscessus cinco (2,1%) e outras oito (3,4%). O tempo
médio para positividade foi de 31 dias (três a 68 dias). Antes da implantação do teste
rápido, o tempo para definição da espécie MTB ou MNTB era em média 98 dias (de
37 a 262 dias). Após a implantação, o resultado passou a ser liberado imediatamente
à positividade (média = 30 dias), promovendo diagnóstico mais rápido e melhor
escolha terapêutica.
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ESTUDO DA VARIABILIDADE ENTRE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI
DO TRATO URINÁRIO DE PACIENTES ATENDIDOS NO IPPMG/UFRJ
Rezende DF, Toma HK
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objetivos: Escherichia coli é um bacilo Gram-negativo, aeróbio ou anaeróbio
facultativo, que mede aproximadamente 2 × 0,5 μm; vive em temperaturas de
10ºC a 40ºC, com temperatura ótima de 37ºC. As cepas de E. coli vivem de forma
comensal no intestino de diversos animais, como os seres humanos. Contudo, há
cepas de importância clínica, por serem capazes de causar infecções e conterem
fatores de virulência. As cepas patogênicas podem causar quatro principais quadros
clínicos: diarreia, infecções piogênicas, septicemia e infecção do trato urinário.
Neste trabalho, foram analisadas 14 amostras de E. coli isoladas de urina de
pacientes do hospital IPPMG/UFRJ, a fim de identificar diferenças e semelhanças
nas características moleculares desses isolados. Também se pesquisou a presença
do gene usp, o qual codifica a proteína específica de uropatogenicidade. Casuística
e métodos: Após o isolamento e a identificação, a colônia foi semeada em meio
Casoy, e o DNA foi extraído por meio do método de fenol/clorofórmio. Para uma
análise da variabilidade dos isolados, foram utilizados quatro diferentes primers
aleatórios na realização da técnica de Random Amplified Polymorphic DNA
(RAPD), em combinações de dois dos quatro primers, totalizando seis amplificações. Os produtos amplificados foram separados através de eletroforese em gel de
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agarose 1,5%, corados com brometo de etídeo e visualizados sob luz UV. Resultados e conclusão: As amostras apresentaram baixo nível de similaridade nas seis
amplificações realizadas. Para identificar a presença do gene usp, foi realizada a
PCR de acordo com o protocolo de Lai et al. (2015) e posterior eletroforese em gel
de agarose 1,5%. Três amostras apresentaram amplificação do produto esperado.
Maior número de isolados devem ser investigados.
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FREQUÊNCIA DE MICOSES SUPERFICIAIS EM JOVENS DO ENSINO
MÉDIO
Silva EM, Fae J, Almeida JRM
Salutti Diagnóstico e Tratamento
Objetivo: Determinar a incidência de micoses superficiais em jovens do ensino
médio. Casuística e métodos: Foram analisadas e processadas amostras de escamas
epidérmicas, de unhas e pelos, obtidas de jovens que cursam o terceiro ano do ensino
médio de uma instituição pública. A retirada do material foi obtida com auxílio de
lâmina de bisturi e/ou pinça. Para análise, dividiu-se o material coletado em duas
partes, uma serviu para a análise direta após tratamento prévio com hidróxido de
potássio, a outra foi inoculada em meio ágar Sabouraud. Resultados e conclusão:
A amostra foi constituída por 58 indivíduos; destes, 38 eram do gênero masculino,
sendo o sexo mais acometido. A pitiríase vercicolor foi detectada em 100% dos casos.
Foi observada coinfecção com Tinea corporis, pietra branca e onicomicose (um
caso cada) no sexo feminino. Referências: 1. Zaitz C, Campbell I, Marques AS, Ruiz
LRB, Framil VMS. Compêndio de micologia médica. 2 ed. Ed. Guanabara Koogan/
Grupo Gen; 2010. 2. Lacaz A, Porto M, Martins J. Microbiologia médica: fungos,
actinomicetos e algas de interesse médico. 9 ed. Sarvier; 2001.
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INFECÇÕES POR MICOBACTÉRIAS NÃO TUBERCULOSAS: UM GRANDE
PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
Viana JS, Caldeira LA
Laboratório Hermes Pardini
Objetivos: Este estudo teve por objetivo descrever a frequência de MNT isoladas no
Hermes Pardini e avaliar o perfil dos indivíduos infectados. Casuística e métodos:
Foi realizada análise retrospectiva dos resultados das 6.726 culturas de micobactérias disponíveis nos registros do HP do período de março de 2015 a fevereiro de
2016. A cultura de micobactérias foi realizada pelo método de Petroff modificado,
semeadas em meios Lowenstein-Jensen e incubadas a 36ºC em aerobiose por 60
dias. Resultados e conclusão: Obtivemos 334 culturas positivas para micobactérias,
representando uma frequência de 4,96%. Destas, 26 amostras (7,9%) correspondem
às MNT. O sexo feminino representou 65,4% (n = 17) dos casos positivos. Entre
eles, 53% (n = 9) foram de secreções mamárias e/ou próteses, seguidas de ferida
23,5% (n = 4), de origem pulmonar 17,6% (n = 3) e de infecção no úmero 5,8%
(n = 1). A faixa de idade mais acometida no sexo feminino foi 26-49 anos, 58,8%
(n = 10); a frequência de MNT no sexo masculino foi 34,6% (n = 9). O espécime
clínico mais acometido foi de origem pulmonar 77,8% (n = 9), seguido de ferida
11,1 % (n = 1) e de urina 11,1 % (n = 1). A faixa de idade mais acometida foi
acima de 50 anos, representada por 44,4% (n = 4). Assim como em outras áreas do
conhecimento médico, a profilaxia é o fator determinante na redução do impacto
dessa infecção dentro de processos invasivos. Seguir as determinações de órgãos
competentes quanto à correta esterilização e à manipulação de instrumental cirúrgico, bem como métodos de antissepsia rigorosos no pré-operatório, constituem
a melhor maneira de prevenção.
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COMPORTAMENTO DA PREVALÊNCIA DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE EM
PACIENTES DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ATENÇÃO TERCIÁRIA
Faria DK, Avelino ALC, Santos WR, Castilho VLP, Gonçalves EMDN
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: O objetivo deste estudo é estimar a prevalência de casos positivos na detecção
qualitativa de enterotoxinas (toxinas A e B) de Clostridium difficile por imunoensaio
enzimático (ELISA). O Clostridium difficile é um bacilo anaeróbio, formador de esporos Gram-positivos, produtor de enterotoxinas, de transmissão fecal oral, responsável
por um amplo espectro de doenças intestinais frequentes em pacientes hospitalizados,
causadas principalmente pelo uso de antibióticos. Observou-se, no início da década
de 2000, aumento significativo da prevalência nos Estados Unidos, Canadá e Europa.
Casuística e métodos: Estudo retrospectivo de 4.632 amostras fecais, correspondente
ao período de maio de 2014 a abril de 2016, submetidas à detecção qualitativa das
toxinas A e B de Clostridium difficile, por meio do método imunoensaio enzimático
(ELISA), realizado no laboratório de parasitologia clínica em um hospital universitário
de atenção terciária. A população do estudo foi dividida em dois grupos: crianças (idade
≤ 12 anos) e adultos classificados como casos positivos e negativos. A análise dos resultados obtidos foi comparada em dois períodos distintos: maio de 2014 até abril de 2015
(total de 2.669 amostras fecais, 60 casos positivos em adultos, seis casos positivos em
crianças); e maio de 2015 até abril de 2016 (total de 1.963 amostras fecais, 130 casos
positivos em adultos, 43 casos positivos em crianças). Os dados foram calculados e
registrados pelo programa Microsoft Office Excel. Resultados e conclusão: Verificou-se
que a proporção de casos positivos, comparando os dois períodos analisados, triplicou
na população adulta (2,25% para 6,62%); na população pediátrica, o aumento foi
cerca de 10 vezes (0,22% para 2,20%). Esses dados sugerem possíveis causas, entre as
quais destaca-se o aumento de antibióticos prescritos em pacientes infantis, que será
objeto de continuidade deste estudo.

Tema livre tradicional

e 2% de erros em espécie, respectivamente. Quando o sistema Phoenix foi realizado
a partir do ágar cromogênio, identificou adequadamente 77% dos isolados, não
identificou 4% e apresentou erros em 18% dos isolados, sendo 7% em gênero e 11%
em espécie. Entre os sistemas avaliados, o VitekMS e o Vitek2 apresentaram melhores
resultados para identificação de leveduras, tendo o VitekMS a vantagem da rapidez,
fornecendo resultados em menos de 1 hora.
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ACURÁCIA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO RÁPIDA DE ANTÍGENOS DE
CRYPTOCOCCUS SPP.
Toti ACM, Mota VP, Santos DWCL, Andriolo A, Carvalhães CHVFG
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivos: Comparar a acurácia de três testes rápidos para a detecção de antígeno
criptocócico em soro e/ou líquido cefalorraquidiano (LCR), sendo um imunocromatográfico (lateral low [LF]) e dois por meio de partículas de látex sensibilizadas
(CALLAS e INLAB). Casuística e métodos: Durante o ano de 2015, foram realizadas
coletas de 52 pacientes com suspeita de criptococose, sendo 39 de soro e 13 de LCR. As
amostras foram submetidas aos diferentes métodos para detecção rápida de antígeno
para Cryptococcus spp. O diagnóstico clínico, considerando dados radiológicos,
anatomopatológicos e clínicos, foi considerado como padrão-ouro na avaliação das
metodologias. Sensibilidade (S), especificidade (E), valor preditivo positivo (VPP)
e valor preditivo negativo (VPN) foram avaliados para cada método. Resultados e
conclusão: O método LF e Callas apresentaram elevada sensibilidade 93%, porém
o primeiro mostrou melhor especificidade 97% quando comparado com o segundo
(82%). Apesar de 100% de especificidade, o método de látex da INLAB apresentou
baixa sensibilidade, 79%. O VPP dos métodos Callas, INLAB e LF foram de 65%, 100%
e 93%, respectivamente, e o VPN, 97%, 93% e 97%. Estabelecemos a detecção rápida
de antígeno criptocócico pela metodologia de LF devido a sua elevada sensibilidade e
especificidade; a titulação dos resultados positivos passou a ser realizada pelo método
de partículas de látex sensibilizadas Callas.

334
336

COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DE
LEVEDURAS
Mota VP, Zanetti CCS, Toti ACM, Machado AMO, Carvalhães CHVFG
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Objetivo: Avaliar a acurácia de diferentes metodologias comercialmente disponíveis
(API®/ID32, VITEK®MS, VITEK®2, RapIDSystem™ e Phoenix™) utilizadas na
identificação de leveduras isoladas de amostras clínicas. Casuística e métodos: Foram
testadas 56 leveduras isoladas de diversos sítios anatômicos. Três isolados clínicos
caracterizados molecularmente como C. krusei CCL002, C. albicans CCL004 e C.
tropicalis CCL005 e uma cepa C. parapsilosis ATCC® 22019 foram utilizados como
controles. Todas as cepas foram semeadas em ágar cromogêneo e Sabouraud para
garantir sua pureza e viabilidade antes de serem submetidas aos testes. Adicionalmente,
comparamos os resultados do sistema Phoenix, utilizando colônias provenientes do
ágar cromogêneo e Sabouraud. A identificação foi considerada adequada quando
a maioria dos sistemas utilizados foram concordantes. Resultados e conclusão:
As cepas-controle foram adequadamente identificadas por todos os sistemas. Cinco
isolados foram excluídos da análise por não haver maioria na identificação. Dos 51
isolados analisados, os sistemas ID32, VitekMS, Vitek2, RapID e Phoenix apresentaram
identificação adequada em 90%, 98%, 98%, 82% e 78%, respectivamente. Não foram
identificados cinco isolados pelo Phoenix (10%) e um isolado pelo VitekMS (2%). Entre
os erros apresentados, ocorreram 4% em gênero pelos sistemas Phoenix e RapID, e
outros 8% e 14% em espécies, respectivamente. O ID32 e o Vitek2 apresentaram 10%
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OCORRÊNCIA DE CEPAS DE ENTEROBACTERIACEAE PRODUTORAS DE
EXTENDED SPECTRUM BETALACTAMASES (ESBL) EM UROCULTURAS
DE PACIENTES IDOSOS AMBULATORIAIS
Oliveira CQP, Roseiro FCS, Grespi EF, Silva A
DASA, Diagnósticos da América
Objetivos: Levantamento da positividade de cepas ESBL em uroculturas de pacientes
idosos ambulatoriais. Casuística e métodos: Foram analisadas amostras de urina de
pacientes idosos ambulatoriais no ano de 2015. Resultados e conclusão: Analisaram-se 2.047 amostras de uroculturas positivas. A produção de ESBL foi observada em
121 amostras (5,9%), com predomínio do sexo feminino. Entre idosos, a presença de
comorbidades aumenta a suscetibilidade a infecções, e o aparecimento de mecanismos
de resistência bacterianos devem-se ao histórico de uso de antibióticos e internações
hospitalares, o que dificulta o tratamento da infecção urinária e exige a utilização de
antibióticos de largo espectro com frequência cada vez maior.
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COLONIZAÇÃO DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EM GESTANTES NA
CIDADE DE SÃO PAULO (SP)
Oliveira CQP, Pimentel VHF, Moreira EF, Silva A

Tema livre tradicional
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DASA, Diagnósticos da América
Objetivos: Verificar a incidência de positividade para cultura de secreção vaginal e
anal de Streptococcos agalactiae em gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) durante o ano de 2015 nas zonas norte e sul na cidade de São Paulo. Casuística
e métodos: A coleta é realizada por swab com meio de transporte (AIMES) na região
anal e vaginal de pacientes gestantes entre a 35ª e 37ª semana de gestação. Transportadas
em temperatura ambiente, as amostras são colocadas no meio nutritivo Caldo Todd
(Plastlabor®) e incubadas em estufa a 35ºC por de 24 horas; após esse período, são
semeadadas em meio específico ChromID Strepto B (Biomerieux®) para identificação
do agente. Resultados e conclusão: Foram analisadas 30.118 amostras para pesquisa
de Streptoccocus agalactiae, sendo 16,7% (5.029) amostras positivas e 83,3% (25.085)
negativas. Entre os resultados positivos, os casos de maior concentração (p < 0,02) foram
em gestantes com faixa etária entre 21 a 24 anos (54,4%) e em gestantes atendidas pelas
unidades básicas de saúde da região sul da cidade de São Paulo (52,3%). De acordo com
o levantamento dos dados epidemiológicos, podemos concluir que a cultura específica de
Streptococcus agalactiae para gestantes jovens é importante para evitar infecções precoces
em neonatos, selecionando gestantes que podem receber o tratamento profilático, como
preconiza o protocolo da Organização Mundial da Saúde.
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CRYPTOCOCCUS
NEOFORMANS
Oliveira CQP, Roseiro FCS, Peres KT, Rezende AN
DASA, Diagnósticos da América
Objetivo: Comparar duas metodologias para identificação de C. neoformans. Casuística e métodos: Foram analisadas amostras de LCR no ano de 2015 por meio
das técnicas de detecção do antígeno criptocócico pelo teste de aglutinação em látex
(Inlab®) e tinta da china. Resultados e conclusão: Foram realizados 294 exames,
sendo 38 (13%) amostras com resultados discordantes entre os métodos, apresentando
titulação no látex e resultado negativo na china, o que comprova que a aglutinação
por látex, além de ter maior sensibilidade e especificidade, sinaliza através do título do
antígeno a proporcionalidade da extensão da infecção, com os aumentos dos títulos
refletindo a infecção progressiva e um prognóstico ruim. Apesar de apresentar melhor
desempenho para identificação do C. neoformans, este teste ainda tem alto custo para
que possa ser implantado na rotina do laboratório.
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IN VITRO SYNERGISM BETWEEN TEA TREE OIL AND KETOCONAZOLE
AGAINST CANDIDA ALBICANS
Lima EQ, Sasagawa SM, Navarini A, Mimica LMJ

mation available. During the initial validation of the tests, asynergistic effect between
ketoconazole and TTO was observed in 107 (92.6%) isolates. The inhibition zones
produced by disks containing thecombination of drugs were ≥ 2 mm larger than
the largest zone size producedby both substance alone and some strains become
than “susceptible” toketoconazole. The accurate prediction from synergy between
commercial drugs and a natural product based upon the initial results of in vitro
testing is very crucial, so the next step need to determine the MICs andthe synergistic
potential by methods like the checkerboard pattern or killing curves, in order to try to
prevent the development of resistance and allow theuse of lower drug doses, thereby
reducing the risk of toxicity associated withone or both agents in combination.
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COINFEÇÃO ENTRE O HERPESVÍRUS HUMANO TIPO 2 (HHV2) E O
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) EM PACIENTES GESTANTES
Lima LRP, Fernandes LE, Pilotto JH, Paula VS
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Objetivos: Este trabalho investigou a prevalência, a presença de infecção ativa e os
fatores de riscos relacionados com o HHV2 em mulheres gestantes portadoras do HIV.
Casuística e métodos: Cento e trinta e quatro gestantes HIV positivas atendidas em
um hospital público do Rio de Janeiro assinaram o termo de consentimento livre
e esclarecido e foram incluídas no estudo. Todas as participantes responderam um
questionário epidemiológico, e a amostra de sangue foi coletada. As amostras foram
submetidas aos testes imunoenzimáticos para detecção de IgM e IgG anti-HHV2. O
DNA viral foi extraído por kit comercial e analisado por PCR em tempo real. Os dados
coletados foram analisados por meio do teste exato de Fisher, com significância
estatística para p < 0,05. Resultados e conclusão: Neste estudo, 59,7% (80/134)
das gestantes HIV positivas apresentaram IgG anti-HHV2, ou seja, tiveram contato
prévio com o vírus. Entre as gestantes, 6% (8/134) apresentaram IgM anti-HHV2,
o que sugere uma coinfecção ativa entre o HHV2/HIV e, destas, em 12,5% (1/8) foi
possível detectar o HHV2 DNA no soro. Das gestantes com IgG anti-HHV2, a viremia
foi detectada em 5% (4/80), sugerindo reativação do HHV2. A idade inferior a 20
anos e a relação CD4/CD8 maior que 1 apresentaram-se como fatores de proteção
contra a infecção do HHV2 em gestantes HIV positivas (p < 0,05), e a maioria das
gestantes que estavam coinfectadas pelo HHV2/HIV estavam no primeiro trimestre
de gestação (p < 0,05). Os dados deste estudo apontam alta prevalência anti-HHV2
e coinfeção HHV2/HIV em gestantes, o que representa risco de reativação da infecção
do HHV2 e de transmissão vertical desse vírus durante a gestação. Referências: 1.
Corey L, Wald A. Maternal and neonatal herpes simplex virus infections. N Engl J
Med. 2009; 361(14): 1376-85. 2. Suazo PA, et al. Herpes simplex virus 2 infection:
molecular association with HIV and novel microbicides to prevent disease. Med
Microbiol Immunol. 2015; 204(2): 161-76.

Faculdade Ciências Médicas Santa Casa, São Paulo
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Objective: The increase in both opportunistic mycoses andantimicrobial resistance of
pathogenic microorganisms has determined the needto develop new chemotherapies
agents or associations. The Tea Tree Oil ([TTO] extracted from Melaleuca alternifolia)
has been used as a natural drug in thetreatment of cutaneous infections, as the
active ingredient in many topical formulations. The initial objective of this study
was to assessantifungal activity of TTO against 110 strains of Candida albicans
isolated from clinicalspecimens (blood, urine, skin and vaginal swabs), compared
with ketoconazole. Casuistic and methods: The tests were performed by disk diffusion
(accordingto CLSI Approved Standard M44-A2, 2009). Results and conclusion:
The results shows 6.5% resistant and 12% intermediateto ketoconazole, and the
inhibition zone for TTO was between 11 and 35 mm, without susceptibility infor-
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PREVALÊNCIA DE VULVOVAGINITIS E VAGINOSES BACTERIANAS EM
MULHERES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Monteiro SCM, Monteiro MDRMC, Belfort IKP, Biberg CA
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Objetivos: Infecções vaginais afetam mulheres no mundo todo, podendo ser de origem
exógena ou endógena. As mais comuns incluem tricomoníase, candidíase vulvovaginal e
vaginose bacteriana. Sabe-se que as vulvovaginites causadas por Trichomonas vaginalis
e Candida spp. correspondem a 50% dos casos de vaginites infecciosas, e a vaginose
bacteriana por Gardnerella vaginalis é a mais frequente causa de corrimento genital,
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sendo associada ao maior risco de infecção pelo vírus HIV. Dessa forma, o objetivo deste
estudo foi determinar a prevalência de vulvogavinites causadas por Trichomonas vaginalis, Candida spp. e Gardnerella vaginalis em mulheres atendidas em uma unidade
básica de saúde do município de São Luís (MA). Casuística e métodos: Trata-se de um
estudo transversal, com amostra aleatória inicial de 53 mulheres, em idade reprodutiva,
realizado no ambulatório de uma unidade básica de saúde de São Luís (MA). Coletaram-se dados sociodemográficos, histórico reprodutivo, sexual e de saúde das participantes.
Para diagnóstico das vaginites, foram coletados três swabs da secreção vaginal (um
para exame a fresco e dois para confecção de esfregaço em lâmina para bacterioscopia
– Gram) e amostra para o exame preventivo (avaliação da citologia cervicovaginal pela
coloração de Papanicolaou) de cada mulher. Resultados e conclusão: A prevalência
de vulvogaginites foi elevada, perfazendo 54,7%. A presença de Gardnerella vaginalis,
Trichomonas vaginalis e Candida spp. foi de 43,4%, 1,9% e 9,4%, respectivamente.
Observou-se ainda relação significativa entre as vaginoses e os achados clínicos, como
consistência, cor e odor alterados do corrimento vaginal. Não foram observadas alterações
celulares compatíveis com papilomavírus humano. Este estudo levantou um alerta e
uma consciência sobre alta vulnerabilidade das mulheres em idade reprodutiva para
vaginite, perfazendo uma alta prevalência de vaginoses.
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA A CARBAPENÊMICOS DE PSEUDOMONAS
SP. E ACINETOBACTER SP.
Oliveira CQP, Soares RF, Silva A
DASA, Diagnósticos da América
Objetivo: Analisar a resistência a carbapenêmicos de Pseudomonas sp. e Acinetobacter
sp. Casuística e métodos: Levantamento de culturas com crescimento de Pseudomonas sp. e Acinetobacter sp. e sua resistência a carbapenêmicos de diferentes sítios de
pacientes de hospitais públicos de São Paulo. Resultados e conclusão: Foram analisadas 490 culturas de pacientes hospitalares de diversos sítios de coleta positivos para
Pseudomonas sp. e Acinetobacter sp. Destas, 247 (50,4%) apresentaram resistência a
meropenem e imipinem, sendo, em sua maioria, na cultura secreção traqueal (34,9%).
A resistência bacteriana para esse grupo de bactérias tem crescido nos últimos anos,
principalmente em ambientes hospitalares, sendo a vigilância imprescindível para
evitar a disseminação das bactérias multirresistentes.
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA A QUINOLONAS E SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIMA EM UROCULTURAS POSITIVAS PARA E. COLI EM ITU
COMUNITÁRIAS NO PERÍODO DE 2010 A 2014 EM UMA CIDADE DO
SUL DE MINAS GERAIS (MG)
Grilo JHR, Costa GS, Silva BME, Silva FC

Tema livre tradicional

variáveis, como sexo e faixa etária, a fim de mensurar seu impacto nessas taxas. Resultados e conclusão: Foram obtidas 14.870 uroculturas, tendo crescimento bacteriano
maior que 105 UFC em 3.073 amostras, das quais 2.203 foram cepas de E. coli e 870
de outras bactérias. A taxa global de resistência nos cinco anos de todos os antibióticos
foi de 24,46%, sendo a de SMX-TMP em específico de 19,65% e a do grupo quinolonas,
19,2%. Observou-se aumento da resistência ao longo dos cinco anos (p < 0,0001) e sua
maior incidência em mulheres e em maiores de 65 anos. Conclui-se que as taxas de
resistência encontradas demonstram ser necessárias à mudança da terapia empírica
na microrregião. Mais estudos são imprescindíveis para avaliar outras variáveis que
influenciam na resistência antimicrobiana em ITUs comunitárias.
344

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO GENEXPERTT MTB/RIF EM AMOSTRAS DE URINA PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (MTB) EM COMPARAÇÃO COM A BACILOSCOPIA E A CULTURA
Almeida RKG, Setubal RS, Cardeal VCR, Gonçalves FC, Gioia TSRD
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar o desempenho do GeneXpert™ MTB/Rif na detecção de tuberculose renal em amostras de urina, comparando-o com as técnicas tradicionais,
baciloscopia e cultura. Casuística e métodos: Foram analisadas 82 amostras de
urina no GeneXpert™ MTB/Rif, encaminhadas ao laboratório de microbiologia no
período de setembro de 2015 a março de 2016 para investigação de tuberculose renal. As amostras de urina foram pré-tratadas com centrifugação e, posteriormente,
submetidas à digestão descontaminação (NaOH 2% – NALC) por 15 minutos. Após
o descarte do sobrenadante, o sedimento foi analisado por baciloscopia, cultura e
também pelo GeneXpert™ MTB/Rif. Para esse teste, 2 ml do sedimento da urina
foram adicionados a 4 ml do reagente de amostra presente no kit do fabricante.
Os resultados do GeneXpert™ MTB/Rif foram comparados com a baciloscopia e a
cultura, avaliando a sensibilidade e a especificidade dessa metodologia. Perante a
divergência entre a metodologia tradicional e o GeneXpert™ MTB/Rif, verificou-se
o prontuário médico. Resultados e conclusão: O GeneXpert™ MTB/Rif apresentou
seis resultados positivos e 76 negativos. Os seis exames positivos pertenciam a cinco
pacientes. Destes, três mostraram concordância entre baciloscopia e cultura com
o GeneXpert™ MTB/Rif; os dois restantes apresentaram apenas o GeneXpert™
MTB/Rif positivo, porém foi investigado no prontuário médico que esses pacientes
já estavam em tratamento quando realizados os exames. Sabe-se que o tratamento
impacta na viabilidade da cultura e na baciloscopia, inviabilizando a análise
deles para o diagnóstico. Conclui-se que o GeneXpert™ MTB/Rif obteve ótimo
desempenho para amostras de urina submetidas ao exame diagnóstico, com 100%
de sensibilidade e especificidade.

Faculdade de Medicina de Itajubá
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Objetivos: Traçar o perfil de resistência a quinolonas e sulfametoxazol-trimetoprima
(SMX-TMP) pelas cepas de E. coli isoladas de uroculturas de ITU comunitária encaminhadas a um laboratório de análises clínicas de uma cidade do sul de Minas Gerais,
no período de 2010 a 2014, com o intuito de servir de base para auxiliar a comunidade
médica local na escolha da antibioticoterapia empírica no tratamento dessa afecção.
Casuística e métodos: Estudo descritivo e retrospectivo realizado por meio do levantamento de uroculturas positivas para E. coli e seus respectivos antibiogramas em
banco de dados, fornecidos por um laboratório de análises clínicas de uma cidade do
sul de Minas Gerais, no período de 2010 a 2014. Analisou-se o perfil de resistência a
SMX-TMP para o grupo quinolonas e para cada antibiótico desse grupo em específico:
norfloxacino, ciprofloxacino e levofloxacino. Tais dados foram correlacionados com
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS DE INFECÇÃO DA CORRENTE SANGUÍNEA:
ANÁLISE DA SUSCETIBILIDADE ANTIMICROBIANA PELO SISTEMA
AUTOMATIZADO VITEK®2 E UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA PADRÃO DE
MICRODILUIÇÃO EM CALDO PARA VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
Damasco AP, Morgado PGM, Ferreira ALP, Nouér AS, Santos KRN
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objetivos: Staphylococcus aureus é um dos principais patógenos isolados de
infecções de corrente sanguínea (ICS). A acurácia dos sistemas automatizados

Tema livre tradicional
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utilizados para determinação da suscetibilidade a antimicrobianos em laboratórios
de análises clínicas é fundamental para garantir opções terapêuticas seguras. O
objetivo do estudo foi validar os resultados da determinação de concentração mínima inibitória (CMI) pelo sistema automatizado VITEK®2 por meio da utilização
do método padrão de microdiluição em caldo (MDC). Casuística e métodos:
Foram analisadas amostras consecutivas de S. aureus obtidas em um período de
cinco anos, entre 2011 e 2015, de pacientes com ICS atendidos no HUCFF da UFRJ,
com quatro antimicrobianos pela MDC. Amostras methicillin resistant S. aureus
(MRSA) foram detectadas utilizando disco de cefoxitina. Resultados e conclusão:
Entre as 201 amostras obtidas, 54,7% (n = 110) foram concordantes para os testes
em relação a oxacilina. Para 56 amostras MRSA, a concordância foi de 91,07% (n
= 51) para o VITEK®2 e de 100% para a MDC. Cinco destas foram detectadas como
sensíveis pela automação. Para vancomicina, a concordância entre as técnicas foi
de 62% (n = 126); para 36 (18%) amostras, a CMI foi maior ou igual a 2 µg/ml,
concentração relacionada com a falha terapêutica. O VITEK®2 classificou como
sensíveis seis amostras vancomycin intermediate S. aureus (VISA) uma hetero-VISA. Em relação à linezolida, houve concordância dos resultados em 46% (n =
92) das amostras; para a teicoplanina, a concordância foi de apenas 31% (n = 62).
Dessa forma, os resultados indicam que o sistema automatizado VITEK®2, apesar
de ser mais rápido e prático, pode subestimar os valores de CMI, principalmente
em relação a vancomicina e oxacilina, dificultando o uso da terapêutica adequada
em ICS por S. aureus.
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O SISTEMA VITEK®2 NA DETECÇÃO DE RESISTÊNCIA À VANCOMICINA
E A AÇÃO COMBINADA DE ANTIMICROBIANOS EM AMOSTRAS DE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADAS DE BACTEREMIAS
Ribeiro VN, Damasco AP, Costa TM, Nouér AS, Santos KRN
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objetivos: O objetivo do estudo foi de comparar os resultados de CMIs para
vancomicina obtidos pelo sistema automatizado VITEK®2 com os do teste padrão
de microdiluição em caldo (MDC), além de analisar o sinergismo de ATBs diante
de amostras de S. aureus isoladas de bacteremias. Casuística e métodos: A vancomicina é um antimicrobiano muito utilizado no tratamento de bacteremias
por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA). Porém, amostras
apresentando concentrações mínimas inibitórias (CMI) maiores que 2 µg/ml
têm sido relacionadas com possíveis falhas terapêuticas, tornando a combinação
de antimicrobianos (ATBs) cada vez mais utilizada. Além disso, a acurácia dos
sistemas automatizados utilizados em laboratórios de análises clínicas para determinação de CMIs torna-se fundamental para garantir uma terapêutica segura.
Foram analisadas 110 amostras consecutivas de S. aureus de pacientes atendidos
no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, de 2011 a 2013. Os
resultados do sistema VITEK®2 foram comparados com os do teste MDC realizado
para vancomicina, segundo o CLSI 2015. Sinergismo de ATBs foi avaliado pelo
método do Checkerboard, utilizando as combinações: daptomicina + sulfametoxazol-trimetoprima e vancomicina + sulfametoxazol-trimetoprima. Resultados
e conclusão: A concordância entre as técnicas quanto às CMIs vancomicina foi de
56% (n = 62). Para seis amostras com CMI = 4 µg/ml (amostra VISA), detectadas
pelo teste MDC, o VITEK®2 apresentou CMIs de 2 µg/ml e 1 µg/ml, ambos para
três amostras, tendo sido então classificadas como sensíveis. O teste de sinergismo
de ATBs mostrou efeito aditivo nas combinações utilizadas ante as seis amostras
VISA. Conclui-se que sistema automatizado pode subestimar valores de CMI para
vancomicina. A utilização combinada de ATBs pode ser uma opção terapêutica a
ser adotada em pacientes com infecção por amostras VISA.
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RELATO DE DOIS CASOS DE BACTEREMIA POR CAMPYLOBACTER
JEJUNI
Almeida RKG, Rosa VTA, Tsukimoto ER, Gioia TSRD, Rossi F
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Relatar dois casos de bacteremia por Campylobacter jejuni em pacientes
imunossuprimidos e ressaltar a importância da investigação ampla para esse perfil
de pacientes. Casuística e métodos: Dois pacientes com doença oncológica, em
tratamento quimioterápico, deram entrada no pronto-socorro em dias diferentes
com quadro de diarreia, dores abdominais, náuseas, vômitos e taquicardia. Foram
solicitados hemocultura e exames gerais. Após três dias de incubação, houve positividade da hemocultura, e foi realizada a coloração de Gram do frasco, observando
bacilos Gram-negativos espiralados (semelhante asa de gaivota). Dessa forma, fez-se
a semeadura em meios de cultura ágar sangue, chocolate (35 ± 2ºC por 48 horas) e
ágar Karmali (42ºC por 72 horas). Resultados e conclusão: Na cultura aeróbia, não
houve crescimento de microrganismo. Houve crescimento apenas no ágar Karmali
de colônias pequenas, acinzentadas, brilhantes e regulares com oxidase positiva; na
identificação por matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight (MALDI-TOF) foi detectado C. jejuni (99,9%) em ambos os casos. Após a liberação de C. jejuni
nas hemoculturas das duas pacientes, elas foram reconvocadas pela equipe médica,
que administrou levofloxacina. Para uma das pacientes que ainda permanecia com
diarreia, foi solicitada coprocultura geral e para C. jejuni, porém os resultados foram
negativos para ambos, contudo a paciente já estava em uso de antibioticoterapia. O
relato desses casos ressalta a importância da coleta da hemocultura em pacientes
com hipótese de sepse, pois esse exame permitiu identificar o agente infeccioso de
um quadro raro, que é a bacteremia por C. jejuni, cuja taxa de incidência é de 1,5 a
cada 1.000 gastroenterites. Em casos de diarreia, a solicitação de coprocultura geral
auxiliaria no diagnóstico, mas também para patógenos de maior frequência em
imunossuprimidos que não são detectáveis pela coprocultura geral, como cultura de
fezes para Campylobacter spp.
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DESEMPENHO DO GENEXPERT MTB/RIF EM AMOSTRAS EXTRAPULMONARES EM LÍQUIDOS ORGÂNICOS
Gonçalves FC, Gioia TSRD, Rossi F, Cardeal VCR, Setubal RS
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar o desempenho do método GeneXpert MTB/Rif em comparação com
a metodologia convencional para o diagnóstico de tuberculose extrapulmonar em
líquidos orgânicos. Casuística e métodos: Os líquidos orgânicos foram obtidos de
pacientes sob investigação diagnóstica no Hospital das Clínicas de São Paulo, FMUSP,
no período de setembro de 2015 a abril de 2016. As amostras foram submetidas à reação
de real time PCR para complexo M. tuberculosis no GeneXpert MTB/Rif (Xpert), em
paralelo à metodologia convencional (baciloscopia e cultura). Resultados divergentes
entre essas metodologias foram analisados com o prontuário médico. Resultados e
conclusão: Foram analisadas 193 amostras de líquidos orgânicos com a seguinte
distribuição: 62 líquidos pleurais, 35 aspirados de linfonodos, 29 abscessos corporais, 23
lavados gástrico, 21 líquidos sinoviais, sete líquidos ascíticos, seis líquidos pericárdico
e 10 de outros líquidos corporais. Dessas amostras, nove (4,7%) foram positivas na
baciloscopia, 12 (6,2%), na cultura e 19 (9,8%), no Xpert. Das 12 amostras positivas na
cultura para MTB, 100% foram positivas no Xpert. As sete amostras positivas no Xpert,
mas não na cultura, pertenciam a cinco pacientes, entre os quais quatro estavam já sob
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tratamento empírico para TB, o que invalida a análise da cultura. No outro paciente
o resultado do Xpert foi fundamental para o diagnóstico da TB pleural. Conclui-se
que o desempenho Xpert foi similar ao da cultura em pacientes analisados para o
diagnóstico, porém fornece resultado em 2 horas. A OMS preconizou em 2014 o Xpert
para a investigação de aspirados de linfonodos e outros tecidos, mas não para líquido
pleural. São necessários ainda mais estudos para TB pleural e outras manifestações
extrapulmonares a fim de determinar a performance nesses sítios.
349

INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO E POSITIVIDADE DE HEMOCULTURAS COMO FERRAMENTA DE CONTROLE DE QUALIDADE ASSISTENCIAL
Araujo MRE, Sakagami ET, Fogagnoli AFC, Coelho MCCCFB, Duarte AJS
Hospital do Coração (HCor), São Paulo
Objetivo: Demonstrar a importância do monitoramento dos índices de positividade
e contaminação de hemoculturas para a melhoria constante da fase pré-analítica
e da qualidade assistencial. Casuística e métodos: O HCor SP possui 260 leitos (47
de UTI). Como padrão, são coletadas de dois a quatro pares de hemoculturas por
episódio infeccioso (1 par = aeróbio + anaeróbio), após antissepsia da pele com
clorexidine alcoólico 0,5%. Foram analisados os dados de maio de 2013 a abril
de 2016. Os indicadores foram calculados a partir de hemocultura automatizada
BacTAlert-3D (bioMerieuxÒ). O critério para considerar contaminação foi o
isolamento de germes da pele (Staphylococcus coagulase negativo, Corynebacterium spp., Bacillus spp., Propionibacterium spp. ou flora múltipla) em uma
entre várias amostras coletadas em um mesmo episódio infeccioso. Mensalmente,
são extraídos os relatórios de número total de amostras (uma amostra = uma
punção = nº frascos aeróbios) e índice de positividade. Os resultados positivos com
germes da pele (sugestivos de contaminação ou infecção da corrente sanguínea)
são analisados. Resultados e conclusão: O índice de positividade variou de 4,8% a
12,6% (meta: 8%-15%), em média 9,5%. O índice de contaminação variou de 0,2%
a 4,2% (meta: ≤ 3%), em média 2%. Medidas corretivas foram aplicadas a cada vez
que havia tendência de elevação ou índice > 3%, voltando imediatamente a cair.
Entre as amostras com germes da pele, ~ 85% foram consideradas contaminadas
por critérios laboratoriais (falso positivos), indicando que somente 15% dos casos
teriam implicações terapêuticas. A manutenção de índices de contaminação baixos
e sob controle e divulgação desses dados ao corpo clínico pode ajudar a evitar exames desnecessários, internação prolongada e uso inadequado de antimicrobianos
(principalmente vancomicina), assim como seus efeitos colaterais e na microbiota
hospitalar. Referência: 1. Araujo MRE. Hemocultura: recomendações de coleta,
processamento e interpretação dos resultados. J Infect Control. 2012; 1(1): 8-19.
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AVALIAÇÃO DO TESTE DE ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA PARA
DETECÇÃO DE ANTI-HCV EM AMOSTRAS DE SANGUE SECO EM PAPEL
DE FILTRO
Villar LM, Cruz HM, Cruz JCM, Lewis-Ximenez LL, Lampe E
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar o uso do teste de eletroquimioluminescência
(ECLIA) para detecção de anti-HCV em amostras de sangue seco em papel de filtro
(SSPF) a fim de facilitar o acesso a coleta e transporte de material biológico para o
diagnóstico da hepatite C em áreas de difícil acesso. Casuística e métodos: Neste
estudo, foram recrutados 475 indivíduos provenientes de ambulatório de hepatites
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virais e residentes no estado do Rio de Janeiro que forneceram amostras de sangue.
Estas foram coletadas por punção venosa em tubos sem anticoagulante e processadas
para obtenção do soro. Adicionalmente, amostras de SSPF foram obtidas por punção
digital com auxílio de lanceta. Um círculo de 12,5 mm de diâmetro de papel foi
eluido em 500 microlitros de tampão PBS/BSA 0,5%. Em seguida, 40 microlitros da
amostra foram submetidos a detecção de anti-HCV, utilizando o ECLIA comercial
(Elecsys anti-HCV II, Roche) no equipamento COBASe411. Resultados e conclusão:
A população tinha média de idade igual a 49,4 ± 13,7 anos, e a maioria era do sexo
feminino (54,3%). O marcador anti-HCV foi detectado entre 110 amostras de soro e,
destas, 103 também foram reagentes no SSPF, fornecendo 93,6% de sensibilidade. O
anti-HCV não foi detectado entre 365 amostras no soro e, destas, 362 também foram
não reagentes no SSPF, fornecendo 99,2% de especificidade. Foi possível detectar o
marcador anti-HCV em amostras de SSPF, utilizando um ECLIA comercial com alta
sensibilidade e especificidade, o que torna o SSPF uma alternativa para o diagnóstico
da hepatite C em áreas de difícil acesso.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇA EXANTEMÁTICA ACOMPANHADA DE
SINTOMAS DENGUE-SÍMILE DURANTE A GRAVIDEZ E MICROCEFALIA:
ESTUDO CASO-CONTROLE PAREADO
Rita THS, Barra RB, Peixoto GP, Mesquita PG, Barra GB
Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: No nordeste brasileiro, no final de 2014 e início de 2015, houve uma
epidemia de doença exantemática associada principalmente ao vírus da zika. Em
setembro de 2015, descreveu-se um aumento significativo dos casos de microcefalia
na região. Esse aumento foi atribuído à infecção pelo vírus da zika, cujos sintomas
são dengue-símile: exantema, febre baixa, conjuntivite, artralgia, mialgia e edema.
Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar a associação entre doença exantemática acompanhada desses sintomas na gravidez (provável infecção por zika) e
microcefalia, utilizando o delineamento caso-controle pareado 1:2. Casuística e
métodos: O estudo incluiu parturientes entre setembro de 2015 e janeiro de 2016
de uma maternidade de alto risco em Aracaju, Sergipe. Os casos foram mães que
tiveram bebês microcéfalos e os controles, mães de bebês sem essa condição. Um
caso foi pareado com dois controles de acordo com local de residência, data de
nascimento do bebê e idade gestacional no parto. Dados demográficos, relacionados
com pré-natal, parto e recém-nascido, foram recuperados dos prontuários médicos. Duas pediatras aplicaram um questionário padrão sobre sinais, sintomas e
exposições na gravidez de forma “cega” por telefone. A definição de caso clínico foi
exantema acompanhado de três dos seguintes sintomas: febre, prurido, conjuntivite,
artralgia, mialgia ou edema. Resultados e conclusão: Vinte casos foram elegíveis
e 40 controles foram selecionados. Casos e controles foram similares em relação a
variáveis do pareamento, idade materna, estado civil, nível educacional, ocupação,
entre outros. Em relação aos sintomas, casos e controles diferiram em exantema,
febre, artralgia e edema, mas não em mialgia, conjuntivite e prurido. A análise
por regressão logística condicional revelou associação entre doença exantemática
acompanhada de sintomas dengue-símile (provável infecção pelo vírus da zika)
na gravidez e microcefalia (OR: 9,28, IC 95%: 2,02-42,6, p < 0,004). Coleta das
amostras e sorologia para o vírus da zika e outros vírus estão em andamento.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE RESISTÊNCIA AOS CARBAPENENS NO
DISTRITO FEDERAL (DF)

Tema livre tradicional
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Dóro DD, Silva FFM, Ponte MCP, Lourenço RB, Bastos AFA

estudo, provavelmente por retratar o perfil da cidade de SP, a qual concentra uma das
maiores taxas de resistência bacteriana do país.

Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: A resistência aos carbapenens em enterobactérias e bacilos Gram-negativos
não fermentadores (BGNNF) é um grave problema mundial de saúde pública. Entre
os mecanismos de resistência, destaca-se a produção de carbapenemases, sendo o
impacto mais significativo na saúde humana. Assim, o objetivo deste trabalho é traçar um perfil epidemiológico da resistência aos carbapenens nas culturas realizadas
em um laboratório privado de análises clínicas do Distrito Federal no ano de 2015.
Casuística e métodos: Foram incluídas neste trabalho todas as culturas admitidas
no setor de bacteriologia, como sangue, secreções em geral, líquidos cavitários, swabs
para vigilância retal, entre outras. As culturas foram semeadas em meios apropriados
descritos nos manuais operacionais e, quando positivas, identificadas pelo equipamento
Vitek MS (MALDI-TOF). O teste de sensibilidade foi realizado no Vitek II XL e, quando
necessário, foram feitos testes adicionais, utilizando fitas de Etest para confirmação de
MIC. Assim, avaliamos as enterobactérias e os BGNNF que apresentaram resistência ou
sensibilidade intermediária a imipenem, meropenem e/ou ertapenem. Resultados e
conclusão: No período analisado, foi obtido um total de 58.418 culturas, sendo 13.048
positivas. Verificamos que 11% apresentaram resistência ou perfil intermediário a
algum carbapenêmico. A emergência de cepas resistentes a carbapenens é preocupante, tendo em vista a escassez de terapias efetivas no tratamento de infecções por
esses patógenos. Estudos multicêntricos demonstraram que o intercâmbio de material
genético, que ocorre entre os bacilos Gram-negativos, aponta como um dos responsáveis
pela aquisição de determinantes de resistência e, assim, os índices têm aumentado
drasticamente no Brasil. Culturas de vigilância e a precoce detecção de isolados com
fenótipo multirresistente poderão contribuir para um controle epidemiológico efetivo,
evitando a instauração de surtos e o uso indiscriminado de polimixina B.
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DISTRIBUIÇÃO DOS PRINCIPAIS PATÓGENOS E FENÓTIPOS DE RESISTÊNCIA EM ISOLADOS DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA
DE HOSPITAIS PÚBLICOS DE SÃO PAULO: COMPILAÇÃO DE DADOS DE
UM LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
Monteiro J, Inoue FM, Lobo APT, Tufik S
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REQUÊNCIA DO ACHADO DE FUNGOS EM AMOSTRAS DE ESCARRO
DE PACIENTES COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE ATENDIDOS EM UM
LABORATÓRIO PARTICULAR DE BELÉM (PA)
Pereira SWG, Martins CCP, Rodrigues SM, Souza ICS, Jácomo RH
Laboratório Sabin
Objetivo: Detectar a frequência da presença de fungos em amostras de escarro de pacientes com suspeita de tuberculose atendidos em um laboratório particular de Belém
(PA). Casuística e métodos: Os materiais dos 158 pacientes atendidos pelo laboratório
foram transferidos para tubos cônicos e deixados em repouso por 30 minutos, e então,
centrifugados a 3.000 rpm durante 10 minutos. Em seguida, lâminas para microscopia
foram confeccionadas por meio de esfregaço homogêneo, com auxílio de alça de semeadura estéril e deixadas secando ao ar em temperatura ambiente. Após a secagem, foram
coradas pelo método de Ziehl-Neelsen e analisadas em microscópio óptico. Resultados e
conclusão: Dos 158 pacientes, nove (5,7%) apresentaram fungo no material analisado,
12 (7,6%) foram positivos para BAAR, três (1,9%), positivos para fungo e BAAR e 134
(84,8%), negativos para ambos. Logo, nove dos 158 pacientes com suspeita de tuberculose
possivelmente apresentavam infecções ocasionadas por fungos, diagnóstico diferencial
importante a ser realizado, uma vez que a clínica das infecções pulmonares fúngicas e
da tuberculose é semelhante. Todavia, para que se confirme o diagnóstico de infecção
pulmonar fúngica, faz-se necessária a realização de exames complementares, como
sorologia específica, cultura e identificação. Quinze pacientes confirmaram a suspeita
de tuberculose, apresentando BAAR no escarro. Entre eles, três apresentaram também
o achado de fungos nas amostras analisadas, o que sugere micoses oportunistas, imunodepressão, entre outros. Conclui-se que é importante a pesquisa de micoses nos casos
de suspeita de tuberculose como diagnóstico diferencial e/ou complementar para o
tratamento adequado das doenças pulmonares causadas por patógenos.
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LEVANTAMENTO DE POSITIVIDADE DE COPROCULTURA DE CRIANÇAS
DAS REGIÕES NORTE E SUL DE SÃO PAULO (SP)

Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP)
Objetivos: Avaliar a frequência de isolamento e os principais fenótipos de resistência
de microrganismos isolados de infecção de corrente sanguínea (ICS) em hospitais
localizados nas cinco regiões da cidade de São Paulo (SP). Casuística e métodos: Entre
julho de 2014 a julho de 2015, foram selecionados todos os dados de microrganismos
de ICS de pacientes internados em 10 hospitais públicos. A identificação e o teste de sensibilidade aos antimicrobianos foram realizados em sistemas automatizados. O perfil
de sensibilidade foi interpretado de acordo com documento CLSI, 2015. Resultados e
conclusão: Avaliou-se um total de 8.632 microrganismos, sendo 56,1% cocos Gram-positivos, 38,9% bacilos Gram-negativos, 4,6% leveduras e 0,4% bactérias fastidiosas.
Os principais microrganismos identificados foram SCN (26,7%); S. aureus (17,1%);
K. pneumoniae (KPN) (10,7%); Acinetobacter spp. (ASP) (7,2%); E. coli (6,4%) e
Enterococcus spp. (5,9%). De acordo com os perfis analisados de resistência antimicrobiana, 88,7% (2050/2311) dos SCN e 52% (769/1479) de S. aureus apresentaram
resistência à oxacilina (OXA) e 39,2% (200/510) dos Enterococccus spp. foram resistentes à vancomicina (VANCO). A resistência aos carbapenêmicos (CP) foi detectada em
78,1% (485/621) dos ASP; 43% (398/926) de KPN; 31,3% (92/294) de Pseudomonas
aeruginosa (PSA); 4,7% (10/211) de Enterobacter spp. e 2,3% (25/1066) distribuídos
entre outras enterobactérias. Diferente de outros estudos brasileiros, PSA não foi um
dos principais microrganismos isolados. As taxas de resistência à OXA em SCN, VANCO
em Enterococcus spp. e CP em KPN mostraram-se significantemente mais altas neste
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Oliveira CQP, Silva A, Sena DDC, Fraga CS
DASA, Diagnósticos da América
Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico de resultados de coprocultura positivas a fim
de definir quais são as principais espécies encontradas. Casuística e métodos: Foram
analisadas 180 amostras de coprocultura de crianças ambulatoriais de até 3 anos de
idade com episódios de diarreia, das regiões norte e sul de São Paulo, no período de
2014 a 2015, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Resultados e conclusão:
Das amostras analisadas, 18 (10%) apresentaram positividades para alguma enteropatógenia, sendo sete (38,9%) Escherichia coli enteroinvasora B, quatro (22,2%)
Escherichia coli enteroinvasora A, duas (11,1%) Escherichia coli entropatogênica
clássica C, três (16,7%) Escherichia coli enteropatogênica clássica B, uma (5,6%)
Escherichia coli enteropatogênica clássica A e uma (5,6%) Salmonella sp. Embora
as evidências demonstrem o declínio da mortalidade nessa última década, a diarreia
ainda é uma das principais causas de morte em crianças menores de 3 anos de idade.
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DETECÇÃO DE NDM-1 E CTX-M EM AMOSTRAS DE ENTEROBACTÉRIAS
ISOLADAS NO BRASIL
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Monteiro J, Inoue FM, Lobo APT, Tufik S
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP)
Objetivos: A primeira descrição brasileira da New Delhi metallo β-lactamase (NDM)
aconteceu em uma cepa de Providencia rettgeri em 2013 na cidade de Porto Alegre.
Nesse estudo foi investigada a presença de carbapenemases em enterobactérias que
apresentaram diferença ≥ 5 mm para os testes de triagem de carbapenens com e
sem EDTA. Casuística e métodos: Entre janeiro de 2015 e abril de 2016, foram
observadas seis enterobactérias com resultados positivos para os testes de triagem,
conforme recomendado pela nota técnica da Anvisa para enterobactérias resistentes
a carbapenens. A identificação bacteriana foi realizada por espectrometria de massa
(Vitek MS, bioMerieux) e o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, determinado
utilizando o sistema Vitek 2 (bioMerieux). A pesquisa dos genes de resistência
blaKPC, blaNDM, blaIMP, blaVIM, blaOXA-48, blaTEM, blaSHV e blaCTX-M
foram determinadas pela PCR, utilizando primers específicos para cada gene. A
identificação molecular dos genes foi realizada pela metodologia de sequenciamento
de Sanger. A relação de similaridade genética entre as cepas foi estabelecida pela
técnica de PFGE. Resultados e conclusão: Foram identificadas Providencia rettgeri
(n = 3) e Klebsiella pneumoniae (n = 3). Todas as cepas avaliadas apresentaram
altos níveis de resistência a ceftazidima, ceftriaxona e cefepima (CIM > 64 µg/ml),
ertapenem (CIM > 8 µg/ml) e meropenem (CIM > 16 µg/ml). Uma cepa de K.
pneumoniae também foi resistente a amicacina (CIM > 32 µg/ml) e colistina (CIM
> 16 µg/ml). A presença dos genes blaNDM e blaCTX M foi detectada em todas as
cepas avaliadas. As análises do sequenciamento apresentaram 100% de homologia
com a enzima NDM-1, e para CTX-M type está em andamento. As três cepas de P.
rettgeri apresentaram padrão idêntico de PFGE. Esse achado reforça a importância
da investigação e da detecção de novos casos de carbapenemases pelos laboratórios
de microbiologia clínica.
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ONICOMICOSES: ISOLAMENTO DE FUNGOS FILAMENTOSOS EM
PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE SALVADOR (BA)
Araujo MDGSS, Brandão HLC, Leal TF, Nery LFA
Laboratório Sabin
Objetivo: Determinar os fungos filamentosos mais frequentemente isolados em
onicomicoses de pacientes atendidos no período de fevereiro a dezembro de 2015 em
um laboratório de análises clínicas de Salvador (BA). Casuística e métodos: Foram
analisadas 140 amostras positivas para fungos filamentosos em culturas de escamas
ungueais. As amostras de unhas dos pés foram semeadas no ágar Sabouraud a 2%
dextrose com cloranfenicol e ágar Mycosel. A identificação dos fungos foi realizada de
acordo com as características micromorfológicas por meio da coloração com o Azul
de lactofenol, as características das colônias e pela comparação com a micoteca do
laboratório. Resultados e conclusão: Entre as 140 amostras positivas analisadas, foram
isolados os fungos em ordem de frequência: Trichophyton mentagrophytes em 45
(32,1%), Scytalidium dimidiatum em 27 (19,3%), Acremonium sp. em 21 (15,0%),
Fusarium sp. em 18 (12,9%), Trichophyton rubrum em 15 (10,7%), Trichophyton
sp. em 10 (7,1%), Acremonium strictum em três (2,1%) e Trichosporon asahii em
apenas uma amostra (0,7%). A coleta dos espécimes clínicos é a primeira etapa e
deve ser feita corretamente, sob pena de inutilizar todo o procedimento laboratorial
posterior, pois amostras coletadas inadequadamente podem fornecer resultados falso
negativos. O diagnóstico laboratorial é considerado uma ferramenta extremamente
importante para se estabelecer a etiologia e auxiliar na escolha do tratamento das
onicomicoses, visto que nem sempre é possível fazer o diagnóstico clínico (de acordo
com as características das lesões).

127

INCIDÊNCIA DE BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES EM CULTURAS DE
VIGILÂNCIA EM UM HOSPITAL PRIVADO EM ARACAJU (SE)
Mendonça LR, Menezes TA, Amâncio FLR, Carvalho IKDNP, Pinheiro MS
Universidade Tiradentes (UNIT)
Objetivo: Analisar as culturas de vigilância de um hospital privado em Aracaju
(SE) com o intuito de obter dados epidemiológicos quanto à incidência de bactérias
multirresistentes e ao possível surgimento de surtos no período estudado. Casuística
e métodos: Foram coletados dados das culturas de vigilância realizadas entre janeiro
e dezembro de 2015. As amostras foram analisadas pelo sistema VITEK2 para identificação fenotípica e antibiograma. As cepas suspeitas de KPC foram analisadas por meio
de PCR in house. Resultados e conclusão: Foram identificadas 201 (49,39%) ESBL,
139 (34,15%) cepas resistentes a carbapenêmicos, 30 (7,37%) produtoras de AmpC, três
(0,74%) MRSA e 34 (8,35%) cepas KPC. Foi constatado um surto de KPC, totalizando
34 isolados, dos quais 23 (67,64%) apresentaram o gene blaKPC, oito (23,53%) o
blaNDM e três (8,82%) ambos os genes. Não foi identificado o gene blaOXA-48. O
surto foi controlado com a aplicação de medidas padrões de controle. Conclui-se que
as betalactamases são importantes mecanismos de resistência. Houve prevalência de
ESBL no referente hospital e a detecção inesperada de KPC alerta para a necessidade
de constante vigilância epidemiológica. Medidas simples de controle demonstraram
grande eficácia no controle do surto.
360

INFECÇÃO URINÁRIA: SUSCETIBILIDADE DA ESCHERICHIA COLI DIANTE DOS ANTIMICROBIANOS EM UROCULTURAS DE LABORATÓRIOS
CLÍNICOS EM ARACAJU (SE)
Mendonça LR, Pinheiro MS, Menezes BMC, Lima MSB
Universidade Tiradentes (UNIT)
Objetivos: O trabalho teve como objetivo identificar os agentes etiológicos mais
frequentes e determinar o perfil de resistência da Escherichia coli às drogas
utilizadas no tratamento das infecções do trato urinário (ITUs). Casuística e
métodos: A ITU é uma das causas mais frequentes de doenças infecciosas, tendo
como principal agente etiológico a Escherichia coli, microrganismo prevalente
na microbiota intestinal. Sua incidência varia de acordo com o sexo e a idade do
indivíduo, e é causada principalmente por enterobactérias. A urocultura e os testes
de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) continuam sendo os métodos diagnósticos de maior importância para conduta terapêutica. No estudo, foram analisadas
852 uroculturas de pacientes ambulatoriais atendidos em laboratórios clínicos do
município de Aracaju (SE), no período entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015. A
coleta foi realizada no laboratório Monera Diagnósticos Microbiológicos, a partir
do banco de dados eletrônicos desse local. As identificações dos microrganismos e os
TSA foram realizados por meio de provas e/ou testes manuais e do método de Kirby
Bauer, respectivamente. Resultados e conclusão: Das 852 uroculturas analisadas,
aproximadamente 24% apresentaram resultados positivos. Entre as positivas, 80%
foram pacientes do sexo feminino, sendo a faixa etária entre 19-59 anos a mais
acometida. Com relação à incidência dos microrganismos, a Escherichia coli foi
o mais isolado, apresentando maior resistência a ampicilina, ao sulfametoxazol-trimetoprima, ácido nalidíxico, cefalosporinas de primeira e segunda geração,
norfloxacina e ciprofloxacina. Logo, o aumento da resistência bacteriana é uma
preocupação mundial e, por isso, conhecer o perfil de suscetibilidade dos microrganismos às drogas é fundamental.
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL DE ENTEROPARASITOS EM ESCOLARES
NO MUNICÍPIO DE RECIFE, PERNAMBUCO
Carvalho PLB, Santana RM, Costa LP, Oliveira MA, Rocha FJS

são: No total de 10 trabalhos publicados, quatro iniciadores foram analisados até o
presente momento, sendo todos satisfatórios, apresentando resultados relevantes nos
indicadores de qualidade e com potencial reprodutivo, porém apresentaram variações
(10 pb) na quantidade de pares de bases do amplicon, apesar de serem específicos
para o parasito. Os resultados da análise in silico indicam a importância da utilização de procedimentos de bioinformática para a seleção adequada de iniciadores
publicados na literatura no desenvolvimento da técnica de PCR no diagnóstico da
esquistossomose mansônica.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Objetivos: Analisar a ocorrência de enteroparasitos em fezes de crianças de até 12 anos
em uma escola pública do município de Recife, Pernambuco, bem como o nível de
escolaridade dos pais e a renda familiar mensal, e desenvolver trabalhos preventivos
com atividades lúdicas e educativas. Casuística e métodos: Entre maio de 2015 e
janeiro de 2016, foram analisadas amostras fecais de 152 (60,8%) das 250 crianças
que frequentam a escola. Foram distribuídos termo de consentimento livre e esclarecido e questionários socioeconômicos (QSE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. A análise do material fecal foi feita no
Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Pernambuco pelo método
de Lutz. Resultados e conclusão: Houve frequência de ocorrência para os enteroparasitas de 34/152 (22,4%) amostras analisadas e 118/152 (77,6%) foram negativas,
sendo nove (5,9%) amostras positivas com parasitos associados. Parasitos observados,
incluindo associações: Endolimax nana 17/152 (11,2%), Giardia lamblia 13/152
(8,5%), Ascaris lumbricoides seis/152 (3,9%), Entamoeba coli quatro/152 (2,6%)
e Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar três/152 (2%). Quanto ao nível de
escolaridade dos pais das crianças com amostras positivas, 14/34 (41%) responderam
ao QSE e, destes, nove/14(64,3%) têm ensino fundamental e cinco/14 (35,7%), ensino
médio completo. Quanto à renda familiar mensal, 25/34 (73,5%) responderam ao
QSE, sendo 22/25 (88%) com renda de até um salário mínimo e três/25 (12%) com
renda superior a um salário mínimo. O estudo revela que crianças em idade escolar
são altamente suscetíveis a parasitoses intestinais, indicando a falta de saneamento
e informação sobre medidas de prevenção das crianças e seus familiares. Medidas de
saneamento básico e educação sanitária para o grupo estudado seriam meios eficientes
de combater as parasitoses.
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ANÁLISE IN SILICO DOS INICIADORES UTILIZADOS PARA O DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA DESCRITOS NA LITERATURA: RESULTADOS PRELIMINARES
Farias JS, Ramalho TJA, Santos EAF, Santos KS, Santos RV
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CERATITE POR ACANTHAMOEBA: RELATO DE CASO
Inoue AP, Sato RH, Gonçalves EMDN, Freitas D, Castilho VLP
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: Relatar um caso de ceratite por Acanthamoeba sp. diagnosticado em um
paciente usuário de lentes de contato. Casuística e métodos: A. J. B. S., 38 anos, sexo
masculino, usuário de lentes de contato, iniciou uso de soro fisiológico alternado com
soluções de limpeza adequadas nos olhos, passando a apresentar dor, baixa acuidade
visual e hiperemia ocular à esquerda após um mês. O paciente procurou atendimento
no serviço de oftalmologia de nossa instituição, onde realizou tratamento por dois
meses, sem melhora. Ao exame: acuidade visual com melhor correção – visão de
vultos; biomicroscopia – hiperemia conjuntival de área de deseptelização central,
abscesso em anel com opacificação do estroma circundado pelo anel. Precipitados
ceráticos granulomatosos inferiormente. Fundo de olho – possível vislumbrar nervo
óptico e retina aplicada. Realizada a raspagem de córnea, e as lâminas confeccionadas
receberam coloração por tricrômio modificado. Na análise microscópica, foram encontradas estruturas remetendo a cistos de Acanthamoeba. O material foi enviado para
cultura e análise de proteoma, os quais foram positivos, confirmando o diagnóstico.
No momento, o paciente segue em tratamento com colírios clorexidine e biguanida
em nosso serviço. Resultados e conclusão: Atualmente, a incidência de ceratite por
Acanthamoeba sp. é desconhecida em função da subnotificação dos casos, por isso é
importante considerar essa possibilidade em casos de ceratite em usuários de lentes
de contato. O diagnóstico permite a instalação da terapêutica adequada e auxilia no
estudo dessa condição, o que futuramente poderá fornecer informações fundamentais
para o diagnóstico precoce e o surgimento de tratamentos mais eficazes. Referências:
1. Maycock N, Jayaswal R. Update on Acanthamoeba keratitis. Cornea. 2016; 35(5):
713-20. 2. Gomes T, et al. Acanthamoeba spp. in contact lenses from healthy individuals
from Madrid, Spain. PLoS One. 2016; 11(4): e0154246.

Centro Universitário Tiradentes (Unit)
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Objetivo: Atualmente, o principal método de diagnóstico de Schistosoma mansoni
é o Kato-Katz, entretanto, em regiões com baixa endemicidade, torna-se necessária a
utilização de técnicas mais sensíveis e específicas com a reação em cadeia da polimerase (PCR). Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi detectar os iniciadores
descritos na literatura com melhor desempenho para detecção S. mansoni, utilizando
recursos de bioinformática e verificando a especificidade dos iniciadores com o genoma
do parasito e/ou contigs depositados no GenBank. Casuística e métodos: Foram
selecionados trabalhos publicados na literatura que usaram a PCR para detecção da
S. mansoni no período de 2002 a 2016. Os iniciadores foram analisados por meio
de recursos da bioinformática. Para análise da especificidade, foram utilizados os
indicadores de cada alinhamento pelo Basic Local Alignment Search Tool Nucleotide
(BLASTn): escore, valor E, identidade máxima e cobertura do sense e do antisense de
cada iniciador. O alinhamento das sequências de cada iniciador contra o GenBank
(NCBI) foi validado por meio do programa generunner v.3.05. Resultados e conclu-
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CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE PARA EXAME PARASITOLÓGICO
DE FEZES: RELATO DE ALTERNATIVA BEM-SUCEDIDA
Lesuk LML, Pacheco GS, Wengerkievicz AC, Zoccoli CM
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: O exame parasitológico de fezes envolve procedimentos manuais. O
controle dos processos manuais requer pessoal qualificado, treinamentos periódicos
e aplicação contínua de ferramentas de controle de qualidade para garantir sua
padronização. Como forma de atender às boas práticas para laboratório clínico
e aos requisitos das acreditações laboratoriais (PALC e CAP), implantamos em
2009 um controle interno da qualidade, caseiro e diário. O presente estudo tem
por objetivo relatar sua aplicação e desempenho por meio da reprodutibilidade
do sistema analítico durante todas as etapas. Casuística e métodos: Diariamente,
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uma amostra de fezes é selecionada da rotina e utilizada como controle do dia
seguinte (controle cego), diversificando os parasitas da amostra-controle. Essa
amostra é incluída na rotina diária, analisada novamente pela mesma equipe, com
equipamentos calibrados (densitômetro e microscópio) e metodologias e reagentes
validados, sem o conhecimento do resultado anterior. As etapas dos processos são
compostas pelos métodos de concentração Faust e coloração Tricrômica, conforme
normas do CLSI M-28, seguida da análise microscópica. Os resultados são registrados em uma planilha e avaliados diariamente, comparando com o resultado
da amostra original. Para este trabalho, foram avaliados os resultados obtidos no
período de janeiro a dezembro de 2015. Resultados e conclusão: A análise dos
resultados mostrou 100% de concordância entre os resultados (controle cego e
amostra de origem), demonstrando eficácia do processo e reprodutibilidade dos
resultados. Na experiência do laboratório, percebemos que o controle interno no
exame parasitológico é importante, eficaz e abrangente para todas as etapas do
processo. A alta concordância dos resultados demonstra garantia da qualidade
do exame oferecido, capacitação da equipe, segurança ao paciente e satisfação
dos colaboradores.
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ESTUDO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA NAS REGIONAIS DE
SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO (MA)
Bichara CDA, Silva OF, Gonçalves NV, Pinto SCA, Bichara CNC
Núcleo de Medicina Tropical, Universidade Federal do Pará (UFPA)
Objetivo: A esquistossomose mansônica (EM) é uma infecção parasitária com ampla
distribuição geográfica que causa importantes repercussões econômicas e na saúde
pública. Esse agravo está instalado no Brasil desde a era colonial e se mantém em todas
as regiões geográficas, sobretudo no nordeste e sudeste brasileiro. A proposta é avaliar
a situação da EM nas regionais de saúde do estado do Maranhão (MA). Casuística e
métodos: Pesquisa epidemiológica com abordagem descritiva, transversal, realizada
a partir de dados secundários de casos de EM notificados no estado do Maranhão e
suas regionais de saúde, no período de 2007 a 2011, ao Sistema de Informação do
Programa de Controle da Esquistossomose e do Serviço Nacional de Notificação de
Agravos (SISPCE\SINAN). Resultados e conclusão: Embora a EM esteja em declínio
no Brasil, na região Nordeste se mantém estável, concentrando 48,24% dos casos. O
estado do Maranhão, no período estudado, notificou 18.884 casos pelo SISPCE\SINAN
e 317.661 pelo PCE, números superiores aos das regiões Norte (2.117), Sul (1.623)
e Centro-Oeste (244). Neste estado, o panorama mostra tendência de declínio, concentrando os pacientes na região da baixada maranhense. Entre as 19 regionais de
saúde, em 15 foram feitas notificações de EM, predominando na regional de São Luís
(129.999) e Bacabal (67.735). Em Imperatriz, houve aumento do número de casos
de 1.087 em 2009 para 5.737 em 2011, fato atribuído ao aceleramento dos problemas
sociodemográficos, sobretudo sanitários e migratórios. A análise epidemiológica a
partir da prevalência e da carga parasitária mostra que o Maranhão se mantém
na faixa de baixa e média endemicidade, com maioria dos casos eliminando de 1
a 4 ovos/g de fezes, e nos dois últimos anos do estudo mostrou baixa endemicidade
em todas as suas regionais. Há necessidade de se manter a vigilância e melhorar as
condições estruturantes da vida de seus habitantes.
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OCORRÊNCIA DE PARASITOS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM FEZES
DE CÃES EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARUERI, SÃO
PAULO
Oliveira CQP, Santos ALF, Dourado PR, Guimarães MCR

129

Tema livre tradicional

Fundação Instituto Educação de Barueri (FIEB)
Objetivo: Pesquisar os parasitas presentes em fezes de cães domiciliados, semidomiciliados e errantes em locais de acesso público no município de Barueri (SP). Casuística
e métodos: Coletaram-se 20 amostras fecais (pools); as análises foram realizadas
conforme o método de flutuação fecal em açúcar (Winconsin modificado). Resultados e conclusão: Em 17 amostras (85% do total delas), foram identificados ovos
de parasitos nas seguintes porcentagens: Ancylostoma spp. (100%), Toxocara canis
(17,6%), Giardia spp. (17,6%), Trichuris vulpis (5,9%) e Echinococus granulosus
(5,9%). Em 52,9% das amostras positivas, foram encontrados ovos de apenas uma
espécie de parasita, enquanto em 47,1%, ovos de duas espécies. Entre os parasitos,
foram destacados os ancilostomídeos, indicando a existência de um sério problema
de saúde pública, pois eles são causadores da larva migrans cutânea. Já a presença
do Toxocara canis traz o risco da larva migrans visceral, especialmente às crianças.
367

OCORRÊNCIA DE PARASITOS EM PSITACÍDEOS ALBERGADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES (CETAS) DO MUNICÍPIO
DE BARUERI, SÃO PAULO
Oliveira CQP, Santos ALF, Souza MB
Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB)
Objetivos: Pesquisar os parasitas presentes em fezes de Psitacídeos (ordem Psittaciforme), albergados no CETAS a fim de determinar os parasitas intestinais presentes e,
consequentemente, direcionar a terapia antiparasitária nesses animais antes de sua
reintegração ao meio ambiente. Casuística e métodos: Coletaram-se 49 amostras
fecais (pools); as análises foram realizadas conforme o método de flutuação fecal em
açúcar (Winconsin modificado). Resultados e conclusão: Em 36 amostras (73,5%
do total delas), foram identificados ovos de parasitos nas seguintes porcentagens:
Entamoeba coli, Coccidia sp. e Giardia lamblia na porcentagem de 2,8% para
cada parasita; Trichuris sp. (5,6%), Isospora sp. (8,3%), Capillaria sp. (52,8%) e
Strongyloides sp. (58,3%). Em 77,8% das amostras positivas, foram encontrados
ovos de apenas uma espécie de parasita, enquanto em 22,2%, ovos de duas espécies.
Entre os parasitos, destacaram-se o Strongyloides sp. e a Capillaria sp., sendo o
primeiro a migrar por alguns órgãos, incluindo os pulmões, causando danos a eles,
especialmente em aves imunossuprimidas. Já a Capillaria sp. pode causar enterite e
diarreia e alta mortalidade.
368

CARACTERIZAÇÃO DE VESÍCULAS EXTRACELULARES DE ACANTHAMOEBA COMO POTENCIAIS BIOMARCADORES DIAGNÓSTICOS PARA
ENCEFALITE GRANULOMATOSA E CERATITE AMEBIANA
Rodrigues IA, Oliveira AC, Torrecilhas AC, Menezes-Neto AM, Soares
RPP
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Centro de Pesquisas René
Rachou-Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/MG), Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp)
Objetivo: Caracterizar vesículas secretadas por isolados de Acanthamoeba, os quais
são potenciais biomarcadores para o diagnóstico de infecções por esse patógeno
oportunista. Casuística e métodos: As linhagens de Acanthamoeba de origem
clínica ou ambiental foram utilizadas para o isolamento de vesículas por ultracentrifugação. As amostras foram submetidas à análise por rastreamento de partículas
(NTA), e o conteúdo proteico, quantificado pelo método de Bradford. Os trofozoítos
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foram analisados por microscopia eletrônica de varredura. As amostras contendo
os sobrenadantes da cultura também foram testadas em ensaio de zimografia
para avaliação de atividade de proteases. Resultados e conclusão: As preparações
vesiculares apresentaram concentrações variáveis e tamanho modal de 137,2 nm
(± 14,7), de classificação ainda indefinida, quando submetida ao rastreamento
de partículas. Na microscopia, houve diferença na produção de vesículas entre as
linhagens. As proteases observadas na zimografia apresentaram tamanho de 50 a
250 kDa. As vesículas têm sido descritas em eventos fisiopatológico sem as células
estarem ativadas ou em apoptose, podendo ser utilizadas como biomarcadores. As
vesículas de Acanthamoeba, aqui caracterizadas pela primeira vez, podem se tornar
ferramentas de diagnóstico para a ceratite amebiana e encefalite granulomatosa,
graves infecções causadas por essas amebas.
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IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DE RESULTADO CRÍTICO EM PARASITOLOGIA NOS CASOS DE HIPERINFECÇÃO POR STRONGYLOIDES
STERCORALIS EM PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS
Paggi DO, Iuliano WA, Rossi MB, Castilho VLP

em cadeia da polimerase (PCR), bem como correlacionar os dados com as alterações
bioquímicas evidenciadas. Casuística e métodos: Duzentas e vinte e duas amostras
de sangue de cães foram submetidas à PCR em tempo real (qPCR) para a detecção
de Mycoplasma spp. com base no gene que codifica o 16SrRNA. Em seguida, as
amostras positivas na qPCR foram submetidas à PCR convencional, utilizando
oligonucleotídeos específicos para Mycoplasma haemocanis. Os perfis bioquímicos
foram analisados por meio do aparelho semiautomático (Bioplus), sendo proteína
total, albumina, globulina, ureia, creatinina, aspartato aminotransferase, alanina
aminotransferase e fosfatase alcalina. Resultados e conclusão: Entre todos os
cães, 20,27% (n = 45) foram positivos pela qPCR. A frequência de infecção por M.
haemocanis foi de 13,06 % (n = 29). Houve diferença significativa no parâmetro
fosfatase alcalina (p = 0,0173), apesar dos valores médios permanecerem dentro
do intervalo de referência estabelecido para espécie. Ureia (p = 0,0401) também foi
estatisticamente associada à infecção, no entanto os valores médios apresentaram-se superiores ao intervalo de referência estabelecido para espécie no grupo dos
animais positivos e negativos. Os demais parâmetros bioquímicos não diferiram
entre si a 5% de significância. Consequentemente, as alterações bioquímicas foram
discretas e não específicas para a infecção, porém podem ser úteis para clínicos no
acompanhamento do curso da infecção por esses agentes.
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Objetivo: Alertar os profissionais de laboratório quanto a importância de implementar a comunicação de resultado crítico em parasitologia nos casos de hiperinfecção
por S. stercoralis em pacientes imunodeprimidos. Casuística e métodos: Paciente
do sexo masculino, 27 anos, portador do vírus HIV, foi admitido no hospital no final
do mês de janeiro de 2016 após procurar o pronto-socorro queixando-se de cefaleia,
dor à deglutição e diarreia líquida. Apresentava histórico de tuberculose e imagens
sugestivas de neurotoxoplasmose. Iniciou corticoterapia com dexametasona. Apresentou manifestação clínica de herpes zoster, bacteremia por Streptococcus bovis e
evoluiu para meningite. No início de março, na pesquisa de BAAR e Gram em escarro,
observou-se presença de larvas sugestivas de Strongyloides stercoralis. No exame
parasitológico em fezes, pelos métodos de Rugai e Hoffmann, foram observadas
numerosas larvas rabditoides e filarioides, com discreta eosinofila no hemograma
(11,6%) e contagem de células CD4 de 94/mm³. O corpo clínico foi prontamente
comunicado por telefone. O paciente encontrava-se em esquema de retirada da
corticoterapia e, logo após o alerta, foi iniciado tratamento com ivermectina e
albendazol. Resultados e conclusão: Uma semana após a comunicação, o exame
parasitológico em nova amostra de fezes e escarro apresentou-se negativo. A pronta
comunicação do resultado ao corpo clínico influenciou na imediata inserção da
terapia antiparasitária. A estrongiloidíase, apesar de se tratar de uma parasitose
geralmente leve em imunocompetente, em pacientes imunodeprimidos ou em
uso de corticoides, pode evoluir para um quadro grave, tanto disseminado quanto
para óbito. Diante disso, ressaltamos a importância de aprofundar a discussão da
implementação dessa conduta de comunicação, incluindo tais achados laboratoriais
no escopo de resultados críticos para esse perfil de pacientes.
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AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE MYCOPLASMA HAEMOCANIS EM CÃES DOMÉSTICOS ORIUNDOS DE ABRIGOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO (RJ)
Silva AT, Raimundo JM, Guimarães A, Amaro GM, Baldani CD
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Objetivos: O presente estudo objetivou investigar a presença de infecção pelo agente
micoplasma hemotrófico Mycoplasma haemocanis por meio da técnica de reação
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE PARASITAS ENCONTRADOS EM
ALFACE LISA E CRESPA DOS PRINCIPAIS SUPERMERCADOS DE MACEIÓ (AL)
Soares BLP, Silva DN, Santos SMT, Lima AF, Lins CKS
Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação por protozoários das alfaces
lisa e crespa (Lactuca sativa) comercializadas nos principais supermercados de Maceió
(AL). Casuística e métodos: As alfaces estão relacionadas com vários tipos de parasitoses
intestinais devido ao alto consumo de forma in natura, facilitando, assim, a transmissão
de protozoários, causando doenças que repercutem com problemas de saúde pública.
Foram analisadas três amostras de alface lisa e três de alface crespa dos três principais
supermercados, seguindo a metodologia adaptada de Oliveira e Germano. Resultados
e conclusão: Todas as amostras analisadas estavam contaminadas por protozoários. Os
principais protozoários encontrados foram cistos de Balantidium coli (100%), Entamoeba coli (5,6%) e Entamoeba histolytica/dispar (22,3%). Além deles, foram observadas
larvas de Ancilostomídeos (55,6%) e Strongyloides stercoralis (44,5%). Esse resultado
demonstra grandes índices de contaminação, provavelmente devido a má higiene no local
de venda, saneamento básico precário na cidade de Maceió e uso de água contaminada em
contato com as folhas. Logo, destacamos a importância da higienização correta das alfaces
antes do consumo. Referências: 1. Guimarães AM, et al. Frequência de enteroparasitas
em amostras de alface (Lactuca sativa) comercializadas em Lavras, Minas Gerais. Rev
Soc Bras Med Trop, Uberaba. 2003; 36(5): 621-3. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037 86822003000500014&lng=en&nrm=iso. 2.
Santana LRR, et al. Qualidade física, microbiológica e parasitológica de alfaces (Lactuca
sativa) de diferentes sistemas de cultivo. Ciênc Tecnol Aliment, Campinas. 2006; 26(2):
264-9. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101
20612006000200006&lng=en&nrm=isso.
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE PARASITAS ENCONTRADOS EM
REPOLHO VERDE E ROXO DOS PRINCIPAIS SUPERMERCADOS DE
MACEIÓ (AL)
Santos SMT, Soares BLP, Silva DN, Lima AF, Lins CKS
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Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação por parasitas em
repolho verde e roxo comercializados nos principais supermercados de Maceió (AL).
Casuística e métodos: A contaminação dos repolhos por alguns parasitas ocorre
desde seu plantio até o momento de consumo. Eles são transmitidos em sua maioria
por alimentos, água e solo contaminado. Foram analisadas três amostras de repolho
verde e três de repolho roxo dos três principais supermercados, seguindo a metodologia
adaptada de Oliveira e Germano. Resultados e conclusão: A maioria das amostras
analisadas estava contaminada por parasitas. Os principais encontrados foram cistos
de Balantidium coli (66,6%), ovo de Ancilostomídeos (27,7%), Entamoeba coli
(11,1%), Entamoeba histolytica/dispar (5,5%) e Endomilax nana (5,5%). Esse
resultado demonstra grandes índices de contaminação, logo se observa a importância
da higienização correta dos repolhos antes do consumo. Referências: 1. Cavalcante
MS, Corrêa EA. Avaliação parasitológica e condições higiênico sanitárias de hortaliças comercializadas na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. Rev Pri [Internet].
2010; 28(262): 1-11. Disponível em: www.primeiraversao.unir.br/artigos_volumes/
volume%20xxix.pdf. 2. Coelho LMPS, Oliveira SM, Milman MHSA, et al. Detecção de
formas transmissíveis de enteroparasitas na água e nas hortaliças consumidas em
comunidades escolares de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Rev Soc Bras Med Trop [Internet]. 2001; 34(5): 479-82. Disponível em: www.scielo.br/pdf/rsbmt/v34n5/5998.pdf.
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PREVALÊNCIA DE PARASITOS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM CÃES E
GATOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE NITERÓI (RJ)
Xavier MS, Diogo RT, Ferreira MR, Santos LFL, Jesus LLR
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: O número de animais de companhia aumenta a cada ano. De acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 esse número foi de
52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos. O aumento e a relação mais próxima
com o ser humano devem ser acompanhados a fim de prevenir possíveis zoonoses,
como larva migrans cutânea e visceral, giardíase, amebíase e isosporíase, já que
os agentes etiológicos dessas zoonoses são parasitas comuns de animais domésticos.
Este trabalho teve por objetivo determinar a prevalência de parasitos intestinais
de cães e gatos domiciliados, com sintomatologia de parasitose, atendidos em um
hospital universitário de medicina veterinária, no período de janeiro a dezembro
de 2015. Casuística e métodos: Foram analisadas amostras fecais de 53 animais
pelas técnicas coproparasitológicas de sedimentação espontânea (Hoffman) e
flutuação (Willis). Resultados e conclusão: A análise das amostras demonstrou
que 22% (12) apresentaram-se positivas para helmintos. Dessas amostras seguiram positivas 49,08% (seis) para Ancylostoma sp., 32,72% (quatro) para Isospora
sp., 16,36% (duas) para Giárdia sp., 8,18% (uma) para Entamoeba sp. e 8,18%
(uma) para Toxocara sp. Os resultados evidenciam a necessidade de avaliação dos
animais subclínicos, já que essas parasitoses podem cursar sem sintomas evidentes,
e a prevalência desses parasitos pode ser superior à apresentada, reafirmando a
importância da solicitação desse exame na rotina médica veterinária. Podemos
concluir que os parasitos identificados têm potencial zoonótico e o fato de possuir
como hospedeiros animais domiciliados, o risco de contaminação dos humanos
que habitam com o animal aumenta expressivamente.
374

TOXOPLASMOSE, UM DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Tschurtschenthaler NN, Tschurtschenthaler CA, Sauter CA
Prefeitura Municipal de Cascavel, Paraná
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Objetivo: Diagnosticar precocemente a toxoplasmose em gestantes e mulheres em
idade fértil.
Para essas pacientes, o estado do Paraná segue as Diretrizes da Rede Cegonha e Mãe
Paranaense: não gestantes – estadiamento sorológico; gestantes – realizar sorologia
para toxoplasmose nos três trimestres da gravidez. Casuística e métodos:
• aplicação do teste de avidez para IgG de toxoplasmose – IgG positiva e IgM inconclusiva; IgG positiva e IgM positiva;
• não aplicação do teste de avidez para IgG de toxoplasmose – IgG negativa e IgM
positiva. Nesse caso, infecção aguda. Encaminhar a paciente para alto risco para iniciar
o tratamento e o acompanhamento da gestante o mais rápido possível; IgG negativa e
IgM inconclusiva. Nesse caso, encaminhar para alto risco para iniciar o tratamento e o
acompanhamento da gestante, com sorologia para ver se há soroconversão (Tabela).
Ano

Número de pacientes

Taxa

2014

População Estimada
IBGE
309.259

126

2015

312.778

153

4,07/10.000
habitantes
4,89/10.000

Resultados e conclusão: Importante informar à gestante que tenha o seguinte
perfil – IgG positivo, IgM positivo ou indeterminado: alta avidez (infecção pregressa,
mais de quatro meses); baixa avidez ou avidez intermédiaria (infecção recente):
encaminhar para sequência de tratamento. Quando for encaminhada, poderá não ser
incluída no protocolo da SESA ou SESAU, será reavaliada pelo alto risco (município
ou CISOP). Caso as pacientes apresentem alta avidez ou avidez intermediária, deverão
iniciar o tratamento precocemente, seguindo as diretrizes e os algorítimos propostos
pelo Ministério da Saúde. Referências: 1. Ministério da Saúde; 2016. 2. Laboratório
Municipal de Cascavel. 3. Sociedade Brasileira de Infectologia.
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PERCENTUAL DE POSITIVIDADE DA PESQUISA DE SANGUE OCULTO EM
PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DE SALVADOR (BA)
Brandão HLC, Leal TF, Araujo CM
Laboratório Sabin
Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar o percentual de positividade da
pesquisa de sangue oculto em amostras de fezes de pacientes atendidos em um
laboratório de análises clínicas de Salvador (BA). Casuística e métodos: No período
de fevereiro a dezembro de 2015, foram analisadas 3.758 amostras de fezes para a
pesquisa de sangue oculto por meio do teste imunológico, que dispensa a necessidade de realização de dieta prévia à coleta da amostra por ser específico para a
hemoglobina humana, não havendo, dessa forma, interferência de hemoglobinas
de outras espécies animais. A utilização de anticorpos monoclonais e policlonais
possibilita a detecção de amostras com níveis a partir de 0,05 ul/ml de hemoglobina. Resultados e conclusão: Das 3.758 amostras analisadas, 3.276 (87,0%)
apresentaram resultados negativos e em 482 (13,0%) foi detectada a presença da
hemoglobina humana. O maior índice de positividade foi encontrado na faixa
etária de 50 a 70 anos. Entre as amostras reagentes, identificamos predominância
de pacientes do gênero feminino: 313 (65% das amostras positivas). A pesquisa de
sangue oculto representa ainda uma boa alternativa para a investigação inicial
de carcinoma colorretal. É um exame de baixo custo, não invasivo, amplamente
disponível. Apesar da baixa sensibilidade e especificidade, é um bom método para
rastreamento de populações consideradas de baixo risco, permitindo que a colonoscopia seja realizada apenas em pacientes que apresentarem resultado positivo
na pesquisa de sangue oculto nas fezes.
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INVESTIGAÇÃO DE PARASITAS EM ACELGA E COUVE DOS PRINCIPAIS
SUPERMERCADOS DE MACEIÓ (AL)

2007. 3. Gasparini EA, Portella RB, Carvalhal RCA. Manual de parasitoses intestinais.
1 ed. Rio de Janeiro: Ed. Rubio; 2004. 4. Neves DP, et al. Parasitologia humana. 11
ed. São Paulo: Atheneu; 2005. 5. Zeibig EA. Parasitologia clínica: uma abordagem
clínico-laboratorial. 2 ed. Rio de Janeiro: Elseiver; 2014.

Silva DN, Santos SMT, Soares BLP, Lins CKS, Lima AF
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Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo investigar a contaminação por protozoários
das acelgas (Beta vulgaris) e couves (Brassica oleracea) comercializadas nos
principais supermercados de Maceió (AL). Casuística e métodos: As hortaliças acelga
e couve estão associadas aos diversos tipos de enteroparasitoses por serem bastante
consumidas de forma in natura, facilitando, assim, a transmissão de protozoários
que causam doenças que agravam a saúde pública. Seguindo a metodologia adaptada
de Oliveira e Germano, analisaram-se três amostras de acelgas e três de couves de três
principais supermercados da cidade de Maceió (AL). Resultados e conclusão: Na
análise microscópica, todas as amostras de todos os supermercados foram positivas
para protozoários, principalmente trofozoítos de Balantidium coli (94,4%), cistos
de Entamoeba coli (16,7%), Entamoeba histolytica/dispar (16,7%) e Endolimax
nana (5,5%). Alguns helmintos também foram observados: ovos (22,2%) e larvas
(11,1%) de Ancilostomídeos; larvas de Strongyloides stercoralis (11,1%) e apenas
uma amostra apresentou ovos de Schistossoma mansoni (5,5%). Os resultados demonstram grandes índices de contaminação por protozoários, provavelmente devido
à má higienização do local de venda e ao precário saneamento básico na cidade de
Maceió. Logo, salientamos a importância do procedimento correto de higiene das
hortaliças antes de serem consumidas. Referências: 1. Cimerman BS. Parasitologia
humana e seus fundamentos gerais. 3. ed. São Paulo: Atheneu; 2002. 2. Coelho LMPS,
Oliveira SM, Milman MHSA, et al. Detecção de formas transmissíveis de enteroparasitas
na água e nas hortaliças consumidas em comunidades escolares de Sorocaba, São
Paulo, Brasil. Rev Soc Bras Med Trop. [Internet]. 2001; 34(5): 479-82. Disponível em:
www.scielo.br/pdf/rsbmt/v34n5/5998.pdf.
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ATLAS DE PARASITOLOGIA PARA CONSULTA DIAGNÓSTICA
Silva DN, Lins CKS, Santos SMT, Soares BLP, Lima AF

FREQUÊNCIA DE BLASTOCYSTIS HOMINIS EM AMOSTRAS DE FEZES
DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS (SP)
Fernandes G, Marchini AMAB, Prado ET, Faria CR, Ferreira DA
Laboratório Sabin
Objetivos: Determinar a frequência de Blastocystis hominis na população atendida
por um laboratório privado de São José dos Campos (SP), uma vez que pacientes
imunocomprometidos, idosos e crianças podem cursar com sinais e sintomas clínicos
da blastocistose humana (infecção intestinal pelo parasito). Casuística e métodos:
Foram utilizadas amostras de fezes de homens e mulheres de diferentes faixas etárias.
Foram analisadas 4.786 amostras pelo método de concentração e sedimentação
espontânea. Duas lâminas coradas por lugol de cada paciente foram examinadas ao
microscópio óptico. Resultados e conclusão: Foram obtidas 284 (5,93%) amostras
positivas para Blastocystis hominis. Ao todo, 158 homens (55,6%) e 126 mulheres
(44,4%) apresentaram o parasito nas fezes. Os resultados obtidos são compatíveis
com resultados descritos em artigos científicos recentes (4,6% de positividade para
Blastocystis hominis). A baixa positividade também é comparável com a prevalência
descrita na literatura para países desenvolvidos (1% a 10%). Países em desenvolvimento
normalmente apresentam prevalência superior a 30%. A qualidade da água da região
comparada com a de outras regiões do Brasil pode ser fator determinante para a baixa
positividade, uma vez que a transmissão do parasito ocorre pela via orofecal. Referência: 1. Disponível em: http://www.mayoclinic.org/diseases conditions/blastocystis
hominis infection/diagnosis treatment/treatment/txc 20169191. 2. Disponível em:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3745668/. 3. Leventhal R, Cheadle
RF. Parasitologia médica. 4 ed. Editorial Premier; 1997. 4. Carli GA. Parasitologia
clínica. Seleção de métodos e técnicas de laboratório para diagnóstico das parasitoses
humanas. São Paulo: Editora Atheneu; 2001.

Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo apresentar as formas evolutivas e as principais
características dos parasitos a fim de auxiliar no diagnóstico parasitológico. Casuística
e métodos: A maioria dos erros de diagnóstico parasitológico ocorre por causa da
dificuldade dos profissionais durante a identificação microscópica das formas parasitárias, tendo como fonte de informação o atlas. Vale ressaltar que normalmente os atlas
existentes não refletem a realidade que se apresentam no exame parasitológico, bem
como a verdadeira morfologia dos parasitas. Muitas vezes as fotos disponibilizadas são
idealizadas e não denotam o exato aspecto do parasito, resultando em resultados falso
positivos, visto que isso é essencial para um diagnóstico fidedigno. Foram realizadas
fotomicrografias de formas evolutivas de parasitas encontradas nas fezes, bem como
revisões bibliográficas em artigos em base de dados SciELO, BVS e Google acadêmico
para apresentar o conteúdo do atlas. Resultados e conclusão: Demostrou as principais
formas evolutivas de enteroparasitas. Essas formas evolutivas serão evidenciadas por
meio de imagens obtidas do acervo de cocoteca do Centro Universitário Tiradentes
(UNIT); todo o material apresentado, as fotografias e a revisão bibliográfica serão
utilizados para o desenvolvimento do atlas, e ele auxiliará no diagnóstico clínico e
laboratorial das principais parasitoses que acometem os seres humanos. Referências:
1. Cimerman BS. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 3 ed. São Paulo:
Atheneu; 2002. 2. De Carli GA. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de
laboratório para o diagnóstico das parasitoses humanas. 2 ed. São Paulo: Atheneu;
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SANEAMENTO BÁSICO VERSUS PARASITOSES EM UMA CRECHE DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
Fernandes G, Sant’ana CC, Prado ET, Faria CR, Araujo CM
Laboratório Sabin
Objetivo: Demonstrar a incidência de parasitoses em crianças de uma creche de São
José dos Campos (SP). Casuística e métodos: Realizado um questionário para saber as
condições da água utilizada e do tratamento de esgoto nas residências de 37 crianças
atendidas pela creche. Após esses questionamentos, foi realizada a coleta do material
fecal e, em seguida, fez-se a análise pelo método de sedimentação, sendo uma técnica
eficiente e amplamente utilizada para a pesquisa de todos os parasitos. Resultados
e conclusão: Em relação à água, 65% das residências das crianças atendidas não
possuem nenhum tipo de tratamento, como filtro de barro e filtro comercial, e não
realizam o ato de ferver a água antes do consumo. Ainda dentro desse estudo, obtivemos 16% de residências que não possuem tratamento de esgoto, 5% não sabem que
os alimentos deveriam ser higienizados e 5% não possuem o hábito de lavar as mãos
antes das refeições. Observamos alta positividade: 27% das amostras apresentaram
parasitos, sendo eles Giardia lamblia (60%) e Blastocystis hominis (40%). Quando
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correlacionamos o resultado com o hemograma, verificamos eosinofilia em 19% dos
pacientes. Podemos concluir que a positividade encontrada é comparável com o descrito
na literatura e em artigos científicos para países em desenvolvimento (30% a 50%).
Logo, a falta de saneamento básico e de condições adequadas de higiene são fatores
determinantes da alta positividade do exame parasitológico de fezes.
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pelas famílias Mycoplasmataceae (27,78%) e Babesidae (11,11%). Acredita-se que
a alta prevalência dos indivíduos da família Anaplasmatacea se dê pela distribuição
geográfica dos seus vetores nas regiões tropicais e subtropicais (Andereg e Passos,
1999). Concluiu-se que existe a circulação desses hemocitoparasitas na região e seu
diagnóstico é imprescindível para manter o controle constante nas populações animais.
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QUALIDADE

ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS DE SEDIMENTAÇÃO E FLUTUAÇÃO EM UM LABORATÓRIO PRIVADO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
Prado ET, Fernandes G, Marchini AMAB, Nery LFA
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AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA PARA RESULTADOS DE CONTROLE INTERNO
DE ANTIBIOGRAMA POR DISCO-DIFUSÃO

Laboratório Sabin
Objetivo: Demonstrar a eficácia na realização de um método de diagnóstico parasitológico, já que estudos relatam a importância da realização de mais de um método
de diagnóstico. Casuística e métodos: Foram analisadas amostras fecais colhidas
entre agosto e novembro de 2015 pelo método de concentração, utilizando a técnica
de sedimentação e o método de flutuação pelo Sulfato de Zinco a 33% (Faust).
Resultados e conclusão: A positividade geral obtida foi de 12%. Apenas 0,8% das
amostras apresentaram positividade pelo método de Faust e negatividade pelo método
de sedimentação. A população local tem como hábito a profilaxia parasitária, o que
reduz significativamente a positividade geral do exame parasitológico de fezes. A
utilização de vários métodos não é prática comum dos laboratórios clínicos, pois os
métodos disponíveis são manuais e consequentemente trabalhosos devido ao custo
em detrimento da baixa remuneração pelo exame parasitológico. Com esse estudo,
verificamos que a utilização de apenas um método é segura, uma vez que a diferença
entre os métodos foi inferior a 1% das amostras analisadas.
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FREQUÊNCIA DE HEMOPARASITOSES EM ANIMAIS DE PEQUENO
PORTE ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO NO PERÍODO DE
JANEIRO DE 2015 A JANEIRO DE 2016
Xavier MS, Souza AM, Jesus LLR, Bax JC, Gerth JC
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivo: As hemocitoparasitoses, transmitidas por vetores hematófagos, são responsáveis pelo grande número dos atendimentos clínicos veterinários. Apresentam
sintomas inespecíficos e com risco de óbito, além da capacidade zoonótica de alguns
desses agentes (Labarthe et al., 2003). Os principais agentes são: Babesia spp., Leishmania spp., Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Mycoplasma spp. (Bhattacharjee KE,
Sarmah PC, 2013). Assim, este resumo tem como objetivo mostrar a frequência desses
hemoparasitas em um hospital veterinário, no período de um ano, para verificar a
circulação deles na região. Casuística e métodos: Foi feito um estudo retrospectivo
dos achados hematológicos a partir de amostras de sangue periférico, nas quais o
diagnóstico foi realizado em microscopia óptica para identificação morfológica de
corpúsculos iniciais, corpúsculos elementais ou mórulas, além de inclusões parasitárias intraeritrocitárias e plaquetárias, em esfregaços corados por meio do método
de Romanowsky. Resultados e conclusão: Neste período, foram realizados 4.637
hemogramas, sendo 51 (1,1%) positivos para pelo menos um desses parasitas; os
mais prevalentes foram os indivíduos da família Anaplasmatacea (57%), seguidos
dos da família Babesidae (23%) e Mycoplasmataceae (20%). Observa-se então que
o presente estudo tem resultados condizentes com trabalhos em outras regiões do país,
como no estudo realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses de Anápolis em Goiás,
em 2007, no qual houve predomínio da família Anaplasmatacea (55,56%), seguida
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Jorge CST, Alves NB, Souza VCP, Viana JS
Laboratório Hermes Pardini
Objetivos: Este trabalho propõe uma discussão sobre a aplicabilidade da análise estatística
do controle interno do antibiograma com a utilização do gráfico de Levey-Jennings e as
regras de Westgard. Casuística e métodos: Foram analisados controles de antibiogramas
pelo método disco-difusão, utilizando cepas ATCC e discos de betalactâmicos, seguindo
as recomendações e o controle de qualidade determinados pelo CLSI por um período de
30 dias. Utilizou-se o software de gerenciamento de dados de controle interno Unity Real
Time para análises estatísticas. Determinaram-se a média e o desvio padrão (DP), respectivamente, para os antibióticos: ampilicilina (31/1,95), amoxacilina/Ac. clavulâmico
(32/1,79), cefalotina (33/1,39), cefoxitina (26/1,02), ceftazidima (18/0,74), ceftriaxona
(25/1,51), ertapenem (27,5/1,26), meropenem (33/1,82), penicilina (31,5/2,27), oxacilina (21/0,73), cefepime (26/1,46) e cefotaxima (28/1,52). Como critério de aceitação foi
determinada média ± 3 DPs e aplicadas as regras de rejeição 1.3s para erro aleatório e 7T
para erro sistemático. Resultados e conclusão: O antibiótico oxacilina apresentou menor
coeficiente de variação (CV), significando melhor estabilidade, entretanto a penicilina
apresentou maior CV, portanto menor estabilidade. Observou-se que a cefalotina obteve
o menor percentual de adequação 83,33%, embora cefotaxima e cefepina obtiveram
100% de adequação. Por meio da análise estatística dos controles do antibiograma,
pode-se antecipar as ações tomadas em situações de possível degradação dos discos e
garantir maior confiabilidade para os resultados. Referência: 1. Clinical and Laboratory
Standards Institute. Performance standarts for antimicrobial suscetibility testing. 26th
ed. CLSI Suplement M100S. Wayne, PA: CLSI; 2016. 256 p.
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IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO EM PACIENTES
COM LEUCEMIA AGUDA
Abreu JSF, Teixeira KD, Munhoz MAG, Medeiros Jr. NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da morfologia na identificação de blastos, podendo sugerir por meio do hemograma um quadro crítico de
leucemia. Dessa forma, é necessário que o médico seja informado imediatamente para
que aumente a sobrevida do paciente quanto ao tratamento e ao diagnóstico esperado.
Casuística e métodos: Uma das principais alterações que as leucemias agudas podem
apresentar é a hiperleucocitose, definida por uma contagem maior que 100.000/mm³
leucócitos no sangue periférico. É uma complicação importante na leucemia mieloide
aguda (LMA), podendo levar a leucostase, síndrome de lise tumoral e coagulação intravascular disseminada (CIVD). A grande quantidade de blastos leucêmicos circulantes nos
capilares é suscetível a dano endotelial, infiltração pulmonar, dificuldade respiratória e
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neurológica. A LMA é caracterizada por níveis elevados de blastos circulantes, sendo uma
emergência médica. O valor crítico deve ser comunicado ao médico devido a sua alta
morbidade e mortalidade. Na leucemia promielocítica aguda (LPA), os blastos circulantes
ativam a coagulação por meio de alguns mecanismos, levando ao consumo dos fatores
de coagulação e risco de sangramento. A CIVD é a principal causa de mau prognóstico
na LPA. Mesmo com a terapia clássica para LMA, é frequente a evolução dos pacientes
a óbito devido a diáteses hemorrágicas. Resultados e conclusão: As leucemias agudas
podem apresentar alterações diversificadas das linhagens hematopoiéticas que interferem
no seu funcionamento adequado. As emergências hematológicas são tão importantes
quanto à terapia antileucêmica. O valor crítico comunicado é de grande relevância
devido ao risco de sangramento e à manutenção da contagem de plaquetas mantida
acima de 30.000/mm³. Sem tratamento, a evolução do quadro é rápida, aumentando a
mortalidade, por isso a importância da comunicação rápida dos achados laboratoriais.
Referência: 1. Campuzano G. Valores críticos en el laboratorio clínico: de la teoría a la
práctica. Medicina e Laboratório, Colombia. 2011; 17(7-8): 331-50.
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AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO DE UM LABORATÓRIO CLÍNICO DE SÃO PAULO DE 2011 A 2015
Inoue AP, Gonçalves EMDN, Castilho VLP
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar resultados de ensaios de proficiência do laboratório de parasitologia
clínica de um hospital terciário entre 2011 e 2015. Casuística e métodos: Coletados
resultados dos últimos cinco anos referentes a testes para detecção de enteroparasitas
e hemoparasitas em ensaios de proficiência organizados pelo Colégio Americano de
Patologistas (CAP) e pela empresa ControlLab em parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC) – Proficiência em ensaios
laboratoriais (PELM). Além desses programas de proficiência, o laboratório também
participa do estudo de casos clínicos disponibilizados mensalmente pelo Centers for
Disease and Control (CDC). Os dados coletados foram organizados levando-se em conta
o percentual de adequabilidade obtido pelo laboratório em cada rodada e, nos casos
de inadequações, revisados os relatórios de análise crítica para avaliação de causas e
condutas tomadas. Resultados e conclusão: Em relação ao controle realizado pelo
CAP, houve adequabilidade de 94% para hemoparasitos e 96% para enteroparasitas.
Pelo PELM, foram atingidos 97% de adequação para ambos. Nos dois ensaios de
proficiência é considerada aceitável concordância de 80% em cada rodada (obtido
em 100% das rodadas do PELM e 90% pelo CAP). Em todas as rodadas em que não se
atingiram 100% de aceitabilidade, foram verificados os reagentes e os insumos com
reteste dos ensaios inadequados, além de treinamentos com a equipe. No estudo de
casos do CDC, houve 85 acertos em 99 casos (86% de adequabilidade). O critério para
aceitação é uma concordância de 75% por mês (obtido em 94% dos meses). A partir do
ensaio de proficiência, cabe ao laboratório analisar os resultados. O mau desempenho
deve induzir a investigação de causas e adoção de medidas corretivas. Dessa forma, o
controle externo da qualidade representa uma forma eficaz para identificação de falhas
no processo analítico, garantindo a segurança e a confiança no laboratório clínico.
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AVALIAÇÃO DAS REQUISIÇÕES TRANSFUSIONAIS NA MATERNIDADE
FREI DAMIÃO: O PRIMEIRO OLHAR PARA A TERAPIA TRANSFUSIONAL
SEGURA
Vasconcelos BBC, Carvalho VB
Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba-Maternidade Frei Damião
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Objetivos: Avaliar as requisições transfusionais (RTs) recebidas pela Agência Transfusional da Maternidade Frei Damião (AT/MFD) para detectar fatores e/ou ações que
corroborem a prática segura da hemoterapia, além de classificar as RTs em conformes ou
não conformes, identificar processos que garantam o ato transfusional seguro e estimular
a adesão dos prescritores para uso dos protocolos de indicação de hemocomponentes da
AT/MFD. Casuística e métodos: O estudo tem características qualitativas e quantitativas
por ser uma pesquisa retrospectiva documental que analisou 100% das RTs enviadas
à AT/MFD, qualificando-as como conformes ou não conformes, tomando como base
norteadora o §1º do Art. 167, da Seção X da Portaria 2712 de novembro de 2013. A coleta
de dados se deu por meio da avaliação de relatórios do ano de 2015, do Núcleo de Gestão
da Qualidade Interna da AT/MFD (NGQI/AT); tais documentos são de fonte secundária e
de domínio público na instituição. Resultados e conclusão: A partir dos dados obtidos,
verifica-se a problemática no preenchimento das RTs recebidas na AT/MFD em 2015,
mostrando-se evidente a resistência do seu preenchimento completo. Ao que parece, há
desconhecimento do valor e da obrigatoriedade do correto e do completo preenchimento
das RTs por parte dos prescritores. O preenchimento das prescrições de maneira adequada,
contemplando os itens mínimos necessários para se identificar, localizar, classificar e
priorizar o paciente, é uma forma segura de resguardar o paciente, os profissionais e a
própria instituição. Recomenda-se que haja investimentos em capacitação das equipes
que atuam no processo transfusional na MFD, pois, no que diz respeito ao cuidado de
outras vidas, o aperfeiçoamento deve ser buscado incessantemente de forma permanente e
continua fortalecendo o compromisso com os princípios da hemoterapia e da hematologia
moderna. Referência: 1. Ministério da Saúde. Brasil. Portaria nº 2712 de 12 de novembro
de 2013. Publicada no Diário Oficial da União. Brasília (DF); 2013.
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ESTUDO DE COMPARAÇÃO DO EFEITO MATRIZ ENTRE DOIS CONTROLES COMERCIAIS NO SISTEMA BNII
Akiyama DCC, Almeida APR, Santos GBD, Gomes EX, Taira E
Dasa
Objetivo: Os materiais de controle de qualidade (CQ) são utilizados na avaliação da
confiabilidade de um processo analítico, particularmente referente a precisão e exatidão, e também como um meio de monitorar o desempenho analítico. Todos devem
ser apropriados para o método analítico, no qual serão utilizados e deverão produzir
respostas semelhantes às amostras a serem analisadas. É essencial que os materiais de
CQ sejam homogêneos e estáveis, e a variação frasco a frasco deve ser insignificante em
relação à variação total do ensaio. O objetivo desse estudo é mostrar tecnicamente e
comercialmente as vantagens de utilizar o CQ do mesmo fabricante dos kits utilizados
no sistema BNII (Siemens) comparando o efeito matriz obtido. Casuística e métodos:
O estudo utilizou dois sistemas nefelômetros BNII e contemplou os resultados dos CQs
dos ensaios IgA, IgM, IgG, C3 e C4, utilizando os CQs Siemens (Protein Control SL)
e os CQs de outro fabricante. Os três níveis de CQ de ambos os fornecedores foram
processados simultaneamente. Resultados e conclusão: No total, 1.246 corridas foram
realizadas com o CQ Siemens e 2,069 com o CQ do outro fabricante. Os CQs Siemens
demonstraram 10 outliers (0,8%) enquanto com o outro fabricante 42 outliers
(2,03%) foram obtidos. Além disso, a métrica Seis Sigma demonstrou que com os CQs
da Siemens, 63,3% dos resultados Sigma foram mais altos quando comparados com o
CQ do outro fabricante, o qual demonstrou apenas 36,7% dos resultados Sigma mais
altos que os CQs Siemens. Na produção do CQ Protein Control SL, a mesma matriz dos
reagentes é utilizada pela Siemens, desse modo o efeito matriz é mínimo e o resultado
esperado na comparação com o de outro fabricante é um melhor desempenho na
precisão e na exatidão dos CQs, evitando repetições desnecessárias e gastos intrínsecos,
além do tempo gasto para liberação do equipamento. Atualmente, com o uso do CQ
de outro fabricante, reclamações constantes de variação caixa a caixa são apontadas
pelos operadores do sistema, fato que não é observado no CQ Siemens.
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ASPECTOS PRÉ-ANALÍTICOS EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Reis JR, Dias TS, Melo LJ, Lemos EBT, Lemos LM
Lemos Laboratório de Análises Clínicas
Objetivos: A fase pré-analítica compreende a etapa laboratorial que antecede o
processamento dos analitos. É a fase que contribui para maior proporção de erro,
variando entre 54,5% e 88,9% do total de incidentes. O objetivo deste trabalho foi
relatar os principais erros que ocorrem na fase pré-analítica no ano de 2015 em um
laboratório de análises clínicas, da Zona da Mata Mineira. Casuística e métodos: Os
principais erros de atendimento e coleta encontrados foram os referentes a cadastro
de paciente e/ou exames, dados faltantes de conselho profissional requisitante, cadastro incorreto de convênios, coleta de material em tubo não específico, amostras
com restrição, identificação de amostras incorretas e falta de conferência de cadastro
de exames e dados de paciente. Esses dados foram retirados por meio de um sistema
de rastreabilidade implantado pelo sistema de gestão de qualidade do laboratório.
Resultados e conclusão: Foi analisado um total de 62.376 pacientes no ano de 2015.
No setor de atendimento, os erros mais frequentes foram: 683 referentes a cadastro
de exames, 500 a cadastro de pacientes, 292 a cadastro de conselho profissional
incorreto ou ausente e 234 a cadastro de convênio. Na coleta, os erros mais frequentes
foram: 406 por falta de conferência do cadastro de exames, 87 de amostras com
restrições (coágulo e hemólise), 46 por falta de conferência no cadastro de pacientes,
24 por coleta em tubo não específico e 14 de identificação de amostra incorreta,
acarretando a não realização do exame, nesses dois últimos casos. Concluímos que
o maior percentual de erros no atendimento ocorreu no cadastro de exames e de
pacientes, e na coleta ocorreu na conferência do cadastro de exames. Em todos os
casos o erro foi identificado durante a fase pré-analítica. Não existem meios físicos
para garantir a qualidade pré-analítica, por isso é preciso principalmente investir
em treinamento e desenvolver sistemas próprios para identificar as áreas onde os
erros são mais frequentes.
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VALIDAÇÃO DAS VIDRARIAS E DAS PONTEIRAS UTILIZADAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO INSTITUTO EDUCACIONAL
DE CONTAGEM, UNIDADE CENTEC
Santos RN, Pereira GOR, Flor GBN
Fundação de Ensino de Contagem-IEC Centec
Objetivos: Efetuar a dosagem do analito colesterol total, utilizando tubos, pipetas graduadas e ponteiras estéreis, assim como materiais reprocessados, comparando a metodologia
manual utilizada com o padrão-ouro totalmente analítico, além de analisar os possíveis
impactos causados na amostra por materiais incorretamente esterilizados e focar na
sustentabilidade e no melhor custo-benefício pelo reprocessamento/esterilização de
materiais utilizados durante a dosagem do analito em questão. Casuística e métodos:
Foram reproduzidas 22 amostras de soro em dois ciclos de sistemas analíticos (manual
com materiais estéreis e reprocessados), analisando estatisticamente os dados obtidos e
comparando sistematicamente como padrão-ouro de um sistema totalmente analítico
e 100% estéril. As metodologias manuais foram executadas de acordo com a técnica
padrão do fabricante, e os resultados, comparados com automação de bioquímica do
laboratório de apoio da unidade em questão. Após analisados, foram feitos testes de pH
das vidrarias, pipetas e ponteiras durante o ciclo de esterilização e reprocessamento.
Resultados e conclusão: Os resultados de colesterol total, o qual foi utilizado nas
vidrarias, pipetas e ponteiras estéreis apresentaram DP = 7,438 e mediana = 130 mg/dl.
Para o sistema analítico reprocessado, foi obtido DP = 6,551 e mediana = 131 mg/dl.
O padrão-ouro utilizado na pesquisa apontou resultado de colesterol total = 132 mg/dl.
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No controle de qualidade de esterilização dos materiais, foi observado pH das vidrarias
igual a 7. Conclui-se que não houve alterações significativas dos resultados desse analito
pela reutilização de vidrarias, e especificamente de ponteiras, contribuindo de forma
direta na sustentabilidade e consequentemente no custo-benefício do teste, desde que o
laboratório apresente um sistema de gestão de qualidade eficaz no sistema de esterilização. Referência: 1. Cruz RP, et al. Validação de limpeza para farmoquímicas. Anvisa.
Disponível em: www.portal.anvisa.gov.br.
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA OUVIDORIA DE UM LABORATÓRIO
CLÍNICO: FOCO NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
Rebello JM, Branco CCSSP, Sanchez PB
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: O presente trabalho visa destacar os indicadores utilizados na ouvidoria
de um laboratório clínico. Esses indicadores servem para avaliar o desempenho
e a qualidade da empresa e da ouvidoria em relação à perspectiva do cliente.
Casuística e métodos: No ano de 2015, foram recebidas 1.733 manifestações de
clientes, ou seja, 0,35% dos clientes do laboratório. Foram mensurados os seguintes
indicadores: operacional (percentual de manifestações solucionadas e prazo de
resposta aos clientes), performance (procedentes, classificação quanto a frequência
e motivos de manifestações) e percepção do cliente da ação da ouvidoria (satisfação do retorno dado). As manifestações e as respectivas ações foram registradas
em software específico de Ouvidoria (OMD v2.0, GeNESS, 2003). Desse banco de
dados, foram geradas planilhas para análise estatística. Resultados e conclusão:
Das manifestações recebidas, 99% foram solucionadas e 94,35%, respondidas
dentro do prazo estabelecido de até sete dias úteis. Dessas manifestações, 90%
foram classificadas como procedentes. Foram mais frequentes elogios (42,24%),
sendo reclamações, sugestões e informações, respectivamente, 41,83%, 15,35% e
0,58% das manifestações. Motivos mais frequentes de manifestações: elogio geral
(24,08%), elogio do atendimento (18,16%), reclamação de demora no atendimento
(11,4%), sugestão de acréscimo no menu de exames (6,59%), informações incorretas (5,72%), eventos associados a coleta (3,98%); outros motivos totalizaram
30,07%. Quanto à satisfação do retorno dado pela ouvidoria (n = 43 respondentes,
manifestação espontânea): 27 ficaram satisfeitos, oito, parcialmente satisfeitos e
oito, insatisfeitos. Conclui-se que os indicadores de desempenho são indispensáveis
para a avaliação da qualidade, por isso, além dos indicadores já mensurados, o
laboratório pretende inserir indicadores de aprendizado e crescimento, como ações
corretivas recomendadas pela ouvidoria e que foram implantadas e impacto da
ouvidoria nos processos do laboratório.
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CONTROLE DE QUALIDADE NA CARGA VIRAL
Fonseca NR, Passos LG
Instituto Hermes Pardini
Objetivos: O controle de qualidade (CQ) significa a monitorização da precisão e da
exatidão, por meio do ensaio dos materiais de controle e da análise dos dados. Testes de
PCR em tempo real atualmente disponíveis têm se mostrado bastante eficazes no que
concerne sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade. O objetivo deste estudo é avaliar
o desempenho do controle de qualidade analítico na quantificação viral, utilizando o
sistema analítico automatizado COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® Test (CAPCTM).
Casuística e métodos: Para o estudo proposto, utilizamos dados dos controles obtidos na
rotina de quantificação de carga viral do vírus HIV-1 no período de janeiro a novembro
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de 2015 no sistema analítico automatizado (CAPCTM). Os controles foram compilados
no software unity (Biorad). Resultados e conclusão: Os resultados mostraram que o
desempenho dos controles na rotina é bem abaixo do estabelecido pelo fabricante e muito
estável entre os equipamentos. Por meio deste estudo podemos concluir que o desempenho
analítico e a qualidade do sistema avaliado são confiáveis e que o acompanhamento
diário do controle de qualidade na rotina de carga viral ajuda bastante e enriquece a
análise dos testes, o que contribui para a garantia de resultado fidedigno.
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PROGRAMA DE TREINAMENTO: SOLUÇÃO PARA INCENTIVAR O USO
RACIONAL DE PAPEL NO LABORATÓRIO CLÍNICO
Mendes ME, Faria VA, Badaró MLS, Berlitz FA, Sumita NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar a eficácia do programa de treinamentos em gestão ambiental
como fator de mudança comportamental, propiciando o uso racional de papel no
laboratório. Casuística e métodos: Este estudo ocorreu entre 2011 e 2015 em um laboratório hospitalar público. A metodologia define-measure-analyze-improve-control
(DMAIC) utilizada para o desenvolvimento deste projeto foi associada à métrica Seis
Sigma. Foram levantadas as necessidades e implantado um programa de treinamentos
anual para o tema sustentabilidade/ educação ambiental. A avaliação da eficácia do
programa foi feita por meio do consumo de papel sulfite tamanho A4 em comparação
com o número de exames efetuados. A meta proposta foi redução de 50% no consumo
de papel no período. As atividades desenvolvidas foram: definição de padronização de
monitoramento do consumo de papel (total e por área), execução dos treinamentos,
avaliações imediatas com provas, alteração de documentos, incluindo as novas práticas
no manuseio de papel, redução do número de impressoras, estímulo para uso do verso
das folhas, placas colocadas nas impressoras sobre o uso racional, fiscalização na
entrega de papéis pelo almoxarifado, oficinas específicas sobre o consumo racional e
ciclo do papel; além de cine pipoca com filmes ligados à causa ambiental no horário
de trabalho, monitoramento da pegada ecológica, estímulo ao programa de reciclagem
e acompanhamento da pesagem de papel consumido. Resultados e conclusão: Os
resultados foram positivos. Houve redução do consumo de papel. A pesagem de papel
para a reciclagem tem sido crescente, há maior conscientização dos colaboradores
para a causa da sustentabilidade (Tabela).
Fases do
Projeto

Treinamento/
funcionário

Definir
Medir
Analisar
Melhorar
Controlar

1h
1h 30min
2h
3h
6h

Reciclagem
de papel (kg)/
consumo
0,78
0,86
0,91
0,91
0,87

Consumo de
papel/nº de exames
realizados
0,1644
0,1235
0,0875
0,0771
0,0587

DPMO

Métrica
Sigma

499997
610399
397109
65735
63216

1
1,8
3,1
3,1
>6
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IMPACTO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS EM LABORATÓRIO
PÚBLICO EM TEMPOS DE CRISE

recursos naturais nem um laboratório público por meio do consumo de água. Houve
levantamento de aspectos e impactos ambientais e avaliação de riscos (NPS). Foram
traçados planos de ações para a implantação do projeto de redução do consumo de
água, envolvendo monitoramento do consumo mensal, manutenção hidráulica em
busca de vazamentos, diminuição de vazão de torneiras por aeradores, campanhas
para uso racional da água, troca de vasos sanitários, levantamento do consumo de
água por processo do laboratório, elaboração de projeto de reuso de água, manutenção
da caixa de água, controle da qualidade da água do poço artesiano, criação de plano
de contingência para situações de falta de água, redução de consumo de água na
recuperação de materiais e programa de conscientização de colaboradores. Resultados
e conclusão: No total, foram 10 ciclos de campanha do uso racional da água, quatro
edições de oficinas para discutir o uso da água no laboratório, conscientização de
colaboradores sobre economia no consumo e medidas tomadas. Foram instalados
aeradores em 96 torneiras e 10 novas descargas de vasos sanitários, cumprido o
cronograma de manutenções preventivas na rede e revisões em processos. O poço
artesiano é acionado periodicamente, e nas contingências há indivíduos preparados
para operacionalizar as ações. Há higienização e controle semestral da caixa de água.
O projeto de reuso encontra-se em fase de implantação. O consumo em m³ entre 2011
e 2015 foi 1.972, 1.929, 1.912, 1.912 e 1.564. As cargas de treinamentos por funcionário
foram 13, 8, 9, 9 e 18 horas/funcionário, o que demonstra uma correlação negativa
entre as duas variáveis (r = -0,875; p = 0,052; R2 = 76,6%) e uma equação da reta
de regressão: C2 = 3602 -80 C1. Após as medidas houve diminuição dos riscos, com
impacto menor para o meio ambiente.
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IMPACTOS DA REVISÃO DA COMPARABILIDADE INTRALABORATORIAL
EM MICROSCOPIA NA ROTINA DE ESPERMOGRAMA
Belmonte MA, Chiaramonte AD, Cavassin ED, Porto APAGK, Cesar KR
Grupo Fleury
Objetivo: Avaliar o desempenho dos colaboradores que analisam espermograma
após a revisão do processo de comparabilidade intralaboratorial em microscopia.
Casuística e métodos: Foram utilizados os dados obtidos por meio das avaliações
da comparabilidade intralaboratorial (CI) e dos relatórios de avaliação de controle
externo de 2014 e 2015 para todas as unidades em que o grupo atua e que realizam a
rotina de espermograma. Foi feita uma revisão nos critérios de avaliação da CI e criado
um fluxograma de plano de ação sistêmico aplicado em todas as seções processantes
para cada faixa de corte, conforme porcentagem de adequação dos colaboradores. Os
dados obtidos foram analisados quali e quantitativamente. Resultados e conclusão:
Em junho de 2015, o critério identificação de Kruger foi incluído na avaliação de CI.
A partir dessa data, observamos uma queda na porcentagem de adequação dos colaboradores. Como plano de ação, um treinamento sistêmico foi realizado pelo setor de
referência. Todos foram avaliados novamente e 100% dos colaboradores, considerados
como aptos para realização da rotina. No segundo ciclo da comparabilidade ocorrido
em dezembro de 2015, 88% dos colaboradores tiveram melhor desempenho em relação
à avaliação anterior. Em paralelo a isso, a adequação dos resultados no controle de
qualidade externo aumentou 37%. A revisão dos critérios da CI em conjunto com as
definições de planos de ação sistêmicos trouxe aumento dos índices de adequação na
comparabilidade dos colaboradores que realizam a rotina de espermograma, reduzindo
a subjetividade da análise.

Mendes ME, Badaró MLS, Faria VA, Sumita NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar o impacto da implantação do programa de uso racional de água
em laboratório clínico. Casuística e métodos: Entre 2011 e 2015, estudou-se o uso de
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FERRAMENTA INFORMATIZADA PARA A COMUNICAÇÃO EFETIVA DE
RESULTADOS CRÍTICOS DE EXAMES LABORATORIAIS
Lopes TG, Santos RA, Ribeiro CMAS, Souza LE, Silva AM
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Hospital São Rafael
Objetivo: Uma das metas de segurança do paciente é a comunicação efetiva, cujo
desafio é desenvolver de forma colaborativa uma política e/ou um procedimento para
a comunicação de resultados de exames considerados críticos. O objetivo do nosso
trabalho foi desenvolver uma ferramenta que garantisse a comunicação efetiva dos
resultados de exames laboratoriais críticos, aumentando assim a adesão ao protocolo
institucional. Casuística e métodos: Foram realizadas reuniões com as coordenações e
a diretoria médicas para revisão e definição dos exames e valores que seriam incluídos
no perfil de resultados críticos do nosso serviço; a partir daí, foi desenvolvido um painel
que emite um alerta sonoro no momento em que o sistema de informática recebe um
resultado considerado crítico, de acordo com o perfil padronizado. Ao acessar o painel,
os analistas laboratoriais são informados dos dados do paciente (nome completo, leito
e unidade) e exames, cujos resultados críticos devem ser comunicados. Por meio do
painel também é possível gerar um relatório para acompanhamento do indicador
de eficiência dessa rotina. Resultados e conclusão: Comparamos o quantitativo de
exames com os resultados críticos comunicados em um trimestre de 2015 (período que
não existia o painel) e 2016 (após implantação do painel) por meio de relatório gerado
no sistema e planilha de registros das notificações. Com a nova ferramenta implantada,
conseguimos obter um aumento de 120% na adesão ao protocolo de comunicação
de resultados críticos. O monitoramento desse processo é importante para garantir a
segurança do paciente e atender as especificações contidas nas normas que direcionam o fluxo de trabalho no laboratório clínico (RDC 302, norma PALC 2013, ONA).
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COMUNICAÇÃO DE VALORES CRÍTICOS
Gouvea CP, Grilo MS
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Descrever o processo de implantação e notificação dos valores críticos no
laboratório de hemostasia e avaliar seu impacto por meio de análise retrospectiva.
Casuística e métodos: Análise de dados referentes às notificações dos valores críticos
em 2015. Foram avaliados características epidemiológicas dos pacientes, exames mais
notificados, unidades com maior número críticos e insucessos. A definição dos analitos
a serem notificados baseou-se na literatura e estabeleceu-se que a comunicação pode
ser feita ao médico solicitante ou à enfermagem. O sucesso é obtido quando o resultado
for recebido pela equipe solicitante, e o insucesso é definido após três tentativas frustradas de comunicação. Foi estabelecido também que a comunicação deve ser passível
de rastreamento por meio da política do Read Back, a qual requer que o ouvinte repita
o resultado informado, além de seus dados pessoais. Os indicadores de desempenho
avaliam número total de valores críticos mensais comunicados e percentuais de
sucesso, comparando-os com os da Controllab. Resultados e conclusão: Foram
realizados 327.516 exames, sendo comunicados 726 resultados críticos, dos quais 99%
foram TP e TTPA. A média de idade dos pacientes foi de 54 anos. Houve predomínio
do sexo feminino (57,4%), porém a diferença entre os sexos diminuiu na faixa entre
40 e 70 anos. As doenças cardiovasculares demonstraram maior prevalência (23,5%),
entre elas a TVP (34), seguida do AVC (24). A análise do processo revelou baixa taxa
de sucesso (51%) atribuída a cadastros desatualizados, dificuldade de localização dos
responsáveis, comunicação restrita a ligações telefônicas e conscientização precária
dos funcionários.
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TRANSFERÊNCIA DE INTERVALOS DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICOS DO
ENSAIO GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE DO ARCHITECT C8000 ABBOTT
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Tema livre tradicional

PARA A ADVIA 2400 SIEMENS: UTILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO
CALIPER, RESULTADOS DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA E ANÁLISE DE
BHATTACHARYA
Dias AC, Barbosa AL, Caridade WS, Rodrigues NMA, Leite CB
Laboratório Sabin
Objetivos: Realizar o estudo de transferência dos intervalos de referência (IRs)
pediátricos do ensaio gama glutamiltransferase (GGT) – disponível na base de
dados do CALIPER –, equipamento ARCHITECT c8000 (doador) para o Advia 2400
(receptor), e validar a transferência dos IRs por meio da análise de Bhattacharya.
Casuística e métodos: Os IRs pediátricos para GGT de pacientes com idades entre
1 e 10 anos e 11 e 18 anos para o equipamento ARCHITECT c8000 são 6 a 16 U/l
e 7 U/l a 21 U/l, respectivamente. Eles foram transferidos por meio do seguinte
protocolo: 1) comparabilidade entre os 54 resultados disponíveis no ensaio de
proficiência Controllab para a plataforma “Architect/Aeroset Szasz IFCC#Architect
C8000/CI8200#37” e “Advia – Szasz IFCC#Advia 1650/2400#37”; 2) aprovar a análise da correlação (critério: r > 0,975) e da regressão linear (critério: bias analítico
< 11,06%) obtida com a comparabilidade; 3) transferência dos IRs pediátricos; 4)
validação da transferência por meio da estimação indireta de IRs de acordo com
análise Bhattacharya, realizada na ferramenta Excel disponível no site SydPath
(Serviço Patologia de Sydney Austrália). Os gráficos e a análise estatística foram
realizados pelo programa Medcalc.
Resultados e conclusão: O r = 0,998 e a equação regressão y = 0,989*x + 0,506
possibilitaram a transferência dos IRs para o equipamento Advia 2400. Os IRs
transferidos para as faixas etárias de 1 a 10 anos e de 11 a 18 anos foram de 6 a 16
U/l e 7 a 21 U/l, respectivamente. Para esses mesmos IRs, a análise Bhattacharya
forneceu os resultados de 4,4 a 16 U/l e 2,3 a 19,3 U/l, respectivamente. Esses
dados ratificam a transferência dos IRs e a importância da análise Bhattacharya
quando é usada a estimação indireta de IRs por meio de dados do sistema informatizado laboratorial. Referência: 1. Gindler EM. Calculation of normal ranges
by methods used for resolution of overlapping Gaussian distributions. Clin Chem.
1970; 16(2): 124-8.

TESTES LABORATORIAIS REMOTOS
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MONITORAMENTO DE BK POLIOMAVÍRUS EM TRANSPLANTADOS
RENAIS
Leite RIJCK, Gôuvea ALF, Carvalho FR, Rochael MC, Almeida JR
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivos: Este estudo visou diagnosticar e acompanhar a infecção por poliomavírus BK
em uma coorte de receptores de transplante renal atendidos no Hospital Universitário
Antônio Pedro/UFF. Casuística e métodos: Foram analisados 32 pacientes transplantados no período de abril de 2014 a setembro de 2015, sendo obtidas amostras de urina,
sangue e fragmentos renais. Os pontos de análise para a infecção por BKV ocorreram
por meio das amostras de urina que foram submetidas ao exame citológico (Decoy
cell), e urina e sangue por PCR qualitativo e quantitativo. Resultados e conclusão:
A positividade geral do rastreamento na urina foi de 19% quando usado Decoy cell,
aumentando para 56% quando se utilizou a combinação Decoy cell e a PCR urinária.
Apesar do pequeno número de resultados de Decoy cell positivos, também foi encontrada boa correlação morfológica entre a citologia de rotina e a microscopia direta
de contraste de fase em análises de urina pela citologia. PCRu ocorreu precocemente
com duas semanas após o transplante em dois pacientes, ao passo que a presença
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de Decoy cell foi primeiramente detectada na sexta semana. De todos os pacientes
positivos, 72% (13/18) foram detectados nos primeiros três meses. Carga viral de BKV
no plasma (qPCRp) foi negativa para todos os pacientes ao final do segundo mês e
positivas (> 104 cópias/ml) em 19% ao final do terceiro mês. Nenhum dos pacientes
desenvolveu nefropatia por BKV. O monitoramento de receptores renais para o BKV é
importante para o controle da infecção por esse vírus.
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EVOLUÇÃO DA INFECÇÃO POR POLIOMAVÍRUS BK EM RECEPTOR DE
TRANSPLANTE RENAL: RELATO DE CASO
Gôuvea ALF, Leite RIJCK, Carvalho FR, Rochael MC, Almeida JR
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Objetivo: Descrever um caso no qual a imuno-histoquímica possibilitou diagnosticar e
acompanhar a evolução da nefropatia por poliomavírus em paciente transplantado renal.
Casuística e métodos: Foram analisadas duas biópsias de um paciente do sexo
masculino, 37 anos, transplantado renal em julho de 2013, que apresentava como
doença subjacente hipertensão arterial sistêmica. Poliomavírus BK pode ser definido
morfologicamente pela sua demonstração histológica de replicação em amostras de
biópsias de rim. Resultados e conclusão: Desde janeiro de 2014, o paciente apresentava
deterioração progressiva da função renal. A primeira biópsia do enxerto foi realizada
em setembro de 2014, mostrando edema, especialmente na medula, intersticial desigual e moderado infiltrado com linfócitos, histiócitos e eosinófilos, mais evidente na
junção corticomedular (26%-50% do córtex renal envolvido), hemorragia estromal
irregular, alguns focos de tubulite e fibrose mínima (< 10% do córtex renal envolvido).
A coloração imuno-histoquímica com o anticorpo de SV-40 revelou positividade nuclear em numerosas células epiteliais tubulares presentes em ambos córtex e medula.
O diagnóstico foi BKVAN fase B. Uma segunda biópsia do enxerto foi realizada, em
janeiro de 2016, mostrando extensa fibrose intersticial e infiltrado inflamatório (>
50% do córtex renal envolvido), com predomínio de linfócitos, mas também células
plasmáticas, histiócitos, eosinófilos e neutrófilos. Imuno-histoquímica para o SV-40
revelou positividade nuclear fraca em algumas células epiteliais tubulares presentes
em ambos córtex e medula. Foi verificada a evolução de BKVAN para fase C. Portanto,
os achados do presente caso clínico sugerem que a infecção do poliomavírus BK em
paciente transplantado renal pode levar a evolução das lesões renais, com possibilidade
de doença progressiva e perda tardia do enxerto.
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GLICEMIA CAPILAR À BEIRA DO LEITO E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANEJO DA HIPOGLICEMIA EM UM HOSPITAL DE BELO
HORIZONTE, MINAS GERAIS
Gonçalves SM, Cosso MAM, Vieira AAS, Nunes MS, Dias FC
Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Hospital Madre Teresa
Objetivos: Investigar casos de hipoglicemia (HIPO) executados por meio de
teste laboratorial remoto (TLR) à beira do leito e confirmados na condição de
resultados críticos pelo laboratório, observando o impacto da implantação do
protocolo de manejo do paciente hipoglicêmicos (PMPH). Casuística e métodos:
Foram avaliados 1.498 pacientes adultos nos anos de 2014 e 2015 com registros de
glicemia capilar (GLIC) menor ou igual a 70 mg/dl, valor definido como situação
de alerta. Registros de GLIC menor ou igual a 40 mg/dl foram classificados como
evento severo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/
HMT-CAAE no 56126216.5.0000.5127). Realizada GLIC por método amperimetria
no equipamento Xceed Abbott e simultaneamente glicose em acesso venoso (GLI)
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por colorimetria no Vitros’s 250 Jonhson. As análises estatísticas foram realizadas
no programa MiniTab (Versão 15.0), por meio do teste t pareado, com valor de p
< 0,05. Resultados e conclusão: Não foram observadas diferenças significativas
entre os valores encontrados para GLIC e GLI na checagem dos resultados críticos
e situações de alerta, com coeficiente de variação 10%. Os dados apresentaram
distribuição normal e resultado da média próximo da mediana. Em 2014, foram
realizadas 63.026 GLIC, sendo 2.301 resultados de alerta, envolvendo 705 pacientes e representando uma frequência de 3,7% dos registros. Desses pacientes,
63 apresentaram eventos severos por meio de 266 resultados de GLIC, ou seja,
0,42% do total de resultados e 11,5% entre as situações de alerta. Em 2015, foram
realizadas 64.288 GLIC, sendo 2.242 resultados de alerta, envolvendo 783 pacientes ou 3,5% dos registros. Duzentos e dezoito eventos severos de GLIC ocorreram
com 52 pacientes, representando 0,34% do total de resultados e 9,7% entre as
situações de alerta. A frequência de resultados de alerta permaneceu constante,
reduziu eventos severos e prováveis reincidências atribuídos a adesão ao PMPH,
importância do TLR, e ao alinhamento do fluxo de assistência dos serviços de
laboratório, enfermagem e nutrição.
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ANALYSIS OF CK-MB ASSAY IN POINT OF CARE (POC)
Faro LB, Silva MLG, Silva N, Furlan PV, Salviato K
DASA, Diagnósticos da América
Objective: Compare CK-MB test between a point of Care System – Stratus® 200 CS
Acute Care (Siemens Healthcare) and cTnI E411® equipment (Roche Diagnostic).
Casuistic and methods: The CK-MB mass is the first enzyme that increases in the
serial determination of the acute myocardial infarction diagnosis. CK-MB mass raises
4 hours after chest pain beginning, and peaks between 12 to 24 hours, returning
to the normal concentration into 24 to 72 hours. The critical clinical condition of
the patient in IAM stimulates the investment and resource in this medicine area
characterizing some sensitive markers. Improvements in POC technology is directly
related to provide better patient care in the emergency room. The study was conducted
a comparative study of the CK-MB test on the Laboratory. Twenty plasma samples
were analyzed with Lithium heparin using Acute Care TestPak CKMB assay in POC
equipment – Stratus® CS 200 (Siemens) radial partition immunoassay technology
(RPIA) in solid phase and compared with CK-MB assay, used in the E411 (Roche)
equipment, magnetic particles electrochemiluminescence assay. Expected value for
healthy individuals in the method RPIA is from 0.6 to 3.5 ng/ml and for magnetic
particles electrochemiluminescence methodology is up to 4.9 ng/ml. Results and
conclusion: 100% (n = 20) of the samples were concordant between both methodologies, 30% (n = 6) were positive, 70% (n = 14) were negative. kappa coefficient
was 1.0. The result of this study indicates a high correlation between both methodologies. The Stratus® 200 CS Acute Care (Siemens Healthcare) can be safely applied
in patient care in point of care for detection of ischemia and cardiac injury as an
option to quantitative determination of high sensitivity CK-MB mass, providing an
immediate patient screening in emergency condition.
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COMPARATIVE STUDY OF HIGH-SENSITIVITY C REACTIVE PROTEIN
ASSAY IN POINT OF CARE
Faro LB, Silva MLG, Silva N, Furlan PV, Salviato K
DASA, Diagnósticos da América
Objective: This study compared the results from CardioPhase® hsCRP assay in
Point of Care Stratus® CS 200 Acute Care (Siemens) and for RCRP assay in Di-
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mension® RXL MAX (Siemens) at Central Laboratory. Casuistic and methods:
The CRP high concentration indicates an increased risk of myocardial infarction, cardiovascular acute syndromes prognosis, and it is strongly associated
with cardiovascular disease adding predictive value for others cardiovascular
disease and peripheral vascular markers. Currently, the circulate CRP is already
quantified which support the clinical and therapeutic protocols. The AHA/CDC
guideline referee that CRP measurement from intermediate values could alert
the physician for the monitoring of the coronary disease. According with this
risk stratification guideline, the CRP value above 10 mg/l, detected into 6 to 24
hours, after onset IAM symptoms; it is an indicative of recurrent cardiac events
in a short time (30 days to 1 year). We evaluated forty (40) plasma samples with
Lithium Heparin. We used the CardioPhase hsCRP in POC Stratus® CS 200
with Solid Phase Radial Partition Immunoassay Technology and Extended Range
CRP assay with Dimension® RXL MAX system by Turbidimetric Immunoassay
Technique. According to literature, for healthy individuals, expected values are
under 3 mg/l (0.3 mg/dl) for both methodologies. Results and conclusion: Results
were 100% concordant between the methods (n = 40 samples – 75% of pathological
samples [n = 30] and 25% normal [n = 10]). The Kappa coefficient was 1.00 and
r = 0.989. The data showed a high concordance between Stratus® CS 200 (POC) and
Dimension® RXL MAX (Central Laboratory), which suggest that Stratus® CS 200 is a
point of care technology for quantitative determination of high sensitivity CRP simplifying the pre analytical process without compromise the quality of the patient care.
403

COMPARATIVE STUDY OF HIGH-SENSITIVITY TROPONIN TEST IN
POINT OF CARE
Faro LB, Silva MLG, Silva N, Furlan PV, Salviato K
DASA, Diagnósticos da América
Objective: This study compares cTnI in Point of Care – Stratus® 200 CS Acute
Care (Siemens Healthcare) to cTnI in VIDAS® system (Biomerieux). Casuistic
and methods: The cardiac Troponin I (cTnI) is the reference marker for the
diagnosis of acute myocardial infarction. The cTnI is released from the cardiac
cell after cellular death. The cTnI quantification provides a sensitive and specific
determination of myocardium muscle injury. Serial monitoring of cardiac
troponin is an effective approach for early identification, evaluation and monitoring of cardiac injury. New generation of troponin assays with high sensitivity,
capable of detecting very low concentrations. Forty nine (49) lithium heparin
plasma were analyzed using Acute Care CTNI TestPak in POC – Stratus® CS 200
(Siemens Healthcare), immunoassay technology by radial partition (RPIA) in
solid phase and compared to cTnI assay used in VIDAS system (Biomerieux),
immunoenzymatic fluorescence assay (ELFA). The expected value for healthy
individuals in RPIA methodology is 0.1 ng/ml and for the ELFA method is 0.11
ng/ml. Results and conclusion: 95.92% samples (n = 47) agreed between the
both methods, 91.84% samples (n = 45) were negative, and 8.16% (n = 4)
were positive. kappa coefficient of 0.78. Two samples were discordant; however
the samples were from the same patient, 71 years old, with a diagnostic of acute
myocardial infarction and CK mass with abnormal result. Both samples were
positive in Stratus CS 200 and negative in VIDAS. Data showed high correlation
between both methods. The cTnI POC assay provides fast and confident results,
with high sensitivity and accuracy, equivalent to common routine instruments,
focused on to the emergency patients with chest pain.
404

PERFORMANCE ANALÍTICA DOS GLICOSÍMETROS DE UM HOSPITAL
TERCIÁRIO

139

Tema livre tradicional

Martins JM, Bazzo ML, Morais EC, Martinello F
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivo: Avaliar a performance analítica de glicosímetros (GM) de um hospital.
Casuística e métodos: O monitoramento glicêmico é otimizado com o uso dos
GM, os quais necessitam de baixo volume de amostra e agilizam a produção do
resultado. Concomitantemente, surgem desafios como necessidade da harmonização dos múltiplos GM instalados. A facilidade na operação do GM leva à falsa
percepção de que o GM não é capaz de produzir risco ou dano ao paciente. Este
estudo prospectivo avaliou a precisão, a exatidão e o erro total de 14 GM Accu-Chek
Performa (Roche) utilizados no HU da UFSC. Para avaliação da precisão, duas
amostras-controle fornecidas pelo fabricante (nível alto 300 mg/dl, baixo 44 mg/dl)
foram avaliadas diariamente durante, no mínimo, 20 dias. Para avaliar a exatidão,
o resultado médio das amostras-controle foi comparado com o resultado de um
GM “controle”, o qual era novo, não estava em uso nas unidades de internação e
apresentava boa correlação com o resultado do equipamento de referência (método da hexoquinase glicose 6 fosfato). Os resultados obtidos foram avaliados em
relação às especificações da qualidade (EQ) com base na variação biológica para
a determinação de glicose sérica. Resultados e conclusão: Dos 14 GM avaliados,
três apresentaram imprecisão inaceitável, segundo as EQ, que ocorreram somente
com amostras-controle do nível baixo. No entanto, praticamente todos os GM apresentaram desempenho ótimo na exatidão para o nível baixo. Consequentemente, o
erro total de todos os GM variou do mínimo ao ótimo. Com a amostra-controle de
nível alto, dois dos 14 GM apresentaram CV com desempenho ótimo e os demais,
dentro do desejável. O erro sistemático foi inaceitável para quatro dos 14 GM, o
que levou a um erro total inaceitável para um GM. Os resultados apontam que os
GM têm menor imprecisão para níveis baixos de glicemia e menor exatidão para
altas concentrações sanguíneas de glicose.
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VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTO TLR PARA DOSAGEM DE PROCALCITONINA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ALTA COMPLEXIDADE
Iwashima DCC, Furlan RL, Vasconcellos LS, Dias JBS, Oliveira VV
Serviço de Medicina Laboratorial do Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG)
Objetivo: O uso da procalcitonina (PCT) como marcador de fase aguda vem
aumentando nos últimos anos devido às altas sensibilidade e especificidade para
septicemias. Mais recentemente, a PCT vem sendo utilizada como biomarcador
de prognóstico, principalmente por meio de testes laboratoriais remotos (TLR). O
objetivo do presente estudo foi validar a dosagem de PCT em equipamento TLR,
em comparação com instrumento de referência, em hospital universitário de alta
complexidade. Casuística e métodos: Foram selecionadas 37 amostras de soro
de pacientes internados em unidade de terapia intensiva no serviço, no período de
12 de abril de 2016 a 26 de abril de 2016. Nessas amostras, realizou-se a dosagem
concomitante de PCT no equipamento VIDAS (BioMérieux) e TLR FINECARE
(Guangzhou Wondfo Biotech Co., LTD). Foi analisado o desempenho analítico
entre os equipamentos. O estudo estatístico foi conduzido por meio do teste de
Pearson, considerando-se boa correlação r2 > 0,975. Resultados e conclusão: Foi
demonstrada uma boa correlação entre os métodos (r2 = 0,985). Das 37 amostras,
11 foram positivas e 24, negativas em ambos os métodos. Apenas dois resultados
foram discordantes (positivos no VIDAS e negativos no FINECARE). As sensibilidade
e especificidade do TLR foram 100% e 92%, respectivamente. A taxa de falso negativo
foi de 5,4%. Não foram detectados resultados falso positivos. Concluindo, o TLR
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apresentou boa correlação com o instrumento de referência, podendo ser útil na
assistência ao paciente crítico ao reduzir o tempo para tomada de decisão diante
de infecções bacterianas graves. Referências: 1. Azevedo JR, et al. Procalcitonina
como biomarcador de prognóstico da sepse grave e choque séptico. Rev Col Bras
Cir. 2012; 39(6): 456-61. 2. Andriolo A, et al. Pró-calcitonina e proteína C reativa
em processos infecciosos graves. J Bras Patol Med Lab. 2004; 40(3).
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AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DE SETE TESTES RÁPIDOS PARA O
DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV
Marinho FLO, Santos NLL, Mateo EC, Neves SPF, Vasconcellos LS
Departamento de Propedêutica Complementar da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais (FMUFMG) e Instituto Hermes Pardini
Objetivos: Em 17 de dezembro de 2013, o Ministério da Saúde publicou a portaria
nº 29, preconizando a utilização de testes laboratoriais remotos (TLR) para o
diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV (fluxo 1 e 2). Entretanto, a literatura
é carente de trabalhos que comparem e validem os diferentes testes rápidos disponíveis no Brasil entre si e os fluxos citados. O objetivo foi avaliar a sensibilidade de
sete diferentes dispositivos de TLR para o diagnóstico da infecção pelo vírus HIV.
Casuística e métodos: Trata-se de projeto de pós-graduação, do tipo observacional,
analítico e de concordância, no qual foram avaliadas as sensibilidades de sete
diferentes dispositivos de TLR para o HIV. Foram utilizadas 100 amostras séricas de
pacientes sabidamente positivos para o HIV, acima de 18 meses de idade, de ambos
os sexos, diagnosticados via eletroquimioluminescência (triagem) e Wester Blot
(confirmatório). Resultados e conclusão: As sensibilidades dos sete TLR testados
foram apresentadas na Tabela a seguir, sendo destacado o padrão de leitura da
banda de positividade.
Dispositivo
1
2
3
4
5
6
7

Kit de diagnóstico
HIV1/2 (ABON)
HIV Test Bioeasy
(Bioeasy)
Determine HIV 1/2
(Alere)
DPP Rapid Test
HIV 1/2 (Labtest)
DS RAPID TEST
HIV (Labtest)
IMUNOCROM HIV
1+2 (MBiolog)
Imunorrápido
HIV 1&2 (Wama
Diagnóstica)

Positivo Positivo Positivo
Sensibilidade Sensibilidade
Negativo
forte
fraco muito fraco
encontrada
da bula

Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: Avaliar a eficiência da fase analítica com o equipamento Radiometer AQT90
Flex pela metodologia Fluoroimunoensaio para troponina I por comparabilidade
qualitativa com amostras de pacientes cardiológicos. Casuística e métodos: Foram
analisadas 27 amostras, sendo uma de soro e uma de sangue total em EDTA para
cada paciente. As amostras de soro foram analisadas em equipamento Siemens
Advia Centaur XP em metodologia de quimiluminescência; esta metodologia foi
considerada como Gold Standard neste estudo. As amostras de sangue total com
EDTA foram analisadas no equipamento Radiometer AQT90 Flex em metodologia
de fluoroimunoensaio. Os valores de corte considerados para a metodologia quimiluminescência foram de igual ou inferior a 0,04 ng/ml para negativos e superiores
a 0,04 para positivos. Para a metodologia fluoroimunoensaio os valores de corte
foram de igual ou inferior a 23 pg/ml para negativos e de superior a 23 pg/ml para
positivos. Os resultados foram classificados como negativos e positivos e analisados
com a ferramenta estatística EP Evaluator com o estudo de comparação de método
qualitativo e com análise de concordância de kappa. Resultados e conclusão: Foram
obtidos três resultados negativos e 24 positivos classificados conforme os valores
de corte de cada metodologia. Na comparação estatística de método qualitativo,
foi obtido concordância de 100%, sensibilidade de 100% e especificidade de 100%
(95% intervalo de confiança calculado pelo método pontuação). Na concordância
de kappa geral, foi obtido p valor geral de < 0,001 e intervalo de 95% de confiança
do kappa superior de 1 e inferior de 0,623. Referências: 1. Burtis CA, Ashwood
ER, editors. Tieitz textbook of clinical chemistry. 2nd ed. Pennsylvania, USA: W. B.
Saunders Company Philadelphia; 1994. 2. Thygesen K, Alpert JS, Antman E, Bassand
JP. Myocardial infarction redefined – a consensus document of the Joint European
Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition
of myocardial infarction. JACC. 2000.
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COMPARAÇÃO ENTRE AS METODOLOGIAS DE ABSORÇÃO ATÔMICA
COM ATOMIZAÇÃO POR FORNO DE GRAFITE, CHAMA, ICP-MS E COLORIMETRIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE ZINCO EM SORO
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DB Medicina Diagnóstica Ltda

Houve diferenças no desempenho analítico dos TLR testados, cujas sensibilidades
variaram de 92% a 100%. Em alguns dispositivos, a banda de positividade foi de
difícil visualização, comprometendo a qualidade do teste. Referência: 1. Ministério
da Saúde. Brasil. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
HIV/Aids, Hepatites e outras DST. Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo
HIV. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
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ANÁLISE DE KAPPA PARA COMPARABILIDADE ENTRE METODOLOGIAS
QUIMILUMINESCÊNCIA E FLUOROIMUNOENSAIO POINT OF CARE
Barcellos FGC, Mendes ME, Geannocaro A, Camarada OC, Avallone LB
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Objetivo: Comparar o desempenho das principais metodologias disponíveis
atualmente para quantificação de zinco em soro. Casuística e métodos: O
zinco participa como constituinte integral de proteínas ou cofator enzimático
em mais de 300 reações químicas do organismo. Seu papel na nutrição humana
tem sido cada vez mais ressaltado e estudado, juntamente com a importância do
acompanhamento da disponibilidade desse elemento no organismo. As técnicas
mais usadas para a quantificação de zinco em soro atualmente são colorimetria,
absorção atômica com atomização por forno de grafite e chama e plasma indutivamente acoplado a espectrometria de massas (ICP-MS). Foram dosadas amostras
de 65 pacientes nas quatro metodologias, e os dados encontrados foram tratados
estatisticamente. Resultados e conclusão: A maior variação foi encontrada nas
técnicas de absorção atômica, principalmente forno de grafite, que apresentou
um desvio padrão dos resultados de 18,4, enquanto o desvio da atomização por
chama foi de 16,4, colorimetria, de 8,5 e ICP-MS, de 10,4. Contudo, após avaliação
estatística dos dados pelo método ANOVA, não foi constatada diferença significativa
entre os resultados encontrados nas quatro metodologias. As técnicas de ICP-MS e
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colorimetria apresentaram resultado de t Student igual a 0,0007 quando comparadas entre si, e ambas apresentaram média de 87 ug/dl. A análise por absorção
atômica, apesar de mais sensível e específica que a colorimetria, é mais suscetível
a interferências analíticas, e a tendência é de que futuramente a quantificação de
traços de metais seja realizada apenas por ICP-MS. Esse trabalho confirmou que
as quatro metodologias testadas são eficazes na determinação de zinco em soro.
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TACROLIMUS EM TRANSPLANTADOS RENAIS IDOSOS POR ACQUITY
UPLC® LC MS/MS SYSTEM WATERS®
Romano P, Ebner PAR, Garcia MS, Sumita NM, David-Neto ED
Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: Avaliar o desempenho analítico de tacrolimus em UPLC-MS/MS no sangue
total de receptores idosos de transplante renal. Casuística e métodos: Acquity MS/MS
foi utilizado. Padrões, controles e amostras (50 µl) foram tratados com 200 µl de sulfato
de zinco (0,1 M) e 500 µl de acetonitrila; 20 µl do sobrenadante foram injetados no
equipamento. Precisão interensaio foi realizada em 20 dias de teste com dois níveis
de amostras de sangue (baixo e alto) em duas corridas diferentes no dia. Precisão
intraensaio realizada, estudando 20 alíquotas de amostras em dois níveis (baixo e
alto) com duas réplicas diárias. Limite de detecção calculado como três desvios padrão
de 10 repetições de amostra sem tacrolimus. Sensibilidade analítica e linearidade
avaliadas com sangue total com concentrações conhecidas foram diluídas sem série
com o calibrador (concentração zero para tacrolimus). Estabilidade: a mesma amostra
foi analisada de 7 a 90 dias após armazenagem a -80ºC. A recuperação foi realizada
com adição de controles em três amostras. Comparabilidade entre dispositivos Abbott
Architect® (quimioluminescência) e UPLC-MS/MS® com 20 amostras de pacientes
transplantados renais com tempo de coleta aleatório após a dose. Teste de carryover
realizado com análises sequenciais (n = 21) de elevada e baixa concentração. Após
a validação, o método foi utilizado para avaliação dos níveis de tacrolimus em transplantados idosos estáveis. Resultados e conclusão: As amostras foram estáveis por
90 dias. Os valores encontrados para recuperação estão dentro do intervalo aceitável
(80%-120%). Precisão intra e interensaio dentro dos limites de aceitabilidade do CV
aceitável. A comparabilidade mostrou que os métodos são intercambiáveis. A exatidão,
a linearidade e a sensibilidade foram adequadas para a determinação dos níveis
sanguíneos de tacrolimus. O método não apresenta carryover.
Após a validação, o método foi utilizado para avaliação dos níveis de tacrolimus em
transplantados idosos estáveis.
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de 10 repetições de amostra sem Metotrexato. Sensibilidade analítica e linearidade
avaliada com concentrações conhecidas foram diluídas em série com o calibrador
(concentração zero para Metotrexato). Estabilidade: a mesma amostra foi analisada
por sete dias após armazenagem a 2ºC-8ºC; as amostras foram estáveis por sete dias.
A recuperação foi realizada com adição de controles em três amostras; os valores
encontrados estão dentro do intervalo aceitável (80%-120%). Comparabilidade entre
dispositivos Abbott Architect® (CMIA) TDX Abbott® (imunofluorescência polarizada)
com 20 amostras de pacientes transplantados renais com tempo de coleta aleatório após
a dose. Teste de carryover realizado com análises sequenciais (n = 21) de elevada e
baixa concentração. Resultados e conclusão: AMR = 0,02-1 µmol/ml. CV intraensaio
de 2,7 ± 0,0237-3,2 ± 0,039%, interensaio de 1,2 ± 0,04-3,2 ± 0,06%. Recuperação
de 99,3%-101%. Carryover 0,0014 (limite de 0,0039); robustez com dois operadores
com diferentes níveis de treinamento deu r2 = 0,991. O método é confiável, preciso e
exato para detectar níveis plasmáticos de Metotrexato.
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COMPARABILIDADE DO EXAME DE ZINCO SÉRICO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA POR CHAMA E ESPECTROMETRIA
DE MASSAS POR PLASMA ACOPLADO INDUTIVAMENTE
Bueno JE, Lisboa AJM, Alves SM, Tarão JC, Lobo MMB
Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivo: Fazer um estudo comparativo do exame de zinco no soro, realizando-o
em duas metodologias distintas, absorção atômica por chama e espectrometria de
massa por plasma acoplado indutivamente. Casuística e métodos: Foram separadas
35 amostras de soro, colhidas em tubo próprio para coleta de zinco. Foi feita uma
diluição de um para cinco, soro e água grau HPLC, levadas primeiramente ao equipamento de absorção atômica com módulo de chama. Foram analisados os resultados
dessas amostras. Em seguida, as mesmas amostras foram diluídas de um para vinte,
soro e água grau HPLC, e levadas ao espectrômetro de massas por plasma acoplado
indutivamente; analisamos os resultados. Após as dosagens, comparamos os resultados
das duas metodologias. Resultados e conclusão: Após colocarmos os resultados em
planilhas de Excel, observamos que das 35 dosagens, conseguimos desvio padrão
máximo de 13,26% e desvio padrão mínimo de 0,14%, obtendo média de 5,23% de
desvio padrão da dosagem por absorção atômica modo chama e espectrometria de
massas com plasma acoplado indutivamente. Com este estudo concluímos que ambas
as metodologias, espectrometria de absorção atômica modo chama e espectrometria
de massas com plasma acoplado indutivamente possuem alto grau de comparabilidade. Desvios padrão de resultados entre os dois métodos são baixos, portanto são
metodologias comparáveis.
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VALIDAÇÃO DE METOTREXATO EM EQUIPAMENTO ARCHITECT® POR
QUIMIOLUMINESCÊNCIA (CMIA)
Ebner PAR, Romano P, Caldeira JC, Santos MS, Sumita NM
Laboratório Central e LIM 03 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar o desempenho do reagente de Metotrexato no equipamento Architect
Abbott® bem como a comparabilidade com TDX Abbott®. Casuística e métodos:
Utiliza-se plasma coletado com EDTA. Padrões e controles são colocados na caçapa
de leitura (mínimo 200 µl). Precisão interensaio foi realizada em 20 dias de teste com
dois níveis de amostras (baixo e alto) em duas corridas diferentes no dia. Precisão
intraensaio realizada, estudando 20 alíquotas de amostras em dois níveis (baixo e
alto) com duas réplicas diárias. Limite de detecção calculada como três desvios padrão
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O IMPACTO DA HEMÓLISE NAS DOSAGENS DE ZINCO SÉRICO REALIZADO EM UM EQUIPAMENTO DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM MÓDULO
DE CHAMA
Bueno JE, Lisboa AJM, Alves SM, Tarão JC, Lobo MMB
Laboratório Sabin de Análises Clínicas, Brasília
Objetivos: Avaliar o impacto de hemólise em amostras submetidas ao exame de
zinco sérico em um equipamento de absorção atômica por modo chama. Casuística
e métodos: Foram separadas 21 amostras de soro para a realização de zinco sérico
no equipamento de absorção atômica por chama Agilent 240 AA no mês de maio de
2016. Realizamos a coleta em tubos no trace (livres de metais); deixamos coagular
em banho-maria a 37º e centrifugamos a 3.000 rpm por 15 minutos; realizamos a
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dosagem das 21 amostras. Após obter o resultado, elas foram levadas para banho-maria
a 60º e homogeneizadas para que conseguissem hemolisar. Depois, centrifugamos por
3 minutos a 3.000 rpm para conseguir novamente o soro hemolisado. Em seguida,
repetimos essas mesmas dosagens no mesmo equipamento de absorção atômica por
chama. Resultados e conclusão: Nas 21 amostras antes da hemólise, obtivemos 23,8%
dos resultados acima do valor de referência e, após a hemólise, 85,71% de resultados
acima do valor de referência (70 mcg/dl a 120 mcg/dl). Todas as amostras incluídas
no estudo tiveram aumento de valor, o menor aumento foi de 14% e o maior de 74,15%,
resultando em uma média de 38,10%. A hemólise é um interferente importante para
diversos exames. No caso do presente estudo, foi concluído que todas as amostras
estudadas obtiveram aumento significativo após hemólise, uma média de 38,1%, isso
demostra que ela é um interferente crítico para o exame de zinco sérico.
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