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mensagem

Bem-vindos ao 52º CBPCML
Como nos anos anteriores, todos os resumos selecionados para apresentação de pôsteres estarão disponíveis ininterruptamente para visualização
durante todo o congresso em terminais eletrônicos (totens) localizados no Espaço da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial (SBPC/ML) – área da Exposição Técnico-Científica.
Os melhores resumos foram selecionados para apresentação oral, que será realizada em frente aos totens, conforme divulgação. Espera-se,
desta apresentação, que os autores interajam tanto com os avaliadores quanto com os demais autores. Para isso, todos os autores deverão
comparecer no horário e permanecer até a última apresentação de seu totem. Certamente, com a contribuição de cada um, será um
momento bem enriquecedor.
As apresentações ocorrerão nos dias 25 e 26 de setembro, das 13:00 às 13:45. Lembramos que as três melhores apresentações serão premiadas,
e todos os temas livres aprovados serão publicados no Jornal Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina laboratorial (JBPML). O prestigioso
prêmio Dr. Evaldo Melo será outorgado ao primeiro colocado. Os dois melhores trabalhos da área de Microbiologia serão condecorados com
o prêmio Dr. Caio Figueiredo Mendes, e os dois melhores da área de Qualidade, com o prêmio PALC-SBPC/ML.
A divulgação dos resultados será feita durante o Congresso e as premiações acontecerão na cerimônia de encerramento, quando os autores
receberão os certificados.
Compareçam aos terminais para conhecerem os trabalhos, todos com excelente qualidade. E prestigiem a cerimônia de encerramento para
aplaudir nossos agraciados!

Grande abraço,
Silvana Maria Eloi Santos
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qualidade consolida os dados e gera boletins de desempenho individuais para cada
área. Após execução de três ciclos, observou‑se melhora significativa no desempenho das
áreas, o que corrobora os preceitos do programa e da melhoria contínua dos processos.

QUALIDADE
6

10

VALIDAÇÃO DO TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EM UM
LABORATÓRIO CLÍNICO EM ATENDIMENTO À RDC 20/2014
Pena RMB
Laboratório Padrão Ltda.
Objetivo: Definir os processos, padronizar as atividades e analisar os dados para
acondicionamento das amostras nas lojas de atendimento, visando o cumprimento
da RDC 20 de 2014. Casuística e métodos: A validação é o conjunto de ações documentadas utilizadas para testar procedimentos operacionais, processos ou atividades
que produzem o resultado esperado, com exercícios conduzidos de acordo a com
descrição prévia dos processos de validação. O preparo para o transporte de amostras
biológicas faz parte da fase pré‑analítica do processo operacional de realização de
exames laboratoriais. A temperatura das amostras foi monitorada no despacho da
rota, através de termômetro de infravermelho e também durante o percurso até chegar
à CDA, utilizando termômetro fio extensor de máxima e mínima. O monitoramento
foi feito por meio da fixação do sensor do termômetro digital no interior de um tubo
contendo água. O tubo foi acondicionado na mesma bag que as amostras. Resultados
e conclusão: 1) temperatura ambiente – a leitura feita pelo IV e FE foi considerada
similar. Portanto, a leitura realizada pelo IV para essa condição deve ser adotada como
idêntica à leitura do FE; 2) temperatura refrigerada – a distribuição das diferenças
variou de ‑3,4°C a 3°C, com média de ‑0,067°C e desvio padrão de 1,78. A leitura do
termômetro IV é considerada idêntica ao FE se a diferença entre elas for de até 6,4°C,
com intervalo de confiança de 99% para as diferenças entre os dois equipamentos.
Nesse caso, leituras no IV superiores a 14,4°C devem ser investigadas; 3) temperatura
congelada, nenhuma amostra apresentou leitura superior a 0°C para as temperaturas
na condição congelada no FE (< 0°C). Dessa forma, qualquer leitura que apresentar
valor igual ou superior a 0°C no IV deve ser investigada.
7

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S COMO FERRAMENTA DA
QUALIDADE EM UM LABORATÓRIO DE GOIÁS
Pena RMB
Laboratório Padrão Ltda.
Objetivo: Definir sistemática e implantar periodicamente ciclos de inspeção do Programa
5S no Laboratório Padrão. Casuística e métodos: Nas organizações, a metodologia
dos 5S permite desenvolver uma melhoria contínua na destinação dos materiais. Essa
metodologia melhora o clima organizacional, a produtividade e, consequentemente,
a motivação dos funcionários. Os colaboradores foram conscientizados por meio de
treinamento, além de treinamento específico para gestores. Os avaliadores 5S foram selecionados de acordo com requisitos estabelecidos pela Organização e treinados conforme
os conceitos da ferramenta e os preceitos comportamentais. As auditorias do Programa
5S são realizadas mensalmente para verificar o correto entendimento e a aplicação
100
dos sensos. Devem acontecer em todas as áreas da empresa; cada área/loja deve ter, no
mínimo, um multiplicador do Programa 5S que a represente. As áreas da empresa foram
95
divididas em três grupos: Lojas, Área Técnica e Apoio Administrativo. Cada multiplicador
do programa deve inspecionar sua própria área. Resultados e conclusão: Ao término
75
da auditoria na área, é de responsabilidade dos designados do programa 5S, registrar as
constatações de conformidade e não conformidades no formulário físico Check list e Plano
de Ação Programa 5S, bem como lançar os dados no formulário eletrônico. O acompanhamento do tratamento das não conformidades é de responsabilidade do auditado. A
25
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PROPOSTA DE ALGORITMO E FERRAMENTA PARA A ANÁLISE
DA CONCORDÂNCIA DE PARÂMETROS QUALITATIVOS E
SEMIQUANTITATIVOS NO LABORATÓRIO CLÍNICO: AVALIANDO A
CONCORDÂNCIA ENTRE MÚLTIPLOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE
URINÁLISE
Dias AC, Silva CC, Barbosa AL
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: Propor algoritmo que avalie a concordância (acurácia e reprodutibilidade)
de parâmetros qualitativos e semiquantitativos no laboratório clínico, utilizando a
estatística Kappa de Fleiss (k) e os critérios disponíveis no Manual de Referência de
Análise de Sistema de Medição. Casuística e métodos: Processamos 64 amostras de
urina em 5 SM Cobas u 601 e avaliamos o parâmetro hemoglobina do exame urina
tipo 1. Período: julho de 2017 a abril de 2018. Código do parâmetro hemoglobina
urina tipo 1: Negativo = 1; “10” = 2; “25” = 3; “50” = 4; “150” = 5; “250” = 6. Foi
desenvolvido, no Excel, ferramenta que avalia gráfica e estatisticamente a concordância
e definido o algoritmo (a seguir) com base na literatura principal: 1) codifique os
resultados. Cada código é uma classe; 2) use a moda como a referência comparativa
(RC) quando houver mais de 2 SM; 3) realize a análise crítica quando houver mais
de 30 amostras processadas; 4) utilize a estatística k para sensibilizar a detecção das
discordâncias para cada classe e antecipar ações antes que a concordância global (CG)
seja comprometida – k ≥ 0,90: aceitável; k ≥ 0,75 e < 0,90: marginal aceitável; k <
0,75: concordância pobre. Verifique a CG; 5) utilize a CG como critério mínimo para
aprovar ou reprovar o estudo de acurácia e reprodutibilidade – CG > 90%: aceitável;
CG ≥ 80% e < 90%: marginal aceitável; CG < 80%: inadequado. Realizar investigação.
Resultados e conclusão: Os 5 SM apresentaram CG > 90% no estudo de acurácia.
A estatística k no estudo de acurácia e reprodutibilidade mostrou que as classes 3 e 4
apresentaram valores abaixo do aceitável, indicando qual classe merece maior atenção
para evitar possíveis problemas na CG. O algoritmo e a ferramenta ajudam muito no
controle de qualidade de resultados qualitativos e semiquantitativos, cobrindo um
espaço que estava desamparado pelas diretrizes do CLSI. Referência: 1. Automotive
Industry Action Group (AIAG). Measurement systems analysis reference. Manual. 4th
edition. Chrysler, Ford, General Motors Supplier Quality Requirements Task Force. 2010.
11

IMPLANTAÇÃO DE LISTAS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E
EQUIPAMENTOS EM UM LABORATÓRIO DE MÉDIO PORTE
Welter LCM, Branco RM
Branco Medicina Laboratorial Ltda.
Objetivos: Apresentar a ferramenta para gestão de documentos e equipamentos de um
laboratório clínico de médio porte de acordo com a Norma PALC. O êxito da acreditação
depende de um sistema de gestão alinhado às atividades do laboratório e aos requisitos
da qualidade. Existem programas no mercado que cumprem essa função, porém são
onerosos e inerentes ao maior porte da empresa. Casuística e Métodos: O projeto
foi elaborado pela equipe da qualidade, envolvendo todos os setores. Os documentos
existentes e novos foram mapeados e adequados a cada processo reestruturado para
a qualidade. A sistemática para elaboração dos documentos, aprovação, publicação, revisão, controle de distribuição, arquivamento e permissões de acesso foram
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definidas. O cadastro dos equipamentos com as previsões de manutenções preventivas
e corretivas e calibrações foi efetuado. Resultados e conclusão: Duas listas mestras
(LM) em forma de planilhas tipo farol, em Excel, foram utilizadas para controlar
documentos e equipamentos. A LM de documentos contém identificação, número da
versão vigente, última revisão, revisor anual e se está ativo. A LM de equipamentos e
metrologia contém identificação, código, setor ou local de instalação, periodicidade de
manutenção ou calibração, última revisão e critérios de aceitabilidade da calibração
pelo fornecedor. A sistemática prevê os responsáveis por abrir as LM semanalmente e
providenciar as revisões de documentos ou de manutenções. Após a implantação, houve
o efetivo controle de documentos e equipamentos, e, principalmente, o controle dos
treinamentos dos documentos e a adequação dos prazos de manutenção e calibração de
equipamentos. A qualidade foi evidenciada na adesão dos profissionais envolvidos e no
desempenho nas auditorias. O ganho mais importante foi a conquista da acreditação
PALC. Referência: 1. ABNT ISO/TR 10013:2002. Diretrizes para a documentação de
sistema de gestão da qualidade. SBPC/ML. Programa de Acreditação de Laboratórios
Clínicos. Norma PALC versão 2016. Rio de Janeiro. 2016.
25

ESTUDO DE VALIDAÇÃO DA CONTAGEM DIFERENCIAL DO
EQUIPAMENTO CELLAVISION® DM9600 POR COMPARABILIDADE
COM CONTAGEM MANUAL
Reche GM, Almeida LCM, Dias AC, Barbosa AL, Oliveira AM
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: Comparar o equipamento CellaVision® modelo DM9600 com a contagem
manual, a fim de validá‑lo para a contagem diferencial de células nucleadas na rotina
de leitura de lâminas de hemograma. Casuística e métodos: A comparação consiste
em avaliar o desempenho do equipamento na localização celular para posterior
reclassificação. Para tanto, foi realizado um estudo comparativo entre a contagem
manual versus o resultado após reclassificação no CellaVision®. Foram separadas 40
amostras da rotina, pelo menos 20 delas eram consideradas alteradas (flag positivo).
Foram confeccionadas três lâminas de cada. Duas foram lidas pelo CellaVision® (105
células/cada) e a terceira, guardada como reserva. A leitura e a reclassificação no
CellaVision® foi realizada por um microscopista. A contagem manual de 200 leucócitos
foi realizada posteriormente por dois outros microscopistas experientes, além dos
eritroblastos, quando presentes. Os dados foram inseridos em uma ferramenta própria
desenvolvida pelo laboratório. A concordância foi avaliada por meio da distribuição
binomial de Rümke e do gráfico envelope binomial, considerando um intervalo de
confiança de 95%. Era esperado que os resultados do CellaVision® se encontrassem
dentro desses intervalos, e a comparabilidade seria aprovada se houvesse concordância
≥ 80%. Resultados e conclusão: A validação apresentou concordância de 87,5% para
os parâmetros Bastonetes e Linfócitos; os demais obtiveram concordância ≥ 90%. O
gráfico não mostrou leituras significativamente deslocadas. A ferramenta, com base
em referências científicas validadas, leva em conta a limitação crítica da interpretação
subjetiva por parte dos microscopistas. Conclui‑se, portanto, que houve um ótimo
desempenho do equipamento na validação. Referência: 1. CLSI H‑20‑A2. Reference
leukocyte (WBC) differential count (proportional) and evaluation of instrumental
methods; approved standard – second edition. CLSI. 2007; 27(4).
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PLANO DE CONTROLE DE QUALIDADE: MODELO PARA GARANTIR A
QUALIDADE ANALÍTICA NO LABORATÓRIO CLÍNICO
Almeida Jr. SA, Mendes ME, Carvalho NA, Batista VRM, Sumita NM
Fundação Faculdade de Medicina

20

Objetivos: Apresentar a ferramenta plano de controle de qualidade (PCQ) de um laboratório clínico público para planejar a qualidade analítica e aumentar a segurança do
paciente. Casuística e Métodos: O PCQ visa desenvolver e aplicar um plano documental
personalizado para cada área do laboratório com base nos riscos identificados na
análise de modos; os efeitos de falhas (FMEA) são contemplados na busca das BPLC
e da melhoria da qualidade. Este estudo partiu da identificação e da avaliação dos
riscos por equipamento e por analito [alanina aminotransferase (ALT), albumina,
imunoglobulina G sérica, troponina T e cloro sérico]. Cada um deles foi analisado por
metodologias distintas, respectivamente (cinética, colorimétrica, imunoturbidimétrica,
eletroquimioluminescência e eletrodo íon seletivo). O PCQ envolve: média de exames
realizados, tipo de material biológico, orientações pré‑analíticas, metodologia, equipamento utilizado, equivalência entre sistemas analíticos, descrição do kit, ensaios
de proficiência (EP), controle de qualidade interno, erro total, validação entre lotes,
uso de água reagente e condições ambientais. A eficácia da implantação do PCQ entre
2016 e 2017 foi avaliada por imprecisão (coeficiente de variação), desempenho nos
EP, satisfação do corpo clínico e especificações analíticas da qualidade dos analitos.
Empregou‑se a análise de concordância de kappa para avaliar a correlação entre as
variáveis estudadas (aceitação: kappa > 0,70). Resultados e conclusão: Após o início
da aplicação do PCQ, houve melhoria nos níveis de precisão dos EP, as especificações
foram respeitadas, os sistemas analíticos estudados mantiveram‑se estáveis e o nível
de satisfação dos clientes foi ampliado. Conclui‑se que o planejamento da produção
laboratorial guarda relação direta com o bom desempenho analítico. Os níveis de
risco diminuíram, o que gerou mais segurança aos pacientes. Referência: 1. CDC/
CMS Handbook: developing an IQCP ‑ a step‑by‑step guide. Disponível em: http://
wwwn.cdc.gov/CLIA/Documents/IQCP%20Layout.pdf.
28

USO DE FMEA PARA AVALIAR RISCOS NO CONTROLE DE QUALIDADE
DA ÁGUA REAGENTE
Almeida RKG, Mendes ME, Carvalho NA, Sumita NM
Fundação Faculdade de Medicina
Objetivos: Apresentar a utilização da ferramenta Failure Modes, Effects Analysis
(FMEA) na avaliação de riscos e no planejamento da qualidade da água reagente
(AR). Casuística e métodos: A confiabilidade da AR no laboratório depende dos riscos
identificados e avaliados para que o Plano de Controle de Qualidade (PCQ) da AR seja
adequado às necessidades e previna erros na produção que utiliza a AR. O processo de
produção da AR deve ser mapeado e cada etapa analisada em seus riscos. Avaliam‑se os
efeitos potenciais para cada tipo de falha e o grau de severidade (S). Investiga‑se se os
controles atuais são capazes de prevenir as causas potenciais das falhas, medindo‑se a
frequência de ocorrências (O) para cada causa. É discutido se os controles atuais conseguem detectar as potenciais falhas, avaliando-se o nível de detecção (D). Calcula‑se
o risk priority score (RPS), multiplicando‑se S*D*O. RPS ≤ 40 significa risco aceitável
e/ou residual e RPS > 40, elevado risco, necessitando de criação de ações corretivas no
PCQ, que deve contemplar todos os tipos de AR usados no laboratório. Após conclusão
dos planos de ações, os riscos devem ser reavaliados. Resultados e conclusão: O PCQ
gerado consiste de medida diária de resistividade, controle semanal microbiológico de
água (bactérias heterotróficas), controle mensais (endotoxinas e compostos orgânicos
totais), controle da filtração de material particulado dependendo do tipo de água, manutenção preventiva do sistema de purificação conforme recomendação do fabricante
(calibração de manômetro, resistivímetro e termômetro), controle e manutenção de
pré‑filtros do sistema de purificação, rastreabilidade de filtros usados, análise da água
de entrada no sistema, limpeza de caixa d’água (1 por ano), plano de contingência
para sistemas de purificação, definição e critérios de aceitação/tipo de AR. A FMEA
e o PCQ trouxeram maior garantia de qualidade para a utilização de AR em nosso
laboratório, reduzindo erros e aumentando a eficácia do processo.
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INADEQUAÇÕES DO CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE: UMA
ANÁLISE RETROSPECTIVA POR CLASSIFICAÇÃO DE CAUSA RAIZ
Ramos MFS, Canali DGR, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia SA
Objetivo: O controle externo da qualidade (CEQ) tem o papel de atestar a exatidão dos
testes laboratoriais. Conhecer e tratar as inadequações é fundamental para a gestão dos
processos analíticos. O objetivo desta pesquisa consiste em analisar as inadequações
do CEQ em um núcleo técnico operacional (NTO) predominantemente ambulatorial.
Casuística e métodos: Foram analisados os formulários de inadequações do CEQ
(n = 28) registrados no ano de 2016 e classificados de acordo com a recomendação do
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) GP27‑A: using proficiency testing to
improve the clinical laboratory (2nd edition). Os ensaios de proficiência (EP) aplicados
no NTO foram do College of American Pathologists (CAP) e da Controllab (PELM).
Para a análise dos dados, foram utilizados os métodos de distribuição de frequência
e análise de conteúdo. Resultados e conclusão: No período analisado, o laboratório
participou de 127 EP, sendo 94% do CAP e 6% da Controllab. O número de inadequações
foi 25 no CAP e três na Controllab. Após o estudo da causa raiz, as inadequações do CAP
foram nove por problemas com o material de EP, cinco sem explicação, 4 problemas
técnicos, dois problemas de avaliação do EP, dois erros grosseiros, dois metodológicos
e um problema de equipamento. Na Controllab, um problema com o material de
EP, um erro sem explicação e um problema de avaliação do EP. As maiores fontes de
erro foram com material do EP e erros sem explicação. Os dados demonstram que
as inadequações se assemelham entre os provedores. O emprego dessa classificação
garante que a investigação inclua áreas potencialmente problemáticas. Conforme o
CLSI, 19% a 24% das inadequações do CEQ estão associados a erros sem explicação
após a investigação, quando as potenciais fontes de erros são excluídas. Iniciar a ação
corretiva sem a compreensão do problema poderá interferir no sistema analítico ou
em resultado futuro inaceitável. Nesse sentido, esgotar as potenciais fontes de erro em
busca da causa raiz possibilita melhorias nos processos, prevenindo a recorrência e
garantindo a exatidão dos resultados.
37

APLICAÇÃO DO EP15‑A3 NO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DA
IMPRECISÃO E DO ERRO SISTEMÁTICO NA VALIDAÇÃO DE NOVAS
PLATAFORMAS ANALÍTICAS

Tema livre Palc

Para estes ensaios, foram aplicados testes adicionais de comparabilidade, utilizando
20 amostras de pacientes, e eles tiveram a validação aprovada. Adicionalmente, foi
aplicada a avaliação do Sigma a todos os ensaios, e 86% apresentaram Sigma maior
que 3 e 14%, inferior a 3. Conclui‑se que a validação de métodos pela estimativa da
imprecisão e do erro sistemático proposta no EP15‑A3 é possível e prática, porém a comparabilidade utilizando amostras de pacientes ainda é uma ferramenta fundamental
nos laboratórios clínicos para validação de métodos e correlação clínica. Referência:
1. User verification of precision and estimation of bias; approved guideline — third
edition. CLSI document EP15‑A3. 2014.
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POSSÍVEL METEMALBUMINEMIA EM PACIENTE COM HEMÓLISE
INTRAVASCULAR
Fernandes AB, Campos JR, Cabral EDL, Vieira LMF, Guimarães FL
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: Relatar o caso de um paciente que apresenta alteração na coloração do
soro em hemólise intravascular intensa. Casuística e métodos: Paciente do sexo
masculino, 41 anos, apresenta hemoglobina de 6,6 g/dl e soro com coloração escura
em sua primeira avaliação laboratorial no dia 22 de março de 2018. Foi realizado
teste complementar de haptoglobina pelo laboratório para esclarecimento do caso.
Resultados e conclusão: A metemalbumina é um complexo formado na proporção de
1:1 de heme ou hematina, com a albumina após dissociação da meta‑hemoglobina.
Esse achado reflete uma hemólise intensa, na qual há um consumo de haptoglobina,
e a fração livre se liga à albumina. Nos achados laboratoriais, o paciente apresenta
hemoglobina de 6,6 g/dl e hematoscopia sugestiva de anemia hemolítica. Durante
a triagem de materiais para análise, a amostra de soro foi segregada devido a sua
forte coloração e potencial interferência em testes colorimétricos. Após avaliação
observacional da amostra, aventou‑se a hipótese de formação de metemalbumina
devida à hemólise intravascular intensa. Para configuração da anemia hemolítica
intensa, foi realizada dosagem de haptoglobina, que apresentou resultado inferior
ao limite de detecção do método, confirmando a potencial complexação do grupo
heme a albumina. O clínico foi notificado sobre os achados laboratoriais condizentes
com anemia hemolítica intensa para condução do caso.
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VERIFICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO ENSAIO INSULINA
SIEMENS® APÓS REPADRONIZAÇÃO DO CALIBRADOR E POSSÍVEL
IMPACTO NO RESULTADO DOS PACIENTES

Fernandes AB, Campos JR, Cabral EDL, Vieira LMF, Santos MOC
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivos: Descrever a aplicação do EP15‑A3d do CLSI no estudo do erro sistemático e
da imprecisão na implantação de novas plataformas analíticas. Casuística e métodos:
O recém‑lançado EP15‑A3 do CLSI permite verificar a imprecisão e estimar o Bias de
um procedimento de medição em um único experimento com duração de cinco dias.
Isso é valioso quando o usuário deseja verificar a imprecisão e estimar o Bias em relação
a um grupo de pares ou material de referência. Para a estimativa do Bias, utilizou‑se a
média global do programa de controle da qualidade interlaboratorial Unity Biorad®.
Um total de 28 ensaios da plataforma Centaur XPT Siemens® foi submetido à estimativa da imprecisão e do Bias pelo protocolo definido no EP15‑A3. Adicionalmente, foi
verificado o desempenho quanto à métrica Sigma. As análises foram realizadas em
cinco dias consecutivos, e os resultados avaliados pela ferramenta de verificação da
veracidade Siemens®. Resultados e conclusão: Dos 28 ensaios realizados, 23 foram
aprovados pelos critérios de imprecisão (CV interensaio inferior à especificação da
qualidade analítica definida pelo laboratório) e pelo Bias (média global dentro dos
valores de verificação), porém cinco ensaios não obtiveram desempenho satisfatório.

21

Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL, Vieira LMF
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: Verificar a possível mudança no valor de referência do ensaio insulina Siemens®
após correção de Bias no calibrador utilizado. Casuística e métodos: O calibrador
utilizado no ensaio insulina Siemens® foi repadronizado de acordo com a primeira
padronização IRP 66/304 da Organização Mundial da Saúde (OMS). Houve a correção de
um Bias positivo de cerca de 40% nos resultados dos pacientes. A empresa Siemens® relata
em suas instruções de uso que mesmo com essa correção do Bias, não haveria alteração
do valor de referência utilizado no ensaio (3 a 25 mUI/l). Observamos em nossa rotina
diária um aumento nos resultados de pacientes com insulina inferior a 3 mUI/l e com
glicemia e glico-hemoglobina (A1C%) normais (não diabéticos). Suspeitando que esse
achado pudesse ser advindo da repadronização do calibrador, realizamos um estudo de
verificação do valor de referência do ensaio. Critérios de inclusão: pacientes não diabéticos
com glicemia entre 70 e 99 mg/dl e A1C% inferior a 5,6%. Critérios de exclusão: pacientes
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em uso de antidiabéticos orais e/ou insulina. Realizou‑se a coleta de dados no sistema
informatizado do laboratório no período de setembro de 2017 a março de 2018. Um total
de 1.605 pacientes atendeu aos critérios de inclusão, sendo utilizados no estudo. Para
análise estatística, utilizou‑se o software EP Evaluator®. Após estudo de normalidade, os
dados foram classificados como não paramétricos. Resultados e conclusão: Após análise
estatística, concluiu‑se que o valor de referência mais adequado para nosso laboratório
é de 2,7 a 25 mUI/ml (intervalo de confiança 95%). Caso utilize‑se o valor de referência
de 3 a 25 mUI/ml, 1,8% dos pacientes não diabéticos serão classificados como deficientes
em insulina. Sugere‑se ao fabricante realizar novo estudo de valor de referência após
repadronização do calibrador de insulina utilizado no ensaio.
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VALIDAÇÃO DE TESTE TREPONÊMICO AUTOMATIZADO PARA
TRIAGEM INICIAL DA SÍFILIS

método é de 0,9, e o resultado obtido inicialmente foi de 0,85, indicando resultado Não
reagente. Ao consultar os resultados anteriores antes de realizar a liberação, verificou‑se
que o paciente tinha um FTA-ABS (imunofluorescência indireta – Euroimun®) Reagente e um VDRL Reagente, com título de 1:32 no ano de 2012. Devido à divergência
dos resultados, realizamos o VDRL na amostra e obtivemos um resultado Reagente, com
título de 1:128. Ao consultar as instruções do fabricante, o fornecedor deixa claro não
haver possibilidade de efeito prozona para o kit SYP Siemens®. A assessoria cientifica foi
acionada e nos informou não haver relatos de efeito prozona em amostras com altos
títulos no VDRL. Realizamos a diluição da amostra (1/3), buscando solucionar a questão
e, para nossa surpresa, o resultado foi Reagente, com índice de 6,76 após correção do
fator de diluição, compatível com o quadro do paciente. A amostra foi enviada para a
Siemens® com o intuito de esclarecer a questão. Conclui‑se que o fabricante deve continuar a investigação no sentido de atentar‑se para a possibilidade de efeito prozona no
kit SYP Siemens® para que essa informação esteja contida em sua instrução ao usuário.
42

Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL, Vieira LMF
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: Relatar a validação de teste treponêmico por ensaio quimioluminescente
automatizado (TTQA) em comparação com FTA‑ABS, método imunocromatográfico
e VDRL. Casuística e métodos: Foram analisadas 54 amostras de pacientes. Entre estas,
29 pacientes eram do sexo masculino e 25, do feminino. Para os testes treponêmicos,
utilizou‑se o teste SYP Siemens® no analisador Immulite 2000 XPI para validação
do TTQA; para análise do FTA-ABS, utilizou‑se a metodologia de imunofluorescência
indireta – Euroimun®; para o teste imunocromatográfico, utilizou‑se o kit Syphilis
Ultra Rapid Test Strip – Abon®; e para o teste não treponêmico, realizou‑se o VDRL
através da reação de floculação (Labtest®). Os resultados do TTQA com o FTA-ABS, do
teste imunocromatógráfico e do VDRL foram comparados. Para análise de sensibilidade
e especificidade, utilizou‑se a tabela 2 × 2. Resultados e conclusão: Do total de 54
amostras, 26 apresentaram‑se Não Reagente no teste TTQA e no FTA‑ABS (especificidade
relativa de 100%). As outras 28 amostras foram Reagentes no TTQA e também no FTA-ABS (sensibilidade relativa de 100%). O teste imunocromatográfico foi realizado em 22
amostras do total de pacientes, com resultado Reagente (sensibilidade relativa de 100 %),
comparando‑se o teste imunocromatográfico com o FTA-ABS e o TTQA. Comparando‑se
o VDRL com o TTQA de 45 pacientes, 29 amostras apresentaram resultado Não Reagente
e 16, Reagente, com diversos títulos. A especificidade relativa entre o TTQA e o VDRL foi
de 89,65% (26/29), pois três pacientes com VDRL Não Reagente apresentaram TTQA e
FTA-ABS Reagente, provavelmente por se encontrarem em tratamento. A sensibilidade
relativa entre o TTQA e o VDRL foi de 100 % (16/16). Conclui‑se que o TTQA está
validado para triagem inicial da sífilis e apresenta um ganho para os pacientes devido
a sua maior especificidade e sensibilidade em relação aos testes não treponêmicos.
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EFEITO PROZONA EM TESTE TREPONÊMICO AUTOMATIZADO NÃO
PREVISTO EM INSTRUÇÃO DE USO DO FABRICANTE

USO DO CONTROLE POPULACIONAL COMO FERRAMENTA
COMPLEMENTAR NA AVALIAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE
ANALÍTICA
Calmon LF, Carletto AT, Costa MSM, Alvim AL
Clínica Santa Helena Ltda.
Objetivo: A descoberta de erros aleatórios em uma rotina laboratorial é realizada
principalmente pela análise do controle interno de qualidade (CIQ), utilizando
controles comerciais. O uso do CIQ permite avaliar a performance do equipamento
e do sistema analítico por meio das regras de Westgard. O objetivo deste estudo é
evidenciar a importância da utilização do controle populacional como ferramenta
complementar na avaliação do controle da qualidade analítica (CQA) por meio da
monitorização dos pontos populacionais de parâmetros da hematologia e bioquímica
(RDW e ureia, respectivamente). Casuística e métodos: Foram avaliados dados tanto
da média populacional da ureia e da RDW de indivíduos atendidos em um laboratório
quanto dos resultados de controles comerciais de dois níveis da BIORAD e três níveis
de controle hematológico, fornecidos conforme instruções de uso pelo analisador
automático ADVIA 1800® e ADVIA 2120®, respectivamente. Os dados foram coletados
através do sistema Centralink® em um dado período do mês de março e junho de 2017.
Resultados e conclusão: Os resultados tanto de ureia quanto de RDW para os níveis
de controles comerciais no período abordado pelo estudo encontravam‑se dentro dos
valores esperados (oscilando entre ± 1 desvio padrão). Já a média populacional analisada no mesmo período mostrava‑se alterada em dois desvios padrão (+ 2s). A avaliação do comportamento da média populacional vem se mostrando uma ferramenta
imprescindível para antecipar a tomada de ações preventivas e/ou corretivas. O estudo
mostrou a importância da análise das médias populacionais, tendo como base os
parâmetros RDW e ureia, fornecidos por analisadores automáticos. Aliadas ao uso
correto dos controles comerciais, algumas medidas importantes de ajuste podem
ser tomadas antecipadamente durante a rotina, quando se usa o controle populacional.

Campos JR, Fernandes AB, Fernandes AB, Cabral EDL, Vieira LMF
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Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: Relatar o efeito prozona no teste treponêmico automatizado em paciente com
diagnóstico confirmado de sífilis. Casuística e métodos: Paciente do sexo masculino, 37
anos, comparece ao laboratório para fazer exames de rotina. O médico solicitou venereal
disease research laboratory (VDRL), e o ensaio quimioluminescente automatizado
foi processado no equipamento Immulite 2000 XPI, utilizando o kit treponêmico SYP
Siemens®. O laboratório utiliza esse método na triagem inicial da sífilis caso o médico
não especifique acompanhamento de tratamento. Resultados e conclusão: O cut‑off do
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GESTÃO DE RISCO E SEGURANÇA DO PACIENTE NA ANÁLISE DE
CAUSA RAIZ DO CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE
Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL, Vieira LMF, Santos MOC
Patologia Clínica Dr. Geraldo Lustosa Cabral
Objetivo: Descrever a investigação de causa raiz da inadequação do analito fósforo
urinário no controle externo da qualidade bem como o possível impacto nos resultados

Tema livre Palc
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dos pacientes. Casuística e métodos: A dosagem do fósforo urinário foi realizada no
equipamento Advia 1800 Siemens®, utilizando o kit Fósforo UV Liquiform Labtest®
através do método Molibdato UV. Após recebimento e análise do controle externo da
Controllab® (PELM), observou‑se inadequação de duas alíquotas. Resultados e conclusão: Iniciou-se a investigação da causa raiz verificando a pesquisa qualitativa de
fósforo inorgânico da água reagente no período; o resultado foi negativo. Realizou‑se
a repetição das alíquotas congeladas antes de qualquer intervenção e houve aprovação
nas faixas de avaliação do PELM. Constatou‑se um possível erro aleatório, pois o
controle da qualidade encontrava‑se na média no dia da análise. Após consultar o
protocolo de descontaminação do equipamento, não constava nenhuma programação
para evitar o carryover para a análise de amostras de urinárias, ao contrário do previsto
para as amostras de soro. O protocolo foi inserido para amostras urinárias e as alíquotas,
reprocessadas com aprovação nos três níveis. Avaliando o possível impacto no resultado
dos pacientes, calculou‑se a média mensal e o desvio padrão dos últimos seis meses
(algoritmo de Bull) e comparando os dados com a média e o desvio padrão do mês da
análise do controle externo. Não houve prejuízo para o resultado dos pacientes, pois a
média dos resultados do mês da análise do PELM encontra‑se dentro do intervalo esperado
(média ± desvio padrão) dos seis últimos meses. Conclui‑se que em equipamentos abertos
deve‑se verificar o protocolo de descontaminação dos analitos urinários para evitar o
possível carryover na análise das amostras, mesmo que não seja previsto pelo fabricante.
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COMPARAÇÃO INTRALABORATORIAL COMO FERRAMENTA DE
CONTROLE INTERNO ENTRE MICROSCOPISTAS NO SETOR DE
HEMATOLOGIA COMO FORMA DE AVALIAR A REPRODUTIBILIDADE E
GARANTIR MAIOR CONCORDÂNCIA DOS LAUDOS EMITIDOS EM UM
LABORATÓRIO PRIVADO EM MACEIÓ, BRASIL
Cavalcante AP, Fae J, Nobre RM, Silva RAS, Lemos AM
Unilab – Unidade Laboratorial de Alagoas
Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo demostrar a importância da comparação
intralaboratorial entre o setor de hematologia e sua importância dentro da garantia
da qualidade dos resultados. Casuística e métodos: A comparação intralaboratorial
entre microscopistas tem o objetivo de avaliar a concordância dos resultados obtidos em
esfregaços de lâminas selecionadas mensalmente pela coordenação do setor, tomando
como referência a leitura deles como padrão para avaliação dos resultados obtidos pelos
demais colaboradores. A técnica estatística utilizada é a tabela de Rümke. Este modelo
estatístico permite saber qual a variação possível de ocorrer na contagem diferencial
em 100 células contadas, de um determinado paciente, se analisado por diferentes
profissionais e quanto dessa variação é atribuída ao acaso, tomando como base as
porcentagens de leucócitos determinadas pelas contagens diferenciais, com limite de
confiança de 95%. Resultados e conclusão: Foram analisados os dados obtidos entre
agosto de 2017 e abril de 2018. Durante o período avaliado, as variações da contagem
diferencial de todos os colaboradores estavam dentro do intervalo permitido, segundo
a tabela de Rümke. A busca pela melhoria contínua dos nossos processos nos traz a
tranquilidade de que oferecemos a excelência aos nossos clientes nos laudos emitidos,
evidenciados pela uniformidade da interpretação, dos conceitos hematológicos e dos
conhecimentos teóricos das patologias. Ressaltamos que, para manter um adequado
padrão de qualidade, são necessários treinamentos, aprimoramentos contínuos e
avaliações das competências.
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COMPARAÇÃO INTRALABORATORIAL DA MICROSCOPIA E
AUTOMAÇÃO NO SETOR DE HEMATOLOGIA EM UM LABORATÓRIO
PRIVADO EM MACEIÓ, BRASIL

23

Cavalcante AP, Lemos AM, Fae J, Silva RAS, Anjos CTS
Unilab Unidade Laboratorial De Alagoas
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a para comparação
intralaboratorial da microscopia e da automação no setor de hematologia, a fim de
contribuir com a liberação de laudos clinicamente relevantes para o paciente. Casuística e métodos: Foram analisados dados obtidos entre agosto de 2017 e abril de 2018.
Mensalmente, todos os colaboradores envolvidos na revisão das lâminas do setor de
Hematologia fazem a contagem média do número de plaquetas e leucócitos por campo,
com imersão em óleo. Os resultados obtidos são avaliados pelo coordenador do setor e
registrados em planilha com o intuito de avaliar, por meio de comparação simples, a
concordância entre a contagem do equipamento e por microscopia, utilizando como
parâmetro a Tabela a seguir. O treinamento é realizado periodicamente, independente
da ocorrência de não conformidades observadas durante as avaliações. Resultados e
conclusão: Durante o período avaliado, houve concordância de resultados em 100%
das lâminas diante da contagem automatizada realizada pelo equipamento Sysmex
XE 2100. Portanto, concluímos que, mesmo que a microscopia possua variáveis importantes como coloração, qualidade dos esfregaços e principalmente subjetividade
na interpretação das lâminas, o treinamento entre os microscopistas alinhado aos
equipamentos disponibilizados para uso após avaliação de controles internos da
qualidade são fundamentais para a padronização e a garantia da qualidade do laudo
disponibilizado ao paciente, tendo em vista que o exame laboratorial é uma ferramenta
que auxilia o médico a complementar o raciocínio clínico, definir um diagnóstico e
estabelecer a conduta terapêutica.
Tabela – Número de plaquetas e leucócitos do aparelho
avaliados pelo esfregaço corado (aumento de 1000×, com óleo)
Número médio de
leucocitária Contagem plaquetária
plaquetas ou leucócitos Contagem
em
mm3
em mm3
por campo (1000×)
1a4
4a6
6 a 10
10 a 20

2.000-8.000
8.000-12.000
12.000-20.000
20.000-40.000

30.000-60.000
60.000-90.000
90.000-150.000
150.000-300.000
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IMPLEMENTAÇÃO DA MÉTRICA SIGMA PARA AVALIAÇÃO CONTÍNUA
DA QUALIDADE ANALÍTICA LABORATORIAL
Calmon LF, Carletto AT, Alvim AL
Clínica Santa Helena Ltda.
Objetivo: Em um laboratório clínico, ao entendermos a qualidade como um processo
dinâmico, uma vez que se busca continuamente a satisfação dos seus clientes, muitas
vezes é preciso ir além até mesmo do que exigem as normas reguladoras e os órgãos de
acreditação. Neste cenário, algumas ferramentas surgem como peças fundamentais na
busca incessante pela minimização desses erros aleatórios e sistemáticos e, consequentemente, pela entrega de resultados cada vez mais fidedignos e próximos da realidade
do paciente. O objetivo do presente trabalho é demonstrar a importância da análise
do nível Sigma na avaliação do CQE e sua comparação com outros indicadores de
qualidade analítica, como ferramentas fundamentais na busca da melhoria contínua,
assim como na manutenção da qualidade do processo analítico. Casuística e métodos:
Foi realizada a determinação da métrica Sigma com base em especificações de erro
total, considerando variação biológica (ETa% para performance desejável). Os dados
foram levantados desde setembro de 2017 e serão computados até setembro de 2018,
para todos os analitos bioquímicos dosados na rotina de um laboratório. Resultados e
conclusão: Como resultado parcial, com dados recolhidos entre o período de setembro
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de 2017 e abril de 2018, obtivemos uma média do nível Sigma de 2,89. Neste mesmo
período, foram obtidos apenas dois resultados “inaceitáveis” no teste de proficiência
do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ). A métrica Sigma tem se
mostrado uma importante ferramenta para gestão de processos técnicos no laboratório
clínico, favorecendo a aplicação de um sistema de controle de qualidade custo‑efetivo.
Atualmente, nos serviços de saúde os níveis ideais de Sigma variam entre 3 e 4. Os
resultados obtidos até o presente momento indicam a oportunidade de melhoria em
diversos parâmetros bioquímicos, mesmo aqueles que têm como resultados “aceitáveis” no ensaio de proficiência. Referência: 1. QUALITY Improvement in Clinical
Laboratories: a six sigma concept. Canada: Openventio; 2016.
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UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE MINERATÓRIA DE DADOS PARA A
ESTIMAÇÃO DOS INTERVALOS DE REFERÊNCIA DOS PARÂMETROS
HEMOGLOBINA A, A2 E FETAL PELOS EQUIPAMENTOS
AUTOMATIZADOS DE ELETROFORESE CAPILAR E CROMATOGRAFIA
LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO
Dias AC, Fonseca SF, Furtado FM, Barbosa AL
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivos: A literatura principal (LP) recomenda que a pesquisa de hemoglobinas
(Hb) variantes mais comuns seja realizada por pelo menos dois métodos analíticos
diferentes. O objetivo geral foi utilizar a técnica de mineração de dados para estimar os
intervalos de referência (IR) dos parâmetros HbA, HbA2 e HbF nos métodos eletroforese
capilar (CE) e HPLC. Os objetivos específicos foram harmonizar a interpretação dos
resultados obtidos pelos dois métodos. Casuística e métodos: etapas – a) obtenção da
base de dados: foram reunidos 55.888 resultados fornecidos pelo setor SIL, de ambos
os sexos, de 0 a 99 anos, no período de 2014 a 2017; b) pré‑processamento dos dados:
cada paciente contribuiu com apenas um resultado. Foram excluídos pacientes com
Hb variantes e/ou de unidade de coleta hospitalar e/ou nefrológica. Foram usados
gráfico Ogiva, histograma e teste de Tukey para a identificação e a remoção de outliers;
c) mineração dos dados: foi selecionada uma LP com IRs estratificados por idade. A
estratificação foi aplicada aos dados pré‑processados e os IRs estimados por meio das
estatísticas paramétrica, não paramétrica e robusta, conforme o tamanho amostral.
Foi calculado IC90% para cada limite de referência; d) validação dos resultados: os
IRs foram validados se IC90% dos IRs estimados se encontrassem dentro dos limites
de referência da LP ou se no mínimo 95% dos dados pré‑processados para cada estrato
se encontrassem dentro do IR da LP. Foi realizada a comparabilidade entre os métodos
com 91 amostras e aplicada a estatística kappa para avaliar a interpretação qualitativa
com base nos IRs estimados. Se o parâmetro apresentasse k < 0,85, seria realizada a
transferência dos IRs por regressão. Resultados e conclusão: Foram excluídos 277
outliers, sendo necessário transferir por regressão os IRs para da HbA2 para obtermos
k = 0,88. Passamos a realizar a pesquisa de Hb variantes por meio de dois métodos
diferentes (CE e HPLC). O cliente escolhe o método principal e o secundário e informamos no laudo a zona cinza para HbA2 (3,2% a 3,8%).
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ANATOMIA PATOLÓGICA/CITOLOGIA
175

SCHWANOMA DE NERVO TRIGÊMEO: RESSECÇÃO POR
TRANSLOCAÇÃO FACIAL

Tema livre tradicional

de mau prognóstico. Ademais, a maioria dos casos apresenta outras metástases a
distância em um relativo curto espaço de tempo, mas o caso relatado se apresenta de
forma instigante pelo largo tempo de evolução (15 anos), com lesão cutânea em local
ainda não visto antes, sem apresentar outras metástases, assintomático mesmo com
agressividade local da lesão e, sobretudo, com resposta ao tratamento.
177

Freitas JC, Oliveira IA, Fonseca MRS, Santos ACA, Costa MEE
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: Schwanomas são tumores benignos da bainha de nervos cranianos e espinhais, definidos primeiramente por Verocay, em 1910. São comuns nas extremidades e
na região da cabeça e do pescoço. Podem ocorrer em qualquer órgão ou tronco nervoso,
com exceção dos nervos cranianos I e II, que não apresentam células de Schwann.
Schwanomas do nervo trigêmeo, são, entretanto, incomuns. Casuística e métodos:
Paciente do sexo feminino, 42 anos, procurou atendimento por queixa de obstrução
nasal intermitente. Após investigação clínica e imagiológica (tomografia e ressonância
magnética) de crânio, evidenciou‑se lesão expansiva ocupando a fossa pterigopalatina
de 3,8 × 3 × 2,8 cm. Biópsia incisional transnasal constatou ser um schwanoma do
nervo trigêmeo, no ramo mandibular e na base do crânio. A paciente foi submetida
à ressecção da lesão por acesso direto com formação de retalho osteomiocutâneo por
translocação maxiloinfraórbito‑zigomática direita, obtendo excelente exposição e
ressecção completa da lesão em monobloco e margem segura na interface do forame
redondo, base do crânio. A paciente evoluiu sem qualquer prejuízo estético; apresenta,
no entanto, anestesia territorial e sequela motora referente ao (V3) direito ressecado.
Resultados e conclusão: Schwanomas com origem em ramos periféricos do nervo trigêmeo são raramente relatados. O tratamento é cirúrgico, quando indicado, sendo este
um relato de schwanoma do ramo mandibular do nervo trigêmo (V3) de abordagem
cirúrgica bem-sucedida para ressecção de tumores na base do crânio de difícil acesso.
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CARCINOMA PAPILÍFERO DA TIREOIDE COM METÁSTASE PARA A
PELE: PRIMEIRO SINAL DE DOENÇA AGRESSIVA
Freitas JC, Nogueira CS, Silva CF, Leite AAS, Bezerra GJ
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: O carcinoma papilífero é o tipo histológico mais comum do câncer de
tireoide, sendo frequente evoluir com metástases linfonodais e incomum apresentar
metástases a distância; é bastante raro apresentar metástases cutâneas. Relata-se,
portanto, um caso de metástase cutânea do carcinoma papilífero de tireoide (CPT)
com bom prognóstico. Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino, 74 anos,
com lesão nodular em ombro esquerdo há 15 anos, 2 cm de crescimento lento, sem
outras queixas. O exame histopatológico da ressecção da lesão revelou metástase de
CPT variante folicular. A ultrassonografia e a tomografia cervical mostraram lesão
de 3 cm em istmo, invadindo o arco anterior da cartilagem cricoide e os primeiros
anéis traqueais, causando redução de 50% da luz traqueal. Linfonodo peritireoidiano
de 1 cm. PAAF da lesão tireoideana e do linfonodo positiva para CPT. Tomografia
torácica e densitometria óssea não identificaram metástases a distância. Foi realizada
tireoidectomia total com ressecção cricotraqueal tipo C, esvaziamento recorrencial
bilateral e laringotraqueoplastia primária. O histopatológico evidenciou CPT de 4,4 cm,
envolvendo istmo, lobo direito e esquerdo, variante clássica, invasão de musculatura,
cartilagem cricoide e traqueia com invasão angiolinfática presente, margens livres e
metástase em seis linfonodos de nove esvaziados. Paciente evoluiu bem, sem complicação e foi encaminhada para radioiodoterapia e radioterapia adjuvante. Sem evidência
de doença há seis meses após o término do tratamento, com tireoglobulina supressa
de 9 ng/ml. Resultados e conclusão: A metástase cutânea de CPT é um indicador
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LEISHMANIOSE CUTÂNEO-MUCOSA SIMULANDO RECIDIVA
PERITRAQUEOSTOMA DE CEC DE LARINGE
Freitas JC, Praciano CC, Santos ACA, Fernandes MAM, Pequeno ALV
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: Relatar um caso raro de leishmaniose cutâneo‑mucosa simulando recidiva
peritraqueostoma de CEC de laringe. Casuística e métodos: Paciente do sexo masculino, 59 anos de idade, com história pregressa de cirurgias em cabeça e pescoço. Em
2007, foi realizada laringectomia com esvaziamento e traqueostomia. A análise da
biópsia revelou a presença de carcinoma epidermoide envolvendo a corda vocal com
extensão supra e subglótica. Em 2011, o paciente passou por uma traqueostomia,
devido a uma traqueíte inespecífica sem doença residual. Em 2017, apresentou lesão
ulceroinfiltrativa de aspecto neoplásico ao redor de prótese traqueoesofágica, com
vários episódios de sangramento nos últimos 15 dias. Foi realizada biópsia incisional
da lesão, a qual evidenciou displasia leve, processo inflamatório subagudo moderado
e ausência de neoplasias na amostra. A biópsia realizada por endoscopia mostrou o
mesmo resultado. Devido à forte suspeita clínica de recidiva, foi decidido retirar a
prótese traqueoesofágica e rebiopsiar a lesão. Resultados e conclusão: A análise dos
cortes histológicos evidenciou a presença de amastigotas isoladas ou agregadas no
interior de alguns macrófagos. Desse modo, a conclusão do laudo foi de leishmaniose
cutâneo‑mucosa, hiperplasia pseudoepiteliomatosa, ulceração com formação de tecido
de granulação e ausência de neoplasia na amostra. O paciente foi encaminhado ao
tratamento para leishmaniose com anfotericina lipossomal e encontra‑se bem, sem
evidência de doença. Um caso raro de leishmaniose cutâneo‑mucosa simulando
recidiva evidencia a necessidade de que, além do diagnóstico clinicoepidemiológico,
haja uma confirmação laboratorial da doença que auxilie no estabelecimento do
diagnóstico diferencial e possibilite o tratamento adequado do paciente, como o
ocorrido no caso relatado.
179

SCHWANNOMA EM NERVO HIPOGLOSSO
Freitas JC, Leite AAS, Ribeiro ACM, Oliveira IA, Silva AF
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: Schwannomas são neoplasias benignas, clinicamente assintomáticas
– dependendo do seu tamanho –, cuja incidência é maior no sexo feminino, em uma
razão de 2:1 durante a quarta e a sexta décadas de vida. Apenas 35% desses tumores
estão situados em cabeça e pescoço, sendo o schwannoma de nervo hipoglosso ainda
mais raro, de ocorrência em menos de 5% dos casos. Casuística e métodos: Paciente
do sexo masculino, 52 anos de idade, procurou atendimento devido à massa cervical
submandibular à direita há três anos. A ultrassonografia mostrou lesão sólida bem
delimitada de 4 × 3 cm, lateral à glândula submandibular. A PAAF foi inconclusiva.
O paciente foi então submetido à ressecção completa da lesão, sendo observado no
intraoperatório que se travava de um tumor do nervo hipoglosso. O segmento de nervo
acometido pelo tumor foi ressecado. O paciente evoluiu bem no pós‑operatório, com
hemiparesia da língua à direita. O histopatológico confirmou ser schwanoma do
nervo hipoglosso. Resultados e conclusão: Um caso raro de schwannoma de nervo
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hipoglosso evidencia a necessidade de uma maior discussão acerca do tema no meio
médico sobre o mecanismo de desenvolvimento dessa neoplasia, fatores de risco,
formas de prevenir e tratar, objetivando a melhora da qualidade de vida do paciente.
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CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE INTRAÓSSEO EM MANDÍBULA
Freitas JC, Pessoa RS, Pereira‑Filho FJFP, Costa MEE, Pequeno ALV
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: Carcinoma mucoepidermoide intraósseo (CMI) é uma lesão maligna
rara, mais comumente apresentada na mandíbula posterior, constituindo cerca de
0,001%‑0,003% da totalidade de tumores de glândulas salivares. Relatamos um caso
de CMI em uma paciente de 45 anos. Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino, 45 anos, procurou atendimento devido à lesão intraoral em região posterior da
mandíbula esquerda, associada ao aumento de volume da região, em evolução há 10
anos. Ao exame, observou‑se lesão retromandibular esquerda, de aproximadamente
5 cm, associada à perda óssea em tábua óssea vestibular e lingual. A tomografia
computadorizada exibiu lesão lítica e insuflativa no ângulo e no ramo esquerdo da
mandíbula, sem ruptura da cortical óssea. Foi realizada biópsia incisional da lesão,
e o resultado foi compatível com carcinoma mucoepidermoide oncocítico. A lesão foi
ressecada, e a paciente apresentou boa evolução no pós‑operatório imediato e tardio.
O carcinoma mucoepidermoide é um tumor epitelial maligno que, raramente, pode
ocorrer intraósseo a partir do revestimento epitelial de um cisto odontogênico ou de
remanescentes de glândulas salivares ectópicas. Ocorre mais comumente na quarta
ou quinta décadas de vida e é quase duas vezes mais prevalente em mulheres. A
apresentação clínica consiste em dor, inchaço, como relatado no caso em questão, e
alteração da sensibilidade. Devido à apresentação variável em exames de imagem, a
biópsia é crucial para diagnóstico definitivo. Resultados e conclusão: O tratamento
do CMI é cirúrgico, com uso ocasional de radioterapia ou quimioterapia adjuvante,
sobretudo em tumores de alto grau. Tal relato consiste em valioso meio de informação
para os profissionais que manusearão raros casos análogos, guiando uma conduta
terapêutica holística que atenda aos critérios de cura estabelecidos e beneficie o
paciente a longo prazo.
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MEOs são tumores orbitais secundários caracterizados por extensa hiperostose, a qual
é desproporcionalmente maior em comparação ao tumor intracranial. Clinicamente,
manifestam‑se por deterioração visual, proptose e deformidade estética. TC e RM
permitem avaliação completa e adequada da lesão e de suas relações anatômicas.
A terapêutica com melhores resultados é a ressecção cirúrgica do tumor, com prognóstico estritamente relacionado com a extensão e o envolvimento de áreas críticas.
Resultados e conclusão: Tais relatos constituem importantes meios de informação
para os cirurgiões da área que manusearão raros casos semelhantes, guiando uma
abordagem terapêutica holística que atenda aos critérios de cura estabelecidos e
favoreça estética e funcionalmente o paciente.
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PARAGANGLIOMA DE CORPO CAROTÍDEO
Freitas JC, Fernandes MAM, Ferreira LAA, Pinho MJ, Pessoa RS
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: Relatar os achados de quatro pacientes acompanhados em um hospital
terciário com diagnóstico de paraganglioma, uma patologia de baixa incidência
(0,6% dos tumores de cabeça e pescoço), geralmente benigna (menos de 10% é descrito
como etiologia maligna), de etiologia mal definida e com parte da sintomatologia
decorrente de crescimento lento com compressão das estruturas adjacentes. Casuística
e métodos: Foi analisado um total de quatro pacientes com paragangliomas, sendo três
de etiologia benigna e um de etiologia maligna. Foram observados tumores carotídeos
em dois pacientes, incidência que corrobora o descrito na literatura, visto que este
é o local mais frequente de paragangliomas. Resultados e conclusão: Dos quatro
pacientes, três foram operados e um se encontra na fila de espera para cirurgia. Em
um dos pacientes, um homem de 42 anos, foi feita a ressecção de glomus carotídeo
à esquerda; em outra paciente, uma mulher de 44 anos, diagnosticada com tumor
glômico à direita, medindo 3 cm, com amaurose bilateral e com dosagem de ácido
vanilmandélico normal, foi marcada embolização e cirurgia para retirada do tumor.
Em casos avançados de tumor carotídeo, podem ocorrer disfagia, rouquidão e massa
pulsátil palpável no pescoço. O diagnóstico é feito por meio da história clínica, da
sintomatologia e dos exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC).
O tratamento de paragangliomas inclui acompanhamento, embolização, cirurgia,
radioterapia e outras condutas de acordo com o tipo, a localização do tumor e as
características clínicas dos pacientes.

MENINGIOMA ESFENO‑ORBITÁRIO: UMA SÉRIE DE CASOS
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Freitas JC, Pessoa RS, Fonseca MRS, Costa MEE, Oliveira IA
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: Meningiomas esfeno-orbitários (MEOs) são tumores primários da dura-máter
sobrejacente à asa do osso esfenoide, que se estendem para região orbital. Constituem
cerca de 2% dos tumores intracranianos, sendo uma neoplasia de crescimento lento
e de manifestação clínica caracterizada por comprometimento visual e estético na
região orbital. Relatamos dois casos de pacientes acometidos por essa entidade.
Casuística e métodos: No primeiro caso, uma paciente do sexo feminino, 43 anos,
submetida à ressecção de meningioma retro-orbitário em 2009, procurou atendimento
apresentando turvação visual à esquerda. Ao exame, havia proptose ocular e ausência
de reflexo pupilar direto à esquerda, com preservação dos movimentos oculares. A
tomografia computadorizada (TC) mostrou lesão em asa menor do esfenoide e teto
medial da órbita esquerda, compatível com MEO. A paciente foi submetida à ressecção
da lesão e evoluiu com boas condições clínicas. No segundo caso, paciente do sexo
feminino, 63 anos, com história de proptose ocular à direita há 10 anos, com perda
visual ipsilateral. Na ressonância magnética (RM), verificou-se lesão de 4 cm em asa
maior de esfenoide sugestiva de MEO. A paciente foi submetida à ressecção da lesão.
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CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE DE BASE DE LÍNGUA SIMULANDO
TIREOIDE LINGUAL
Freitas JC, Nogueira CS, Ferreira LAA, Pessoa RS, Fernandes MAM
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: A tireoide lingual é um acometimento raro que ocorre em 90% dos casos
de ectopia tireoidiana, dos quais um terço desses casos apresenta concomitantemente
tecido tireoidiano tópico, cervical. Os sinais e os sintomas são bem variáveis, relativos
a localização, extensão e condição clínica de cada paciente, podendo ou não ter comprometimento de função glandular, bem como disfagia, disfonia e/ou sangramento
oral e outros sinais e sintomas, como aspectos clínicos. Casuística e métodos: Paciente
do sexo masculino, 47 anos, com queixa de disfagia e sangramento oral, procurou
atendimento médico. Fez faringoscopia, a qual evidenciou lesão suspeita de tireoide
lingual, e cintilografia da tireoide, que apresentou tireoide tópica e área de tecido
localizada na projeção da região sublingual, sugerindo tecido tireoidiano ectópico.
Provas de função tireoidiana normais. Realizou videolaringoscopia, que mostrou
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epiglote desviada por tumoração em base de língua, ocupando a valécula direita, as
bandas ventriculares e as pregas ariepiglóticas sem alterações. Mucosa de aritenoides
e região interaritenoidea hiperemiadas. Optou-se por ressecção cirúrgica por faringotomia anterior. O paciente evoluiu bem após a cirurgia, sem complicações. O laudo do
histopatológico final revelou carcinoma mucoepidermoide de glândula salivar menor,
com margens livres. Foi encaminhado à radioterapia adjuvante e encontra‑se bem,
sem evidência de doença seis meses após o tratamento. Resultados e conclusão: O
carcinoma mucoepidermoide de glândulas salivares menores apresenta-se com uma
clínica que pode assemelhar‑se a outras condições clínicas, como a ectopia de tireoide
em base de língua. Seu tratamento de escolha geralmente se baseia na ressecção local
ampla com ou sem esvaziamento cervical e, eventualmente, associa-se à radioterapia.
Por ter um caráter agressivo, o diagnóstico precoce, bem como a terapêutica correta,
são aspectos de grande importância no prognóstico do paciente.
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CISTO DERMOIDE INTRAORBITÁRIO
Freitas JC, Pessoa RS, Fonseca MRS, Silva CF, Dino MM

Tema livre tradicional

cães e, entre elas, as leucemias, que são classificadas como linfoides ou mieloides e
em agudas ou crônicas. Casuística e métodos: Foram avaliados 40 cães, de raças
distintas, de ambos os sexos e com média de 8,3 anos. Todos os animais possuem
hemograma completo, mielograma e/ou imunocitoquímica para diagnóstico de
leucemia. Resultados e conclusão: Dos diagnósticos obtidos, foi observado o predomínio de leucemia linfoide crônica (LLC), identificada em 50% dos casos, seguida
de leucemia mieloide aguda (LMA), em 15%, leucemia linfoide não definida (LL),
em 15%, leucemia mieloide crônica (LMC), em 10%, leucemia linfoide aguda (LLA),
em 5% e leucemia mieloide não definida (LM), em 5%. Dos 40 animais avaliados,
67% apresentaram anemia. Foi também observada leucocitose em todos os tipos de
leucemia, menos nos animais acometidos com LLA, que apresentaram leucopenia. A
neutrófila está presente na maioria dos animais com LMA e LMC. Em animais com
LLC e LL, observou‑se linfocitose; nos animais com LMA, linfopenia. As alterações
morfológicas celulares foram observadas com maior prevalência nos animais com
LLC, e destacam‑se as sombras de Gumprecht, linfócitos reativos e linfócitos atípicos.
As alterações observadas no hemograma, na maioria das vezes, direcionam o médico
veterinário a suspeitar de um quadro leucêmico, porém para a correta conclusão
diagnóstica é importante a avaliação citológica medular.

Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Objetivo: Cistos dermoides intraorbitários (CDIs) são lesões congênitas benignas, raramente diagnosticadas em adultos, constituindo menos de 0,04%‑0,06% das neoplasias
orbitárias. São caracterizados pela presença de estruturas de origem ectodérmica em
seu interior. Casuística e métodos: Relatamos um caso de CDI em uma mulher de
69 anos, que foi tratada cirurgicamente. A paciente procurou atendimento devido à
discreta proptose unilateral direita e ao deslocamento inferior do globo ocular, em
evolução há um ano, sem dor associada, diplopia, perda de acuidade visual ou redução da campimetria. A ressonância magnética (RM) evidenciou lesão retro-orbitária
ipsilateral à proptose, com hipersinal em T2, sugestiva de tumor de partes moles. Foi
indicado tratamento cirúrgico, utilizando‑se o acesso eyelid crease incision. A lesão
foi ressecada, sendo usadas miniplacas para fixar a borda lateral da órbita. O exame
histopatológico evidenciou cisto dermoide, e a evolução foi favorável, com excelente
resultado estético e funcional. Os cistos dermoides podem afetar as estruturas da
órbita, o que traça o quadro clínico. Exames de imagem auxiliam no diagnóstico
pré‑operatório das lesões, porém a confirmação é dada por meio do exame histopatológico. Resultados e conclusão: O tratamento curativo é a excisão cirúrgica da
lesão. Quando a lesão é intraorbitária, o procedimento é complexo, tendo em vista a
anatomia distinta e a fragilidade das estruturas orbitais. Devido à importância estética
e funcional da região, é essencial valer‑se de abordagens que proporcionem campo
cirúrgico e resultado satisfatórios, como o acesso eyelid crease incision. Tal técnica
possibilita a dissecção em um plano de vasculatura reduzida, a secção mínima do
músculo orbicular e o encobrimento da cicatriz pela dobra palpebral maior. Esse relato
constitui fonte de informação para os cirurgiões da área que manusearão raros casos
semelhantes, norteando uma abordagem terapêutica holística que atenda aos critérios
de cura estabelecidos e favoreça o paciente.

ESTENOSE SUPRAGLÓTICA IDIOPÁTICA: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Freitas JC, Silva CF, Pereira-Filho FJFP, Rolim FJ, Santos ACA
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivos: Estenoses de vias aéreas superiores podem ser associadas a uma grande
quantidade de patologias. Em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, por exemplo,
a radioterapia pode causar uma superprodução de tecido fibroso nessa região, causando
o estreitamento da luz do órgão. Nesse contexto, o relato de caso de uma paciente com
estenose na região supraglótica sem causa detectada surge como oportunidade de
discussão e análise do tema. Casuística e métodos: Paciente de 34 anos de idade, sexo
feminino, refere que o quadro começou em setembro de 2017 com disfagia, disfonia
e febre aferida de 38°C‑39°C, sem melhora com uso de antitérmico, acompanhada
de calafrios, além de perda de peso (16 kg no período) e presença de úlceras orais,
evoluindo com dispneia a leves esforços. Diante do quadro, procurou atendimento
médico, sendo internada em um complexo hospitalar durante os meses de setembro e
outubro do mesmo ano para investigação. Durante esse período, realizou laringoscopia,
evidenciando estenose de orofaringe e hipofaringe. A paciente foi então submetida a
uma faringectomia parcial com traqueostomia de proteção por estenose de hipofaringe a esclarecer. A análise histopatológica descreveu tecido sadio sem alterações, e
a equipe de reumatologia não chegou a um diagnóstico. Resultados e conclusão:
Estenoses faríngeas têm muitos diagnósticos diferenciais e devem ser abordadas de
forma urgente, pois podem evoluir para uma oclusão completa da via aérea. Apesar
da vasta quantidade de possíveis origens dessa alteração, a causa da estenose não
foi detectada no caso relatado.
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES
CANINOS DIAGNOSTICADOS COM LEUCEMIA

TUMOR DE KUTTNER: SIALODENITE ESCLEROSANTE CRÔNICA EM
PARÓTIDA

Ferreira PI, Rezende SV, Fukuda MSO, Gonçalves S

Freitas JC, Fernandes MAM, Ribeiro ACM, Silva AF, Alves‑Filho WA

Hemovet – Laboratório e Centro de Hemoterapia Veterinária

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivo: Avaliar as principais alterações hematológicas em pacientes com diagnóstico
de leucemia, obtidos por meio de exames de mielograma e/ou imunocitoquímica.
As neoplasias malignas linfoides estão entre as mais frequentes diagnosticadas em

Objetivo: Descrever a ocorrência de síndrome de Kuttner em parótida. Casuística e
métodos: Paciente do sexo feminino, 36 anos, com queixa de nódulo palpável em
região pré-auricular direita há um ano. A ultrassonografia mostrou ser um nódulo
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hipoecoico, bosselado, de 4 cm em parótida direita. O resultado da punção aspirativa
por agulha fina (PAAF) foi negativo para malignidade. Foi então submetida à parotidectomia parcial direita devido à hipótese diagnóstica de adenoma pleomórfico. No
ato cirúrgico, foi observada lesão endurecida, mal delimitada em região superficial
da parótida, de aspecto neoplásico, em íntimo contato com tronco superior do nervo
facial, apresentando espessamento e ausência de plano de clivagem da lesão com o
nervo. Toda a lesão foi ressecada e realizado o shavving do nervo, preservando o tronco
do superior do nervo facial. Paciente evoluiu bem, apresentou paresia transitória do
nervo facial, recuperando todos os movimentos após um mês da cirurgia. Resultado
anatomopatológico evidenciou extensas áreas de perda do padrão lobular, que se
encontrava substituído por colágeno denso, hialinizado e imerso, no qual haviam
estruturas ductais com epitélio baixo e mioepitélio hiperplásico, com exsudação linfoplasmocitária formando agregados e identificando, circunjacente à lesão, parêquima
parotídeo atrófico, sugestivos de sialodenite crônica esclerosante (síndrome ou tumor
de Kuttner). A imuno-histoquímica confirmou o diagnóstico. A paciente encontra‑se
bem, sem evidência de recidivas. Nega qualquer episódio de sialoadenite prévia ou
sintomas como xerostomia ou dor em parótida direita. Resultados e conclusão: Os
achados clínicos e anatomopatológicos corroboram boa parte do descrito na literatura,
apesar do acometimento incomum de parótida. Além disso, algumas características,
como ausência de sequelas permanentes do tratamento cirúrgico apesar do envolvimento do nervo facial, reforçam a relevância do presente relato.
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Freitas JC, Praciano CC, Nogueira CS, Fernandes MAM, Costa MEE
Universidade Federal do Ceará
Objetivo: Neste contexto, o relato de um caso raro de reação a material de sutura após
tratamento é importante para discussão e análise do tema. Casuística e métodos:
Paciente do sexo feminino, 50 anos de idade, com história pregressa de tireoidectomia
total em 2015, devido a um microcarcinoma papilífero da tireoide. Apresentou evolução
pós‑cirúrgica assintomática e sem sinais de recidiva. Em 2017, foi diagnosticada com
câncer de mama e tratada com ciclos de quimioterapia. Após o término do tratamento,
a paciente relatou a existência de edema e supuração na cicatriz cirúrgica, sem melhora após uso de antibióticos e realização de drenagem na área. Foram realizadas
tomografia e ultrassonografia na região, as quais evidenciaram a presença de coleções
paratraqueais com pequenas lesões puntiformes aglomeradas que se comunicavam
com a pele por meio de fístulas. Desse modo, a hipótese de câncer foi descartada devido
à inexistência de massa tumoral no local. Resultados e conclusão: Foi realizada,
na região, a marcação com carvão ativado, guiada por ultrassonografia e, durante
o acesso, observou-se que dezenas de pontos de fios de algodão estavam agrupados
em uma coleção única na região. Houve drenagem do local, e a antibioticoterapia
foi conduzida como tratamento. A paciente evoluiu bem, sem outras complicações.
Um caso raro de reação granulomatosa do tipo corpo estranho aos pontos de sutura
de algodão, três anos após uma cirurgia de tireoidectomia e ciclos de quimioterapia,
evidencia a necessidade de maior discussão sobre o tema no meio médico e de pesquisas
sobre os mecanismos de resposta imunológica do organismo.
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CARCINOSSARCOMA DE LARINGE: DOENÇA RARA E AGRESSIVA
Freitas JC, Nogueira CS, Fonseca MRS, Silva CF, Silva AF

LINFOMA PRIMÁRIO DE TIREOIDE MIMETIZANDO CARCINOMA
ANAPLÁSICO

Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: O carcinossarcoma, o carcinoma sarcomatoide ou o carcinoma de células
fusiformes são denominações diferentes para uma mesma condição bastante rara,
representando menos de 1% dos tumores de laringe, sendo difícil seu diagnóstico. É
relatado um caso de carcinossarcoma de laringe, o qual foi precedido por um CEC de
úvula e seio piriforme direito, tratado com radioterapia/quimioterapia e faringectomia.
A lesão estudada nesse relato foi uma recidiva no mesmo seio piriforme. Casuística e
métodos: Paciente do sexo masculino, 62 anos, com histórico de hipertensão arterial
sistêmica e diabetes melittus, diagnosticado com CEC de úvula em 2015, associado à
lesão vegetante em seio piriforme direito, foi submetido a radioterapia/quimioterapia,
com término em maio de 2016, e faringectomia, em outubro de 2016, por lesão residual
(CEC moderadamente diferenciado) em seio piriforme à direita, medindo 2,5 × 2 ×
1 cm. Submeteu-se também à faringolaringectomia total com esvaziamento cervical
supraomohioideo bilateral e tireoidectomia total com reconstrução com retalho de
músculo peitoral direito por recidiva de CEC de seio piriforme T3N0MX, em 9 de novembro de 2017, sob anestesia geral. Exame histopatológico revelou carcinossarcoma.
Retornou ao ambulatório do serviço no dia 9 de abril de 2018, com exame de tomografia computadorizada apresentando metástase pulmonar. Resultados e conclusão:
O carcinossarcoma é um dos tipos mais raros de câncer de laringe, mas não deve ser
excluído como diagnóstico diferencial. A dificuldade da sua identificação deve ser
entendida como um incentivo ao cuidado no processo diagnóstico. Vale ressaltar que
o cirurgião deve sempre ter em mente esses tipos mais raros de doença neoplásica, com
o intuito de melhor instruir sua equipe na procura de um diagnóstico mais preciso
e, consequentemente, de uma melhor assistência ao paciente.
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REAÇÃO A CORPO ESTRANHO APÓS TIREOIDECTOMIA TOTAL:
RELATO DE CASO
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Freitas JC, Pequeno ALV, Ribeiro ACM, Praciano CC, Costa MEE
Universidade Federal do Ceará (UFC), Hospital Universitário Walter Cantídio,
Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Objetivo: Apresentar um caso clínico de linfoma primário de tireoide (LPT), subtipo
raro de linfoma não Hodking, que geralmente ocorre na sétima década de vida,
principalmente em mulheres, na proporção 8:1. Dois terços dos pacientes são assintomáticos e os demais apresentam sintomas resultantes da compressão de estruturas
cervicais, como dispneia, estridor, tosse, disfagia e hemoptise. O LPT pode mimetizar o
carcinoma anaplásico, que possui epidemiologia e clínica semelhantes, mas com mais
rápida progressão e pior prognóstico, sendo necessária diferenciação microscópica.
Casuística e métodos: Trata‑se de uma paciente do sexo feminino, de 58 anos, que
procurou atendimento médico devido ao aparecimento de massa cervical volumosa
em topografia da tireoide, de rápido crescimento em um mês, associada à rouquidão.
Negava dispneia e perda de peso nos últimos meses. Na tomografia computadorizada
cervical, evidenciou‑se aumento da glândula, principalmente no lobo esquerdo, comprimindo e desviando a traqueia para a direita, bem como linfonodomegalia cervical.
Devido à forte suspeita inicial de carcinoma anaplásico da tireoide pela evolução do
quadro, decidiu-se realizar traqueostomia transtumoral para garantir a via aérea e
ressecção de todo o componente anterior à traqueia da lesão para estudo histopatológico. O histopatológico mostrou linfoma difuso de grandes células B de alto grau,
confirmado pela imuno-histoquímica. Posteriormente, a paciente realizou seis sessões
de quimioterapia adjuvante, seguindo o protocolo R‑CHOP. Atualmente, encontra‑se
bem, sem sinais de recidiva seis meses após o término do tratamento. Resultados e
conclusão: Conclui‑se que, apesar de ser uma neoplasia rara, o diagnóstico de LPT
deve ser suspeitado em pacientes com massas cervicais anteriores de rápido crescimento.
O principal diagnóstico diferencial é o carcinoma anaplásico, e a diferenciação é
confirmada após biópsia com imuno-histoquímica. Apesar de apresentarmos uma
paciente de doença avançada, houve resposta completa ao tratamento.
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CÂNCER DE MAMA COM METÁSTASE PARA A PARÓTIDA

BÓCIO MERGULHANTE E CÂNCER: RELATO DE CASO

Freitas JC, Nogueira CS, Praciano CC, Pequeno ALV, Pereira GM

Freitas JC, Praciano CC, Silva CF, Santos ACA, Feitosa ESC

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Hospital Universitário Walter Cantídio/Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivo: A glândula parótida é um sítio extremamente raro para metástase de
câncer mamário, podendo se manifestar em um largo espaço de tempo desde a
proposta terapêutica para o carcinoma de mama. Diante desse contexto, relata‑se
um caso de disseminação locorregional de parótida a partir de adenocarcinoma
mamário. Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino, 56 anos, apresenta
nódulo retromandibular parotídeo há dois anos, fixo e endurecido à esquerda, com
tireoide reduzida de volume (4,6 cm), heterogênea. Nega comorbidade e alergias.
Submetida à cirurgia prévia de mastectomia radical à direita em 2012, sem complicações. Apresentou ultrassonografia cervical que revelou nodulação 1,3 × 0,9 cm
em cauda intraparotídea à esquerda. Foi realizada a PAAF de nódulo parotídeo, a
qual evidenciou células neoplásicas epiteliais. Submetida a parotidectomia parcial
esquerda, exérese de parte do ângulo da mandíbula esquerda, sacrifício de ramo de
nervo inferior/marginal por infiltração da lesão, sem intercorrência. Material enviado
para biópsia de congelação, a qual concluiu adenocarcinoma moderadamente
diferenciado infiltrando parótida, linfonodos intraparotídeos e derme profunda.
Linfonodo nível IIB enviado ao histopatológico, mostrando ao exame hiperplasia
linfoide reacional moderada. Radiografia de tórax não apresentou alterações. Paciente
aguarda imuno-histoquímica. Resultados e conclusão: A metástase intraparotídea
de carcinoma mamário é um fenômeno bastante raro que se apresenta como uma
manifestação anos depois da proposta terapêutica curativa do carcinoma primário.
A parotidectomia com excisão completa é uma das abordagens de forte indicação
como controle da doença ou com intenção curativa.

Objetivo: Relatar um caso raro de bócio mergulhante com evolução de adenocarcinoma. Casuística e métodos: Paciente do sexo masculino, 67 anos de idade, hipertenso,
diabético, com hiperplasia prostática benigna, foi diagnosticado, em 2015, com alargamento no mediastino superior. Em fevereiro de 2018, apresentou quadro clínico de
dispneia a moderados esforços, rouquidão e escarros hemoptoicos. Ao exame físico, foi
percebida uma massa volumosa cervical com maior proeminência à direita e presença
de circulação colateral em tórax. Devido ao quadro clínico, exames pré‑operatórios
foram solicitados. Durante a broncoscopia, foi percebida diminuição do diâmetro
traqueal por compressão extrínseca, lesão infiltrativa traqueal e presença de vaso
sangrante em jato no local. A broncoscopia pós-traqueostomia mostrou lesão há cerca
de 4 cm da carina e 3 cm abaixo da PPVV, com extensão de aproximadamente 8 cm.
Por meio de avaliação pré‑operatória, foi identificada a existência de doença arterial
coronariana, e o paciente foi encaminhado para realização de cirurgia cardíaca.
Durante a revascularização, foram realizadas duas pontes de safena e biópsia de
massa no mediastino. Resultados e conclusão: O laudo histopatológico evidenciou
adenocarcinoma e a imuno‑histoquímica indicou presença de carcinoma papilífero
de tireoide. Devido ao sangramento traqueal intermitente, o paciente foi encaminhado
para tratamento com radioterapia, seguindo com melhora do sangramento. Nesse momento, o paciente encontra‑se sem possibilidade de nova RT externa devido à toxicidade
da medula óssea, e a doença apresenta‑se extensa com elevado volume tumoral. Devido
ao risco de mortalidade e complicações permanentes no pós‑operatório do tratamento
cirúrgico, deve‑se adotar uma conduta mais conservadora em pacientes idosos, com
ênfase no tratamento que enfoque na manutenção da qualidade de vida do paciente.
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ÊMBOLO INTRAVENOSO DE TECIDO TIREOIDIANO BENIGNO
Freitas JC, Silva CF, Pequeno ALV, Nogueira CS, Ferreira LAA

LSIL E HSIL NO ESTADO DE SERGIPE

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Reis ACS, Barbosa JHR, Santos‑Neto AGS, Santos MC, Silva ICV

Objetivos: Êmbolos venosos podem ter diversas origens e causas, sendo elas relacionadas ou não com a função tireoidiana. Existem poucos relatos de casos de carcinomas
tireoideanos e carcinomas renais com metástase para a glândula tireoide, respectivamente, que sofreram metástases para o interior da luz da veia jugular interna e outros
vasos próximos. O presente caso relatado, no entanto, é bastante peculiar devido à
identificação de um êmbolo venoso em veia tributária da jugular interna durante a
excisão de um bócio volumoso diagnosticado como benigno e ao fato de que o material
do êmbolo, ao ser enviado para exame de congelação, voltou ao centro cirúrgico com
a descrição de tecido tireoidiano normal. Casuística e métodos: Paciente do sexo
feminino, internada para realizar tireoidectomia parcial direita por bócio volumoso,
medindo 111 centímetros cúbicos, desviando-se da via aérea para esquerda, submetida
à lobectomia com istmectomia direita em 3 de abril de 2018. À ressecção, apresentou
êmbolo em tributária de veia jugular. Realizou-se ressecção e enviou o material
para exame histopatológico de congelação, o qual retornou com o diagnóstico de
tecido tireoidiano sem alterações. Resultados e conclusão: Há evidências de que: a)
o embolismo venoso pode estar relacionado com o mal funcionamento da glândula
tireoide; b) os carcinomas tireoidianos podem sofrer metástases para o interior de
vasos sanguíneos; c) os embolismos variados, como o tromboembolismo venoso, são
possíveis complicações de procedimentos cirúrgicos, incluindo as tireoidectomias. Há
poucas evidências, no entanto, da ocorrência da migração de tecido tireoidiano sadio
para o interior de vasos, o que torna o caso aqui relatado um desafio para a equipe
de cirurgia e de patologia encarregada.

Universidade Tiradentes (Unit)
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Objetivo: O trabalho teve como objetivo avaliar a frequência e a epidemiologia das
lesões intraepiteliais de baixo (LSIL) e alto grau (HSIL), no estado de Sergipe. Casuística e métodos: Trata‑se de um estudo com base em dados adquiridos, no período de
janeiro de 2010 a fevereiro de 2014, do Sistema de Informação do Câncer do Colo do
Útero (SISCOLO). Resultados e conclusão: Registraram‑se 5.086 casos de alterações
celulares, sendo 3.937 casos de LSIL, com 514 casos em mulheres de 12 a 19 anos;
2.434 de 20 a 39 anos; 916 de 40 a 64 anos; e 73 em mulheres com idade igual ou
maiores de 65. Já a HSIL foi notificada em 42 casos em mulheres de 12 a 19 anos;
675 entre 20 e 39 anos; 381 entre 40 e 64 anos; e 51 em mulheres maiores ou igual a
65 anos, totalizando 1.149 casos. O exame citopatológico para o rastreio de câncer de
colo do útero é o melhor método de detecção, pois é um exame não invasivo, apresenta
melhor custo-benefício e é acessível em postos de saúde públicos.
300

PREVALÊNCIA DE LESÃO INTRAEPITELIAL CERVICAL EM PACIENTES
ATENDIDAS EM UNIDADES DE UM HOSPITAL DE SALVADOR
Souza APMG, Cunha COF, Guerra MLG, Cezar RS
Hospital São Rafael

Tema livre tradicional
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Objetivo: O objetivo deste estudo é descrever a prevalência de exames de citologia
ginecológica classificados como alterados: células escamosas atípicas de significado
indeterminado possivelmente não neoplásicas (ASCUS), lesão escamosa de baixo grau
(LSIL) e lesão escamosa de alto grau (HSIL), com dados levantados dos formulários
pré‑escrutínio rápido de todos os esfregaços (PER) e revisão dos esfregaços com base
em critérios clínicos de risco (RCCR) de pacientes atendidas em unidades de um
hospital em Salvador. Casuística e métodos: Foi realizada uma análise descritiva dos
dados de 2.545 mulheres com faixa etária entre 15 e 88 anos de idade, entre maio e
julho de 2017. Resultados e conclusão: Dos 2.545 resultados, nove (0,35%) foram
considerados insatisfatórios, totalizando 2.536 resultados válidos. Foram observados
8,4% (214) de resultados positivos; destes 55,1% (118) eram de ASCUS, 37,9% (81), de
LSIL e 7% (15), de HSIL. A razão encontrada entre ASC/SIL foi de 1,23. Na faixa etária
até 30 anos, as prevalências de ASCUS, LSIL e HSIL foram respectivamente de 39,8%
(47), 54,3% (44) e 53,3% (8). Na faixa etária acima de 30 anos, as prevalências foram
de 60,2% (71), 45,7% (37) e 46,7% (7). Com base nos formulários PER e RCCR, 200
pacientes com idades entre 15 e 71 anos fizeram biópsia de colo do útero, com 104
resultados positivos; destes, 55,8% (58) possuíam idade até 30 anos. Entre as biópsias
positivas, 53,8% (56) eram pacientes com citologia inflamatória,18,3% (19) com
diagnóstico citológico de ASCUS, 18,3% (19) com citologia de LSIL e 9,6% (10) com
HSIL. Ressalta-se que a correlação cito‑histológica tem valor quando as amostras
para ambos os exames forem colhidas no mesmo momento, pois, caso contrário,
as diferenças nos resultados desses exames poderão ocorrer devido à regressão ou à
progressão da lesão. A prevalência de lesões encontradas na população estudada foi
compatível com os dados referenciados no Sistema de Informação do Câncer do Colo
do Útero (SISCOLO).
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ANÁLISE DO ALGORITMO DE EVENTOS EXCEDENDO 5C PARA
DETECTAR LESÕES DO COLO DO ÚTERO

521

ANÁLISE DA PLOIDIA DO DNA EM LESÕES DO COLO DO ÚTERO
Costa AF, Pogere A, Farina APB, Onofre ASC, Onofre FBM
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivo: A aneuploidia, identificada pela citometria de imagem do DNA (DNA‑ICM), é
aceita internacionalmente como um marcador de transformação de células neoplásicas
e tem sido associada à progressão de lesões pré‑cancerosas para câncer cervical invasivo. O objetivo deste estudo foi investigar a ploidia do DNA em lesões do colo do útero
utilizando a DNA‑ICM. Casuística e métodos: Realizou‑se um estudo transversal entre
abril e novembro de 2017 com 70 mulheres encaminhadas para exames ginecológico,
colposcópico e biópsia após resultado citológico alterado. As amostras foram coletadas
em solução ThinPrep® PreservCyt® e lâminas de citologia em base líquida foram
preparadas e coradas pelo método de Papanicolaou para verificar a celularidade da
amostra e a presença de células atípicas. Após análise citológica, as lamínulas foram
removidas para posterior coloração de Feulgen. A análise do conteúdo nuclear por
DNA‑ICM foi realizada de acordo com o quarto consenso da Sociedade Europeia de
Patologia Celular Analítica (ESACP) em citometria de imagem. Resultados e conclusão: De forma geral, euploidia foi identificada em 41,9% e aneuploidia em 58,1%
do total de casos. De acordo com o diagnóstico histológico, aneuploidia foi verificada
em 16,7% dos casos negativos, 27,3% em neoplasia intraepitelial cervical (NIC) grau
1, 73,9% em NIC 2, 84,6% em NIC 3 e 100% em carcinoma de células escamosas,
adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma. O algoritmo de eventos excedendo 9c
(9cEE) foi observado em 91,7% dos casos aneuploides, enquanto o algoritmo de
stemline aneuploide, em 80,6% e a combinação dos dois algoritmos, em 69,4% de
todos os casos aneuploides. Todos os casos de NIC 3 aneuploides foram positivos tanto
para o algoritmo de 9cEE como para stemline aneuploide. Foi possível inferir que a
DNA‑ICM demonstrou ser um método adequado para investigar o comportamento
da ploidia de lesões precursoras do câncer cervical.

Costa AF, Pogere A, Farina APB, Onofre ASC, Onofre FBM
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivo: Investigar o potencial do algoritmo de eventos excedendo 5c (5cEE), utilizando a citometria de imagem do DNA (DNA‑ICM) para identificar casos de neoplasia
intraepitelial cervical (NIC) grau 2 ou mais grave. Casuística e métodos: Estudo
prospectivo transversal realizado entre abril e novembro de 2017. Amostras de 70
mulheres coletadas em solução ThinPrep® PreservCyt® durante o exame ginecológico,
o colposcópico e a biópsia foram processadas para confecção de lâminas de citologia em
base líquida. As lâminas foram coradas pelo método de Papanicolaou para avaliação
de celularidade e posteriormente foram coradas pelo método de Feulgen para coloração
exclusiva do conteúdo de DNA nuclear. A análise da ploidia do DNA e a interpretação
dos resultados foi realizada de acordo com o quarto consenso da Sociedade Europeia
de Patologia Celular Analítica (ESACP) em citometria de imagem. Resultados e
conclusão: A presença do algoritmo de eventos excedendo 5c foi observada em 85,5%
das pacientes analisadas. O algoritmo que utilizou ao menos um evento excedendo
5c obteve sensibilidade de 92,3% e especificidade de 26,1% para identificar casos de
NIC 2 ou mais grave, ao passo que os algoritmos de 2, 3 e 4 eventos excedendo 5c,
apresentaram valores de sensibilidade de 89,7%, 84,6% e 79,5%, respectivamente, e
valores de especificidade de 56,5%, 65,2% e 73,9%, respectivamente. O algoritmo de 4
eventos excedendo 5c não foi capaz de identificar um caso de carcinoma de células
escamosas. Com esses dados, pode-se inferir que o algoritmo de ao menos 1 evento
excedendo 5c pode contribuir com o diagnóstico de resultados falso positivos devido
a alta sensibilidade e baixa especificidade. Portanto, os algoritmos de 2 ou 3 eventos
excedendo 5c parecem ser mais adequados se a intenção do teste é o rastreio primário
de lesões pré-cancerosas.

30

PREVALÊNCIA DE VAGINOSES EM MULHERESQUE REALIZARAM
BACTERIOSCOPIA DA SECREÇÃO VAGINAL EM UM LABORATÓRIO
PARTICULAR DE ARACAJU (SE)
Oliveira ID, Resende AF, Santos RWF, Souza ICL, Almeida POS
Universidade Tiradentes (Unit)
Objetivo: Verificar a prevalência de vaginoses em mulheres que realizaram bacterioscopia
de secreção vaginal em um laboratório particular de Aracaju, Sergipe. Casuística e
métodos: Trata‑se de um estudo do tipo documental, retrospectivo e transversal, com
base na análise das fichas de identificação das mulheres que realizaram bacterioscopia
de secreção vaginal, no período de janeiro a dezembro de 2017. Resultados e conclusão:
De janeiro a dezembro de 2017, foram realizados 434 exames de bacterioscopia de
secreção vaginal em pacientes atendidas no laboratório. Desse total, 18,4% das amostras
foram positivas para vaginoses bacterianas e 81,6%, negativas. Segundo Tanaka
(2017), esse resultado é condizente com os descritos na literatura internacional, o qual
afirma que 10% a 36% das mulheres possuem vaginoses bacterianas. Dessas amostras
positivas, o agente infeccioso que mais prevaleceu foi a Candida sp. (56,3%), seguido
da Gardnerella vaginallis (35%). Ainda houve uma coinfeccção, representando 8,7%
dos resultados. Portanto, quando comparado com o estudo de Mota et al. (2012), há
uma discordância, pois eles relataram maior prevalência de Gardnerella vaginalis, em
158 (20,6%), seguida de Candida spp. em 93 (12,2%), Mobiluncus spp. em 28 (3,7%)
e Trichomonas vaginalis em 19 (2,5%) das 765 amostras analisadas. Referências:
1. Caixeta RCA, et al. Associação entre papilomavírus humano, vaginose bacteriana e
inflamação cervical e a detecção de anormalidades no exame citológico de adolescentes
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e mulheres jovens. Goiás: UFG; 2014. Originalmente apresentada como dissertação de
mestrado, Universidade Federal de Góias; 2014. 2. Lima APW, Rossi CO. Ocorrência de
vaginose bacteriana no exame citológico de pacientes de um hospital de Curitiba. Revista
Saúde e Desenvolvimento. 2016; 7(4): 166‑78.
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ÍNDICE DE INSATISFATORIEDADE EM ESFREGAÇOS
CERVICOVAGINAIS REALIZADOS EM UM LABORATÓRIO PARTICULAR
DE ARACAJU, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018
Oliveira ID, Almeida POS, Souza ICL, Anjos KGF
Universidade Tiradentes (Unit)
Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar o índice de insatisfatoriedade, satisfatoriedade limitada e satisfatoriedade apresentado pelos esfregaços cervicovaginais. Casuística
e métodos: Para tanto, foi realizado estudo transversal retrospectivo e descritivo a partir
de 724 laudos de pacientes atendidas em um determinado laboratório de anatomia
patolológica localizado na cidade de Aracaju, Sergipe, no período de fevereiro a abril
de 2018. Resultados e conclusão: Observou-se que, dos 724 esfregaços cervicovaginais
analisados pelos profissionais da área de citopatologia, 663 (91,58%) foram considerados satisfatórios e 61 (8,42%), insatisfatórios, segundo os critérios determinados por
Bethesda. Entre os esfregaços satisfatórios, 345 foram satisfatórios sem limitações em
relação aos epitélios representados na amostra; em 345 (aproximadamente 52%) dos
esfregaços (epitélios escamoso e colunar), 24 (aproximadamente 3,6%) esfregaços foram
considerados satisfatórios, mesmo apresentando apenas o epitélio escamoso, pois eram
de mulheres histerectomizadas, e 294 (aproximadamente 44,34%) foram considerados
satisfatórios limitados, devido à ausência do epitélio colunar. Quanto aos esfregaços
considerados insatisfatórios, 42 (aproximadamente 68,85%) tiveram por justificativa
a escassez de células, nove (aproximadamente 14,75%) apresentaram excesso de
sobreposição de células escamosas queratinizadas, impossibilitando a visualização das
células, e 10 (aproximadamente 16,4%) foram consideradas insatisfatórias devido ao
excesso de leucócitos e hemácias. Portanto, foi possível observar que a satisfatoriedade
do esfregaço tem relação direta com a coleta da amostra. Referência: 1. Galvão EFB,
da Silva MJM, Esteves FAM, Peres AL. Frequência de amostras insatisfatórias dos exames
preventivos do câncer de colo uterino na rede pública de saúde, em município do agreste
pernambucano. Revista Paraense de Medicina. 2015; 29(2): 51.

BIOQUÍMICA
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ESTUDO COMPARATIVO DE MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM
PACIENTES COM FIBRILAÇÃO ATRIAL EM USO DE VARFARINA OU
RIVAROXABANA
Martins GL, Duarte RCF, Carvalho MDG, Reis HJ, Ferreira CN
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar marcadores inflamatórios em indivíduos com fibrilação atrial, em
tratamento com os anticoagulantes orais varfarina ou rivaroxabana, para verificar
se existem diferenças no estado inflamatório entre os pacientes que utilizam esses
tratamentos. Casuística e métodos: Realizou‑se a quantificação dos marcadores
inflamatórios pela técnica de Cytometric Bead Array (CBA) em amostras de plasma
de 71 pacientes com fibrilação atrial não valvar, dos quais 42 estavam em uso de
varfarina e 29, de rivaroxabana, além dos 56 indivíduos do grupo-controle. As
análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS, versão 25.0, utilizando‑se
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Tema livre tradicional

os testes one‑way ANOVA ou Kruskal‑Wallis (para dados normais e não normais,
respectivamente); p < 0,05 foi considerado significativo. Resultados e conclusão: Em
pacientes em uso de varfarina, comparados com aqueles em uso de rivaroxabana,
foram detectados níveis plasmáticos significativamente elevados de IL‑2 (3,49 pg/dl
± 0,51 vs. 2,11 pg/dl ± 0,34, p = < 0,001), IL‑4 (3,45 pg/dl ± 0,72 vs. 2,03 pg/dl
± 0,35, p ≤ 0,001) e IL‑10 (3,51 pg/dl ± 1,77 vs. 1,85 pg/dl ± 0,50, p ≤ 0,001).
Encontraram‑se, ainda, em pacientes em uso de varfarina, em comparação com o
grupo-controle, concentrações significativamente aumentadas de TNF (4,87 pg/dl
± 5,13 vs. 1,36 pg/dl ± 0,69, p ≤ 0,001) e IFN‑γ (3,50 pg/dl ± 1,55 vs. 1,15 pg/dl ±
0,23, p ≤ 0,001). O fator de coagulação Xa demonstrou papel na ativação da resposta
inflamatória em estudos prévios. Uma vez que a rivaroxabana é um inibidor direto do
fator Xa, é possível sugerir que o seu mecanismo de ação possa explicar o motivo pelo
qual níveis mais baixos de marcadores inflamatórios foram observados em pacientes
em tratamento com este medicamento, em relação à varfarina. Face ao exposto, foi
possível verificar que a rivaroxabana apresentou potencial efeito anti‑inflamatório,
e esse resultado fornece novas perspectivas para o tratamento com anticoagulantes
orais diretos em pacientes com fibrilação atrial.
740

INTERFERÊNCIA DO HEMATÓCRITO NA QUANTIFICAÇÃO E NA
INTERPRETAÇÃO DOS NÍVEIS DE TACROLIMUS
Damelio LG, Jalkauskas N, Pelegrini A, Souza KF, Catarino DGM
Grupo Fleury
Objetivo: O tacrolimus é um fármaco imunossupressor, amplamente utilizado para
reduzir a rejeição a transplantes de órgãos. Seu efeito se dá por meio da inibição da
multiplicação das células T. Ele se liga amplamente a proteínas, principalmente
albumina e alfa 1 glicoproteína ácida, apresentando alto grau de ligação com os
eritrócitos, podendo chegar a 90%. Dessa forma, a monitorização dos níveis de tacrolimus no sangue total é fundamental para o alcance da imunomodulação com baixa
toxicidade. Através do ensaio de quimioluminescência, é possível extrair e quantificar
o fármaco presente no plasma e ligado aos eritrócitos. Assim, foi objetivo deste estudo
correlacionar os valores dos hematócritos (HT) às dosagens de tacrolimus, demonstrando a relevância do parâmetro hematológico na interpretação e na estratégia
farmacológica. Casuística e métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo com
avaliação de 10.695 dosagens de tacrolimus em um laboratório de referência, entre
as quais 2% (227) encontravam‑se em níveis tóxicos, e dessas aproximadamente 60%
(137) possuíam valores de HT acima de 30%. Entre elas foram selecionadas quatro
amostras mais recentes e, após procedimentos de diluição e concentração delas com
o próprio plasma, foram realizadas dosagens seriadas de HT e tacrolimus, totalizando
28 dosagens. Nas 28 dosagens seriadas com concentrações crescentes de HT de 6,6%
a 57%, evidenciou‑se variação média de 20% nos valores encontrados na dosagem de
tacrolimus, variando entre 7% e 30%. Após um período de aparente correlação linear,
observou‑se tendência ao platô. Resultados e conclusão: Os resultados preliminares
corroboram os dados da literatura que demonstram a interferência do HT na quantificação de tacrolimus, e outros estudos podem complementar a investigação sobre a
correlação com as faixas terapêuticas de indução e manutenção na tomada de decisão
clínica e ajuste de dose em relação à massa eritrocitária dos pacientes.
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AVALIAÇÃO DA DOENÇA MINERAL ÓSSEA EM PACIENTES COM
INJÚRIA RENAL AGUDA
Morales Jr. AM, Pinto WP, Silveira CGA, Lanzoni LG, Dalboni MA
Universidade Nove de Julho

Tema livre tradicional
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Objetivo: Pacientes com injúria renal aguda (IRA) perdem abruptamente a função
renal e ainda não foram investigados para doença mineral óssea (DMO). Dessa forma,
o objetivo deste estudo foi investigar os marcadores da DMO e da inflamação em
pacientes com IRA. Casuística e métodos: Foram incluídos 77 pacientes graves sem
IRA e 83 pacientes graves com IRA internados em uma unidade de terapia intensiva
(UTI). Os pacientes com IRA foram caracterizados pelos critérios AKIN, observando
um aumento de 0,3 mg/dl de creatinina sérica ocorrido entre os sete primeiros dias de
internação na UTI. Os marcadores séricos de DMO e inflamação investigados foram:
esclerostina (SOST), interleucina‑6 (IL‑6), interleucina‑10 (IL‑10), fator de necrose
tumoral alfa (TNF‑α), fator de transformação do crescimento beta (TGF‑β) e fator
de crescimento de fibroblastos (FGF‑23), todos por ensaio imunoenzimático (ELISA).
Os resultados são expressos em mediana, e o teste de Mann‑Whitney foi utilizado para
analisar os grupos. Resultados e conclusão: Tabela.

Idade (anos)
Creatinina (mg/dl)
Esclerostina (pg/ml)
IL-6 (pg/ml)
IL-10 (pg/ml)
TNF-α (pg/ml)
TGF-ß (pg/ml)
FGF-23 (pg/ml)

Controle
74,14 ± 13,58
0,89 ± 0,51
1,74 (1,74-1,74)
12 (7-19)
0,8 (0,7-1)
7 (6,2-7,9)
65,7 (15,2-133,75)
48 (1,5-188,5)

IRA
71,06 ± 17,32
1,86 ± 1,30
1,74 (1,74-46,40)
21 (11-32)
1,1 (0,8-1,6)
8,2 (6,7-10,5)
45,4 (4,61-116,1)
48,3 (1,5-141,3)

p
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
0,190
0,353

Pacientes com IRA apresentaram maior estado de inflamação caracterizado pelo
aumento dos níveis séricos de IL‑6, TNF‑α e IL‑10. Além disso, como o nível de SOST
se apresentou mais elevado nos pacientes com IRA, é possível utilizá‑lo como marcador
de DMO precoce nessa população. Em resumo, este é o primeiro estudo que detectou
altos níveis de SOST em pacientes com IRA.
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IMPLANTAÇÃO DE UM ALGORITMO DE APOIO À DECISÃO
PARA OTIMIZAR A LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESULTADOS
LABORATORIAIS
Rocha LSA, Sa J, Loureiro G, Sumita NM
Grupo Fleury
Objetivos: Criar e implantar um algoritmo de apoio à decisão para liberação
automática de resultados de PSA por meio de regras para avaliar a variação entre
os resultados pregressos e os atuais. Casuística e métodos: Foram elaborados múltiplos algoritmos utilizando a lógica booleana customizada para três parâmetros
concomitantes: PSA total, PSA livre e relação PSA livre/total. As regras inseridas
no sistema basearam-se nas seguintes situações e condições: 1) análise dos três
resultados comparando‑os com os anteriores, dentro de intervalos pré-definidos de
variação aceitável para PSA total, PSA livre e relação PSA livre/total; 2) velocidade
de aumento do PSA esperado no período de um ano, conforme dados de literatura; 3)
alteração nos valores da relação PSA livre/total, modificando a interpretação clínica
em relação à interpretação para o resultado anterior; 4) quaisquer alertas emitidos
pelo equipamento; 4) informações registradas previamente na ficha do paciente
obtidas por assessorias médicas pregressas. Resultados e conclusão: Atualmente,
o laboratório realiza aproximadamente 43 mil testes/mês de PSA total e livre. As
novas regras que permitiram analisar três parâmetros concomitantemente elevaram
o percentual de liberação automática dos exames de PSA para 74,5%. Anteriormente,
esse percentual era de apenas 37%, pois considerava-se um algoritmo simples
para análise somente do PSA total. A otimização do sistema de apoio à decisão,
com base em algoritmos e regras de liberação automática, eleva sobremaneira a
produtividade do setor de automação. O trabalho conjunto de um time formado por
analistas experientes, médicos assessores e profissionais de tecnologia da informação
é fundamental para o sucesso desses projetos.
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INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE HEMOGLOBINA NOS
RESULTADOS DA DOSAGEM DE BIOQUÍMICAS
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O PAPEL DOS BIOMARCADORES PLGF E SFLT‑1 NO DIAGNÓSTICO
PRECOCE DE PRÉ‑ECLÂMPSIA

Comparsi B, Souza AO, Smaniotto FCR, Rafaela B

Damelio LG, Marques AFA, Bularcchine DM, Giorgetto MB, Pelegrini A

Faculdade CNEC Santo Ângelo

Grupo Fleury

Objetivos: O objetivo deste trabalho foi investigar a influência da hemólise e pesquisar os
níveis de hemoglobina com impacto interferente nas dosagens bioquímicas. Casuística
e métodos: O presente estudo iniciou‑se com a análise de bulas da marca Bioclin® e
Labtest®. Como critério de inclusão, optou‑se pela seleção de kits que apresentava a mesma
metodologia. Foram determinados os níveis de hemoglobina de amostras de soro e plasma
que apresentaram aspecto hemolítico e que deram entrada no setor de imunoquímica entre
o período de fevereiro a maio de 2018. A partir disso, comparou‑se com as informações
descritas nas bulas no item interferentes. Resultados e conclusão: Observou‑se que as
informações descritas nas bulas muitas vezes eram discrepantes, mesmo baseando‑se
em uma mesma metodologia. Além disso, em alguns casos são existem informações dos
níveis de hemoglobina que devem ser considerados como interferente e também não são
apresentados estudos e informações sobre diferentes sistemas analíticos. A partir disso,
indicou‑se a necessidade de se desenvolver um protocolo para determinação exata dos níveis
de hemoglobina considerados interferentes no sistema analítico utilizado pelo laboratório.
A determinar os níveis de hemoglobina em todas as amostras que apresentaram aspecto
hemolítico, proporcionou-se a geração de um critério quantitativo para a solicitação de
nova coleta. Mais estudos precisam ser realizados para testar diferentes níveis de hemoglobina no sistema analítico utilizado pelo laboratório para determinar com precisão quais
os níveis que poderão causar interferência nos resultados.

Objetivos: A pré‑eclâmpsia (PE) é um distúrbio multissistêmico de alto risco na
gravidez e seu diagnóstico baseia‑se na apresentação clínica e também em exames
laboratoriais, por meio da dosagem dos biomarcadores placent growth factor (PLGF)
e soluble fms‑like tyrosine kinase 1 (sFlt‑1). A indicação para sua realização é a
partir da 20ª semana de gestação de único feto. O PLFG faz parte da categoria de
fatores de crescimento endoteliais e sua principal fonte na gestação é o trofoblasto,
demonstrando importante papel na angiogênese embrionária. Já o sFlt‑1 é uma
enzima com importante papel antiangiogênico e sua principal fonte é placentária.
Assim, foi objetivo deste estudo determinar o perfil de resultados dos biomarcadores
de PE em um laboratório de referência por meio da análise de dados retrospectivos e
demonstrar a importância do diagnóstico precoce para melhor prognóstico da doença
no curto prazo. Casuística e Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva de 146
casos com suspeita de PE através da correlação dos resultados encontrados para PLGF
e sFlt‑1 e da relação entre os dois biomarcadores, determinando o perfil de resultado e
a dispersão etária. Resultados e conclusão: Mediante a análise de dados, foi possível
observar que 28 casos (19%) foram de alto risco, isto é, de alta probabilidade para
desenvolvimento da PE, dado demonstrado pela relação entre PLGF e sFlt‑1. Destes,
86% situaram‑se na faixa etária entre 31 a 40 anos e 2%, na faixa entre 41 a 50 anos.
Considerando que a PE é a principal causa de morte materna no país, o diagnóstico
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precoce através da investigação dos biomarcadores é fundamental na tomada de
decisão quanto aos tratamentos elegíveis, relacionados principalmente com o uso de
anti‑hipertensivos e/ou com o parto prematuro.

Tema livre tradicional

sem confirmação clinicolaboratorial (PCR e/ou sorologia negativos), observou‑se
apenas discreto aumento das aminotransferases em 38% dos casos. Diante dos exames
analisados, as principais alterações laboratoriais encontradas foram de marcadores
de função hepática, seguidos de leucopenia e plaquetopenia.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS URINÁRIOS DA MOLÉCULA DE DANO
RENAL 1 (KIM‑1) E A RAZÃO ALBUMINA/CREATININA URINÁRIA EM
PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

ANEMIA FALCIFORME: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA LABORATORIAL
POR MEIO DE RELATO DE CASO

Moresco RN, Bollick YS, Stein CS, Neves YS, Cembranel BM

Conforto VR, Bizzarri M, Duarte NJC, Rodrigues L, Duarte AJS

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Associação Do Sanatório Sírio, Hospital do Coração

Objetivo: A doença renal é uma das complicações mais frequentemente observadas nos
pacientes com diabetes mellitus (DM). Essa complicação costuma estar associada ao
aumento da excreção urinária de albumina e à redução da taxa de filtração glomerular (TFG). Embora a elevação da albumina urinária seja um indicador precoce de
dano glomerular, alguns pacientes normoalbuminúricos já apresentam dano renal.
Em função disso, novos marcadores laboratoriais destinados à avaliação do dano
tubular têm apresentado crescente interesse. Entre esses marcadores, a molécula de
dano renal 1 (KIM‑1) tem demonstrado potencial para a detecção do dano tubular
em pacientes com DM. Dessa forma, o presente estudo buscou investigar a associação
entre as concentrações de KIM‑1 urinário e a razão albumina/creatinina urinária
(RAC) em pacientes com DM tipo 2. Casuística e métodos: Foram incluídos no
estudo 131 pacientes (43 homens e 88 mulheres) com idade de 58,4 ± 13 anos e que
apresentavam DM tipo 2 há cerca de 13,6 ± 8,5 anos. Foram determinados glicemia de
jejum, HbA1c, TFG (CKD‑EPI) e RAC, além dos níveis urinários da molécula de dano
renal 1 (KIM‑1). O KIM‑1 urinário foi mensurado pelo método de ELISA por meio
do uso de kit comercialmente disponível. Os dados foram analisados estatisticamente
e os resultados, apresentados em média ± desvio padrão ou mediana e intervalo
interquartil, conforme a distribuição das variáveis. Resultados e conclusão: Os pacientes avaliados apresentaram os seguintes resultados para glicemia de jejum [117
(101‑158) mg/dl], HbA1c [6,9 (6‑8,6) %], TFG (80,3 ± 23,3 ml/min/1,73 m2), RAC
[7,8 (5,3‑15,6) mg/g] e KIM‑1 urinário [87 (62‑140) pg/ml]. Foi observada correlação
estatisticamente significativa entre a RAC e o KIM‑1 urinário (r = 0,68, p < 0,001).
A correlação positiva observada no presente estudo indica que o aumento do KIM‑1
urinário está relacionado com a elevação da RAC, demostrando a associação entre o
dano tubular e o dano glomerular no DM tipo 2.

Objetivo: O diagnóstico das hemoglobinopatias deve considerar, além dos dados
clínicos e da herança genética, resultados de exames laboratoriais. O objetivo deste
relato foi estabelecer os principais meios utilizados para o diagnóstico laboratorial
da anemia falciforme por meio do relato de caso de um lactente portador de traço
para a hemoglobina S atendido em um hospital privado localizado na cidade de São
Paulo. Casuística e métodos: Foi solicitado ao menor V. C. M. (9 meses de idade)
hemograma completo pela metodologia de citometria de fluxo e fluorescência, teste
de falcização em sangue total em metabissulfito de sódio a 2%, contagem de reticulócitos por citometria de fluxo, eletroforese de hemoglobina pelas metodologias de
cromatografia líquida de alta performance (HPLC) e eletroforese capilar. Resultados
e conclusão: Os achados hematológicos no hemograma foram normais (dosagens
de hemoglobina e hematócrito dentro dos valores de referência para a faixa etária
do paciente, apresentando uma discreta microcitose). Contagem de reticulócitos de
0,94%. O teste de falcização apresentou um primeiro resultado inconclusivo, e um
segundo resultado positivo. Na eletroforese de hemoglobina em HPLC foram observados: hemoglobina A1: 53,7%; hemoglobina F ou variante: 8,9%; hemoglobina S:
33,7% e hemoglobina A2: 3,7%. A eletroforese realizada na metodologia de eletroforese
capilar forneceu os seguintes resultados: hemoglobina A1: 52,5%; hemoglobina F ou
variante: 10%; hemoglobina S: 34,4% e hemoglobina A2: 3,1%. A eletroforese capilar
demonstrou ao analista a necessidade da repetição do teste de falcização. Embora os
exames de triagem forneçam subsídios para o norteamento do pensamento clínico,
os exames eletroforéticos definem o diagnóstico. Este caso relatado mostrou boa correlação entre a metodologia de HPLC e eletroforese capilar. Estudos adicionais serão
realizados com a finalidade da utilização desta metodologia na triagem neonatal e
populacional em nosso laboratório.
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ALTERAÇÕES LABORATORIAIS EM PACIENTES COM FEBRE AMARELA
Rosa MLM, Eid LM, Arce IL, Landim GMP, Carvalho BP

POTENCIAIS BIOMARCADORES CARDIOVASCULARES NA
FIBRILAÇÃO ATRIAL

Laboratório do Hospital São Camilo

Martins GL, Duarte RCF, Carvalho MDG, Reis HJ, Ferreira CN

Objetivo: Demonstrar as alterações laboratoriais identificadas em casos de FA atendidos
em serviço de emergência. Casuística e métodos: Foi realizado estudo quantitativo
retrospectivo de 178 casos com hipótese diagnóstica de FA atendidos em um serviço
de emergência no período de novembro 2017 a abril 2018. Os resultados dos exames
bioquímicos e hemograma foram analisados afim de avaliar o nível de alteração versus
concomitância de positividade para a sorologia e/ou reação em cadeia da polimerase
(PCR) para o vírus. Os testes confirmatórios consistiam em ensaio imunoenzimático
e PCR para reação vacinal ou para o vírus selvagem. Resultados e conclusão: Vinte
pacientes obtiveram diagnóstico de doença ou de reação vacinal confirmados por
PCR e/ou ensaio imunoenzimático. Esses pacientes apresentaram 68% de aumento
nas aminotransferases (TGO/TGP), 25% nas bilirrubinas total e frações, 18% de leucopenia, 12% de plaquetopenia e 8% de creatinina e ureia. Nos casos suspeitos, porém
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Avaliar parâmetros cardiovasculares em pacientes com fibrilação atrial (FA)
como potenciais biomarcadores de ocorrência e progressão da doença, auxiliando na sua
estratificação de risco. Casuística e métodos: Em amostras de plasma de 71 pacientes
com FA, bem como em 56 indivíduos do grupo-controle, foi feita a quantificação por
microesferas, pelo sistema Luminex®, dos marcadores relacionados com doenças cardiovasculares. As análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS, versão 25.0,
utilizando‑se os testes t de Student ou Mann-Whitney (para dados normais e não normais,
respectivamente); p < 0,05 foi considerado significativo. Resultados e conclusão: Nos
pacientes com FA, em relação aos controles, foram encontrados níveis significativamente
elevados do fator de diferenciação de crescimento (GDF)‑15 (0,07 ng/dl ± 0,08 vs. 0,04
ng/dl ± 0,07, p = 0,026) e da lipocalina‑2 associada à gelatinase de neutrófilos [lipoca-
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lina‑2/NGAL, 1,46 ng/dl (1,08-1,84) vs. 1,17 ng/dl (0,83-1,66), p = 0,023]. Em estudos
prévios, o GDF‑15 já havia sido associado à incidência de FA, o que pode ser explicado
pelo fato de ser expresso nos cardiomiócitos em resposta a um estiramento mecânico,
produzindo efeitos antiapoptóticos, anti‑hipertróficos e antirremodelamento no coração
lesionado. Em contrapartida, a associação entre FA e lipocalina‑2/NGAL ainda não havia
sido relatada em nenhum estudo. Já foi sugerido um papel dessa proteína em processos
inflamatórios cardiovasculares e na fibrose que resulta no remodelamento cardíaco,
podendo ser este um possível fator que relacione este marcador com a arritmia. Face
ao exposto, os resultados encontrados sugerem que os níveis plasmáticos de GDF‑15 e
lipocalina‑2/NGAL estão associados à FA, sendo necessários estudos posteriores com
maior número amostral para validação destes como potenciais biomarcadores para
diagnóstico e prognóstico desta arritmia. Agradecimentos às agências de fomento CAPES,
CNPq, FAPEMIG e PRPq‑UFMG.
544

ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXAMES BIOQUÍMICOS COLETADOS ATRA‑
VÉS DO ACESSO VENOSO PERIFÉRICO E CATETER VENOSO CENTRAL
EM PACIENTES DA UTI
Almeida SKM, Cardoso REC, Almeida LFL, Siqueira JG, Rodrigues MML
Hospital Universitário
Objetivo: Devido ao expressivo número de solicitações de exames laboratoriais e o difícil
acesso venoso na maioria dos pacientes da UTI, este trabalho teve como objetivo avaliar
os resultados bioquímicos coletados de forma concomitante em cateter venoso central
(CVC) e em acesso venoso periférico (AVP) para verificar se há discrepância entre os
resultados nos dois tipos de amostras. Casuística e métodos: As UTIs representam um
avanço no atendimento aos pacientes em estado grave de saúde. Os exames de análises
clínicas são ferramentas essenciais para que se possa mensurar o estado de saúde dos
pacientes e em contrapartida, os exames de rotina são essenciais para nortear a equipe
sobre a evolução individualizada. Nestes, destacam‑se exames de ureia, creatinina,
sódio e potássio que são os mais solicitados para pacientes internos em UTI. O estudo
foi realizado com 28 pacientes internos na UTI de um hospital público, entre janeiro
e junho de 2018. As amostras foram dosadas pelo laboratório deste hospital, tendo
como critérios de inclusão amostras de sangue coletadas em CVC e AVP em pacientes
de ambos os sexos, internados na UTI e maiores de 18 anos de idade. Foram excluídas
as amostras de sangue coletadas em um período de tempo superior a seis horas da
primeira coleta, amostras repetidas e pacientes que receberam transfusão e/ou foram
submetidos à hemodiálise no período da coleta. Resultados e conclusão: A média de
ureia coletada nos pacientes através do CVC foi de 61,4 mg/dl; já na coleta realizada
pelo AVP, encontrou‑se resultado de 61,9 mg/dl. Em relação à creatinina, a média entre
as coletas foi de 1,46 mg/dl através do CVC e 1,39 mg/dl para AVP. Pode‑se verificar por
meio desses resultados que as variações encontradas entre as coletas foram irrelevantes.
Conclui‑se, portanto, que a técnica de coleta de material para análises clínicas em CVC
pode ser utilizada para a realização dessas dosagens, propiciando maior agilidade na
hora da coleta, bem como conforto ao paciente.
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ÁCIDO ÚRICO: POTENCIAL BIOMARCADOR PARA A FIBRILAÇÃO
ATRIAL
Ferreira CN, Amaral LCM, Andre HSF, Martins GL, Duarte RCF
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivo: Avaliar a relação do ácido úrico (AUR) e de outros parâmetros bioquímicos
em pacientes com fibrilação atrial (FA) em relação a um grupo de indivíduos-controle. Casuística e métodos: Foram avaliados 188 indivíduos, compreendendo
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84 pacientes com FA e 100 indivíduos-controle. As determinações plasmáticas do
AUR, da alanina aminotransferase (ALT), do aspartato aminotransferase (AST) e
da gama glutamiltransferase (GGT) foram realizadas por meio do sistema automatizado VITROS® (Ortho‑Clinical Diagnostics, Inc., Rochester, USA), que utiliza a
tecnologia MicroSlide™ para química seca. As análises estatísticas foram realizadas
pelo software Prisma, versão 5.0, pelo teste de Mann-Whitney. Um valor de p < 0,05
foi considerado significativo. Resultados e conclusão: Os fatores de risco tabagismo,
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, além dos parâmetros bioquímicos
AST e ALT, não apresentaram diferenças significativas entre os grupos estudados.
Os níveis plasmáticos de AUR (mg/dl) apresentaram-se superiores no grupo de
FA [6,2 (5,2)] em relação ao grupo-controle [5,2 (4,4)], p < 0,0001. A estreita
relação entre o AUR e a FA baseia-se na regulamentação de vias pró‑inflamatórias
e de estresse oxidativo. Da mesma maneira, os níveis plasmáticos de GGT (U/l)
foram superiores no grupo de pacientes com FA [41,5 (27)] em comparação com
os indivíduos saudáveis [25 (20)], p < 0,0001. De acordo com o Framingham
Heart Study, que incluiu 3.451 participantes, a atividade sérica elevada de GGT
conferiu um aumento de 13% no risco de doença cardiovascular (p = 0,007). Fundamentado em vários estudos, há a sugestão da associação dos níveis plasmáticos
de AUR e GGT à FA. Entretanto, são necessários estudos adicionais para elucidar o
papel desses marcadores bioquímicos na fisiopatologia da FA e a consolidação na
prática clínica, como biomarcadores para diagnóstico e/ou prognóstico de doenças
cardiovasculares, como a FA.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A ALBUMINÚRIA E OS NÍVEIS URINÁRIOS DO
FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA EM PACIENTES COM DIABETES
MELLITUS TIPO 2
Carvalho JAM, Sangoi MB, Scolari R, Duarte MMMF, Moresco RN
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Objetivo: Investigar a associação entre a albuminúria (uAlb) e os níveis urinários do
fator de necrose tumoral alfa (uTNF‑α) em pacientes com diabetes mellitus tipo 2
(DM2) com e sem doença renal do diabético (DRD). Casuística e métodos: Foram
recrutados 125 pacientes DM2, no período de junho de 2013 a outubro de 2014. Eles
foram estratificados em dois grupos: pacientes DM2 sem DRD (n = 101, 60 ± 12,3 anos,
35% homens) e DM2 com DRD (n = 24, 57,1 ± 12,5 anos, 29% homens). O critério
diagnóstico adotado para DRD foi uAlb > 30 mg/g cre. Foram avaliados parâmetros
como: glicemia de jejum, HbA1c, creatinina e proteína C reativa ultrassensível (PCRus).
Em amostras de urina, foram mensurados os níveis de uAlb, uTNF‑α e creatinina.
As determinações de uTNF‑α foram feitas por meio da técnica de ELISA; as demais
determinações foram realizadas em sistema automatizado e utilizando kit comerciais
padronizados. Foi estimada a taxa de filtração glomerular (TFG) a partir da equação
CKD‑EPI (Levey, 2009). Resultados e conclusão: Os pacientes DM2 sem DRD e os
DM2 com DRD apresentaram, respectivamente, os seguintes resultados: IMC 29,6
(26,6‑35,5) vs. 32,3 (26,7‑43,4); glicose 117,1 mg/dl (102,7‑153,1) vs. 124,3 mg/dl
(100,9‑241,4); HbA1c 6,9% (5,9‑8,2) vs. 7,1% (5,9‑9,7); PCRus 0,3 mg/dl (0,2‑0,5)
vs. 0,5 mg/dl (0,2‑0,6); creatinina 0,9 mg/dl (0,8‑1,1) vs. 0,9 (0,8‑1,1); TFG 76,3
± 21,1 ml/min/1,73 m2, apresentando p > 0,05 para essas determinações. Para as
determinações urinárias, têm‑se: uAlb 7,3 mg/g cre (4,7‑11,5) vs. 104,8 mg/g cre
(94,2‑299,3) e para uTNF‑α 117,6 ± 28,4 pg/ml vs. 192,7 ± 33,1 pg/ml, com p <
0,001 para ambos. Foi observada correlação positiva de 0,48 (p < 0,01) entre os níveis
urinários de uAlb e uTNF‑α. Portanto, podemos verificar que existe uma associação
positiva entre a excreção da albuminúria e os níveis de uTNF‑α, demonstrando o papel
da inflamação renal no desenvolvimento da DRD. Referência: 1. Levey AS, Stevens
LA, Schmid CH, et al. CKD‑EPI. A new equation to estimate glomerular filtration rate.
Ann Intern Med. 2009; 150(9): 604‑12.
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NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA DA VITAMINA D:
DIMENSIONANDO A MUDANÇA

AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM MULHERES CLIMATÉRICAS

Fonseca SF, Castro LCG, Furtado FM, Jácomo RH

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Gouvea TM, Lopes ACF, Lima AA

Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivos: Este estudo teve como objetivo caracterizar os resultados das quantificações
séricas de 25‑hidroxivitamina D [25(OH)D] de indivíduos encaminhados a um laboratório de análises clínicas, bem como verificar o número de amostras cujos resultados
sofreram alteração em sua interpretação ao se comparar os pontos de corte atual (20
ng/ml) e prévio (30 ng/ml) utilizados para classificar o indivíduo como suficiente em
vitamina D. Casuística e métodos: Estudo retrospectivo, por meio de pesquisa em banco
de dados, no qual foram incluídas todas as dosagens séricas de 25(OH)D, mensuradas pelo
método de quimioluminescência, no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro
de 2017. A análise estatística foi realizada com suporte do programa MedCalc, e o teste
kappa foi aplicado para verificar a concordância qualitativa dos resultados. Resultados
e conclusão: Foram analisados 334.134 exames de 25(OH)D. Valores ≤ 20 ng/ml foram observados em 29.514 (8,83%) amostras; entre 20 ng/ml e 30 ng/ml, em 137.873
(41,26%); e acima de 30 ng/ml, em 166.747 (49,90%). A partir do atual ponto de corte,
8,83% das amostras são caracterizadas como insuficiência ou deficiência de vitamina D,
contra 50,09% pelo ponto de corte anterior, correspondendo a uma proporção significativa
de resultados reinterpretados (p < 0,0001). Considerando o novo ponto de corte atribuído
para análise das concentrações séricas de 25(OH)D, 41,26% das amostras deste estudo
tiveram modificação na interpretação dos seus resultados e passaram de insuficientes/
deficientes para suficientes em vitamina D. Esse aspecto deverá nortear repercussões
importantes na condução clínica dos indivíduos que realizam essa avaliação bioquímica.
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Objetivo: Avaliar o perfil lipídico de mulheres na pré e pós‑menopausa. Casuística e
métodos: Estudo transversal realizado com 337 mulheres de 40 a 65 anos, com média
de idade de 51,1 ± 5,9 anos, selecionadas em unidades básicas de saúde e divididas de
acordo com o status menopausal. Após jejum de 12 a 14 horas, amostras de sangue
foram coletadas para dosagem de colesterol total (CT), colesterol da lipoproteína de alta
densidade (HDL-C), colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e triglicerídeos
(TG), no equipamento COBAS INTEGRA® 400 Plus (Roche). O LDL‑C também foi calculado pela equação de Friedewald e pela fórmula de Martin. Resultados e conclusão: De
modo geral, as concentrações dos analitos do perfil lipídico das participantes avaliadas
apresentaram níveis normais ou com leve alteração quando comparados com os valores
de referência estabelecidos. As médias dos níveis séricos foram: CT 210 ± 41,5; HDL-C 57,2
± 17,2; LDL-C (dosado) 122,5 ± 38,6; LDL-C (Friedewald) 126,2 ± 36; LDL-C (Martin)
127,5 ± 36,5; TG 136,1 ± 117,6 mg/dl. Na análise do perfil lipídico, os níveis médios de
CT, TG e LDL-C (independentemente do método) aumentaram significativamente (p
< 0,05) da pré para a pós‑menopausa. Por outro lado, a concentração sérica de HDL-C
não mostrou diferença estatística entre os grupos etários. Os resultados mostraram
que as alterações no perfil lipídico aumentaram no climatério e na pós‑menopausa,
evidenciando a importância da prevenção do risco cardiovascular nessa faixa etária.
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COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE LDL COLESTEROL POR DIFERENTES
MÉTODOS EM MULHERES CLIMATÉRICAS
Gouvea TM, Lopes ACF, Lima AA

PSEUDO-HIPONATREMIA ASSOCIADA À HIPERGLICEMIA: RELATO
DE CASOS EM UMA ROTINA LABORATORIAL HOSPITALAR

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Souza MFR, Souza MK, Freitas JS, Espinoza TA, Pelegrini A
Grupo Fleury
Objetivo: Definida como uma diminuição da concentração de Na < 135 mEq/l,
a hiponatremia é o distúrbio eletrolítico mais frequente na prática clínica. São
várias as causas de hiponatremia, sendo associada a diversas doenças, e quase
sempre é resultado de retenção hídrica. Em pacientes com hiperglicemia associada
a hiperosmolalidade, há passagem de água do meio intra para o extracelular, onde
temos a chamada pseudo-hiponatremia. A escolha inapropriada do tratamento da
hiponatremia pode ocasionar sérios danos cerebrais, por este motivo, é imprescindível
determinar o mecanismo que está desregulando a concentração do sódio plasmático.
O estudo tem como objetivo realizar uma abordagem sobre o assunto, enfatizando a
importância da análise laboratorial dos resultados da rotina laboratorial hospitalar,
contribuindo para um diagnóstico mais assertivo do paciente internado e de pronto
atendimento. Casuística e métodos: Foi realizado um levantamento retrospectivo
de casos que atendessem aos seguintes critérios: sódio abaixo de 120 mEq/l e glicose
acima de 350 mg/dl, caracterizando o quadro de pseudo-hiponatremia. Resultados
e conclusão: No período de janeiro de 2016 a abril de 2018, foram levantadas 49
fichas de pacientes com Na < 120 mEq/l e glicose > 350 mg/dl, sendo 20 homens e
29 mulheres. Cerca de 60% dos casos são de pacientes acima de 40 anos, internados
ou na UTI. Dos resultados avaliados até o momento, sempre que há diminuição do
valor da glicemia para < 350 mg/dl, há aumento do sódio acima de 120 mEq/l, o que
caracteriza a pseudo-hiponatremia. A hiponatremia é uma condição comum na rotina
hospitalar, e é responsável por altas taxas de complicações em pacientes internados.
Como sua manifestação pode estar associada a diversas condições, o reconhecimento
da causa e se está associada ou não a uma doença base é fundamental.

35

Objetivo: Avaliar a correlação dos diferentes métodos de determinação do LDL-C em
mulheres no período do climatério. Casuística e métodos: Foram avaliados os níveis
de LDL-C de 331 mulheres com idade entre 40 e 65 anos. As amostras de sangue foram
coletadas após jejum de 12 a 14 horas e processadas no equipamento COBAS INTEGRA®
400 Plus (Roche), para dosagem de colesterol total (CT), colesterol da lipoproteína
de alta densidade (HDL-C), colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e
triglicerídeos (TG). O LDL-C foi dosado pelo método homogêneo direto e pela equação
de Friedewald, e também pela fórmula de Martin. A análise estatística foi feita por meio
da correlação de Pearson. Resultados e conclusão: O valor da correlação de Pearson
obtido neste trabalho foi de 0,895 entre LDL dosado e calculado pela equação de Friedewald; 0,888 entre LDL dosado e calculado pela fórmula de Martin; e 0,993 entre o
estimado pelas equações de Martin e Friedewald. Os resultados mostram boa correlação
entre os métodos de determinação do LDL-C utilizados na rotina laboratorial, além de
corroborar o uso da fórmula de Martin, que tem a vantagem de não ser afetada pelos
valores aumentados de TG, sendo a atualmente recomendada na Diretriz Brasileira
de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017).
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EFEITO DO TEMPO NO ENVIO DE AMOSTRAS DE GASOMETRIA
ARTERIAL E VENOSA EM TEMPERATURA AMBIENTE E
REFRIGERADAS DE PACIENTES DA UTI E DO CENTRO CIRÚRGICO
Silva VM, Zuccato MCF, Martinez TS, Nogueira AAR, Strunz CMC
Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)

Tema livre tradicional
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Objetivo: Segundo recomendações, o transporte de gasometria deve ser imediato,
porém não há estudos que determinem o tempo de estabilidade da amostra e a
temperatura ideal para resultados precisos. O objetivo deste estudo foi estabelecer a
estabilidade das variáveis de gasometria arterial e/ou venosa, eletrólitos e metabólitos
entre amostras coletadas e acondicionadas em temperatura ambiente (TA) e de 2°C a
8°C (Refrig). Casuística e métodos: Neste estudo, utilizamos amostras provenientes de
20 pacientes das áreas UTI e Centro Cirurgico. Para amostras em TA, foram coletadas
oito amostras de cada paciente nos tempos 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 210 minutos.
Para amostras Refrig, foram coletadas quatro amostras nos tempos 0, 60, 120 e 180
minutos. As amostras foram coletadas simultaneamente em seringa com heparina
lítica balanceada com cálcio (BDVacutainer®) e processadas em analisadores de gases
sanguíneos, eletrólitos e metabólitos, marca Radiometer, modelo ABL Série 800. A
análise foi qualitativa, seguindo os critérios de aceitação recomendados. Resultados
e conclusão: Amostras realizadas em TA, parâmetros para hematócrito, hemoglobina,
sódio, potássio, cálcio e cloro ionizados foram estáveis em até 210 minutos. A glicose
foi estável em até 120 minutos. Resultados para pH, pCO2, pO2 e lactato obtiveram estabilidade em somente 30 minutos. Amostras realizadas em refrigeração, pH, pCO2,
pO2, Hb/Ht, sódio, potássio, cálcio e cloro ionizados e glicose foram estáveis em até
180 minutos; porém, o lactato por até 120 minutos. Concluímos que para análises de
gasometria sanguínea em TA, as amostras devem ser enviadas e executadas em até 30
minutos. Em amostras mantidas em refrigeração desde a coleta, a estabilidade foi de
180 minutos, mantendo os resultados precisos para a maioria dos parâmetros, exceto
para lactato, no qual o tempo foi de até 120 minutos.
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AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DE GESTANTES COM PRÉ‑ECLÂMPSIA
ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA
Ururahy MAG, Mendonça NAA, Oliveira MMF, Costa TX, Martins RR
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo avaliar parâmetros bioquímicos relacionados com o estado metabólico geral de gestantes com pré‑eclâmpsia (PE). Casuística
e métodos: Foram avaliadas 28 gestantes, sendo 14 delas com PE (atendidas em uma
maternidade de referência) e as outras 14, sem alterações pressóricas (atendidas em
unidades de saúde da família). Além de dados gerais obtidos por meio de questionário,
foi coletada uma amostra de sangue em jejum para a quantificação de ureia, creatinina,
ácido úrico, ALT, AST, GGT, fosfatase alcalina, LDH, proteínas totais, albumina, cálcio e
fósforo, utilizando kits Labtest (Lagoa Santa, MG) e o equipamento LABMAX PLENNO
(Labtest, Lagoa Santa, MG). Resultados e conclusão: Foram observados aumento
significativo (p < 0,05) de ureia, creatinina, ácido úrico, AST, GGT e LDH e diminuição
significativa de proteínas totais, albumina e cálcio séricos no grupo de gestantes com PE,
quando comparado com o grupo sem alteração de pressão arterial. Não foram observadas
alterações significativas nos demais parâmetros. Esses resultados sugerem que a PE está
associada a alterações no metabolismo geral da gestante, incluindo parâmetros de função
renal, hepática e metabolismo ósseo. Além disso, valores aumentados de LDH, GGT e ácido
úrico podem estar associados ao grau de severidade da PE, assim como a resultados perinatais desfavoráveis, como o nascimento prematuro. Referências: 1. Radhika P, Dilzith
AK. Study of liver function tests in hypertensive disorders of pregnancy. Int J Reproduct,
Contracept, Obstetric Gynecol. 2018; 7(3): 1212‑6. 2. Mehul S, Aditi R. A comparative study
of serum calcium, magnesium and LDH as the best predictor for severity of pregnancy
induced hypertension in the rural population. Int J Reproduct, Contracept, Obstetric
Gynecol. 2017; 6(10): 4652‑5.
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VALIDAÇÃO METODOLÓGICA DE CITRATO EM URINA

36

Oliveira CA, Cruz MCP, Alvarenga DA, Mercado JA, Fragoso GVC
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: Validar o método enzimático UV para dosagem de citrato em amostras
de urina processadas no sistema Roche/Hitachi Cobas 5022001/002. Casuística e
métodos: Segundo os protocolos do The Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI), o projeto compreendeu os seguintes estudos: precisão intraensaio e interensaio,
sensibilidade e linearidade analítica, exatidão e carryover. Resultados e conclusão:
O método mostrou-se preciso (DP < 15%); exato (recuperação entre 80% e 120%);
linear na faixa: 23,97-337,20 mg/l; sensível (até 77,5 mg/l); sem carryover (carryover
calculado foi menor que o limite de erro) e com alta comutabilidade (r = 0,9981). O
método apresentou‑se adequado, pois se manteve dentro dos critérios estabelecidos
nos parâmetros adotados, mostrando-se: reprodutivo, acurado e sensível, atendendo
às necessidades nos termos de confiabilidade esperados, o que proporciona resultados
de qualidade aos pacientes.
429

VALIDAÇÃO METODOLÓGICA DO β2-MICROGLOBULINA EM SORO
Alvarenga DA, Cruz MCP, Mercado JA, Oliveira CA, Barcos LDC
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: Este trabalho tem por finalidade descrever o processo de validação da β2microglobulina no contexto do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos da
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (PALC‑SBPC/ML), em
um laboratório hospitalar universitário de grande porte. Casuística e métodos: Neste
trabalho, foi feita a validação de um método de imunoturbidimetria para dosagem de
β2-microglobulina em soro pelo sistema analítico Cobas 8000 501 I. O protocolo de
validação baseou-se nos critérios do The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Resultados e conclusão: O método apresentou-se preciso (DP < 15,5%);
exato (recuperação entre 80% e 120%); linear na faixa: 2,273-13,243 mg/l; sensível
(até 0,2105 mg/l); sem carryover (carryover calculado foi menor que o limite de
erro) e com alta comutabilidade (r = 0,9982). O método mostrou‑se adequado, pois
se manteve dentro dos critérios estabelecidos nos parâmetros adotados, garantindo,
dessa forma, a confiabilidade em seus resultados. O método avaliado para dosagem
de β2‑microglobulina atendeu plenamente aos requisitos da qualidade estabelecidos
em conformidade com o PALC‑SBPC/ML.
442

AVALIAÇÃO DO COLESTEROL LDL PELA DOSAGEM DIRETA EM
COMPARAÇÃO COM A FÓRMULA DE MARTIN
Guimarães PNB, Morais GQO, Nuccitelli B, Brito FA, Lima WP
Laboratório Hermes Pardini
Objetivo: Comparar a dosagem de LDL‑C por método direto e a fórmula de Martin em
indivíduos com triglicerídeos entre 400 e 1000 mg/dl. Casuística e métodos: O LDL‑C
foi dosado por ensaio homogêneo direto (LDL‑CHOLESTEROL, Beckman Coulter) e
pela fórmula de Martin em 4.900 resultados de um laboratório privado, com concentração de triglicerídeos entre 400 e 1000 mg/dl. Resultados e conclusão: A mediana
da concentração do LDL‑C dosado foi 99 mg/dl (intervalo interquartil 75 a 129 mg/dl);
calculou-se 118,6 mg/dl (95,7 a 145,2 mg/dl). A correlação entre os métodos foi 0,813
(Spearman), e a diferença entre os postos, estatisticamente significativa (p < 0,0001;
Wilcoxon). A média das diferenças percentuais foi 25,2% (‑89,5% a 459,6%), sendo
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56% (0% a 427,2%) quando LDL‑C < 70 mg/dl, superior ao erro total permitido para
LDL‑C (< 12%). Apesar de ambos os métodos serem correlacionados, as concentrações
de LDL‑C calculado pela fórmula de Martin foram mais altas que as obtidas por dosagem direta, particularmente em níveis baixos de LDL‑C, que são a meta terapêutica
para pacientes com risco cardiovascular alto. Concentrações discrepantes de LDL‑C
podem ocorrer entre o método direto e a fórmula de Martin em pacientes com TG ≥
400 mg/dl, especialmente quando LDL‑C < 70 mg/dl, com o potencial de acarretar
divergências na avaliação da meta terapêutica proposta. Intensificação inapropriada
da terapia hipolipemiante ou risco cardiovascular residual são as consequências da
dosagem inacurada de LDL‑C.
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FREQUÊNCIA DE ANORMALIDADES DA ELETROFORESE DA
PROTEÍNA SÉRICA EM UMA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA
Loureiro G, Cavalheiro MM, Martins M, Shaaban N, Benini MF
Grupo Fleury
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a frequência de parâmetros de eletroforese
de proteínas séricas (EPS) fora da faixa de referência em uma população pediátrica de
um grande laboratório privado da cidade de São Paulo, Brasil. Casuística e métodos:
Foram avaliados, retrospectivamente, 41.940 resultados de EPS de pacientes de 0 a
19 anos, no período de junho de 2009 a dezembro de 2017. Resultados e conclusão: A anormalidade mais frequentemente encontrada foi a baixa concentração da
fração alfa‑2 (7,42% das amostras), seguida pela hipoalbuminemia (6,46%). Um
ou mais componentes monoclonais foram encontrados em 281 amostras (0,67%).
O componente monoclonal mais comum observado foi o IgG Kappa. Relatamos a
frequência de anormalidades em um grande número de EPS solicitadas para uma
população pediátrica. A maioria dos testes provavelmente foi solicitada como ferramenta de triagem, já que menos de 8% das amostras apresentavam uma ou mais
anormalidades. Observamos também uma frequência muito baixa de componentes
monoclonais nessa população.
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COMPARAÇÃO ENTRE AS TEMPERATURAS DE ESTOCAGEM DO RNA:
ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO E DA INTEGRIDADE
Santos ALF, Oliveira CQP, Silva IOS, Santos GF

Tema livre tradicional

comparação da solução mãe com as amostras armazenadas a ‑20°C e ‑70°C sinais
de degradação do RNA, apenas as subunidades 28S e 18S íntegras. Conclui‑se que as
moléculas de RNA extraídas pelo Trizol® podem ser armazenadas tanto a ‑70°C e
‑20°C, em 60 dias, sem alteração da sua concentração e integridade.
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COMPARAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM AMOSTRAS DE SANGUE
COLETADAS COM E SEM JEJUM DE 12 HORAS EM PACIENTES
AMBULATORIAIS
Sumita NM, Sa J, Mena SJ, Jangrossi JS, Loureiro G
Grupo Fleury
Objetivo: O documento denominado Consenso Brasileiro para a Normatização da
Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico definiu o conceito da flexibilização
do jejum para a avaliação do perfil lipídico, abolindo a necessidade do jejum de 12
horas. Esse conceito foi ratificado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia por meio
do documento denominado Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e
Prevenção da Aterosclerose, 2017. Este trabalho tem como objetivo avaliar retrospectivamente resultados do perfil lipídico observados em uma rotina laboratorial, em
amostras de sangue, coletadas de pacientes com e sem jejum de 12 horas. Casuística
e métodos: Foram analisados 231.977 resultados de perfil lipídico (colesterol total,
HDL‑C, LDL‑C, não HDL‑C, VLDL‑C e triglicerídeos) de pacientes ambulatoriais
de um laboratório privado. Dos pacientes, 217.078 (93,5%) informaram estar em
jejum de 12 horas e 14.902 (6,5%) declararam não estar em jejum ou em estado
de jejum inferior a 12 horas. O LDL‑C foi obtido por meio de cálculo através do
uso da tabela de Martin et al. para obtenção do resultado de VLDL‑C. Resultados e
conclusão: Os valores observados do perfil lipídico (média ± desvio padrão) com
e sem jejum de 12 horas foram, respectivamente, colesterol total: 185 ± 39 mg/
dl e 185 ± 40 mg/dl; HDL‑C: 55 ± 16 mg/dl e 55 ± 16 mg/dl; LDL‑C: 109 ± 34
mg/dl e 109 ± 34 mg/dl; não HDL‑C: 130 ± 39 mg/dl e 130 ± 39 mg/dl; VLDL‑C:
21 ± 9 mg/dl e 21 ± 8 mg/dl; triglicerídeos: 110 ± 73 mg/dl e 111 ± 84 mg/dl.
Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos com e sem jejum
para todos os parâmetros avaliados, demonstrando que a coleta do perfil lipídico
sem a necessidade de jejum, anteriormente preconizada pelas diretrizes, pode ser
flexibilizada. Referência: 1. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualização da
diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose – 2017. Arq Bras
Cardiol. 2017; 109(2 Supl 1): 1‑76.

Fundação Instituto de Ensino de Barueri (FIEB)
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Objetivos: O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar a concentração e a integridade do RNA armazenado em ‑70ºC e ‑20ºC, estocados durante 60 dias. Casuística
e métodos: A amostra utilizada foi fígado de ave congelado (Gallus gallus domesticus), macerado em nitrogênio líquido. A extração seguiu a metodologia indicada
na bula do reagente Trizol®, que inclui a homogeneização, seguida pelo isolamento,
separação de fases, precipitação, lavagem e ressuspensão do RNA em água nuclease
free. A integridade do RNA foi verificada em gel de agarose 2%, e a determinação
da concentração foi realizada no NanoDrop 1000®. As amostras foram estocadas a
‑20°C e ‑70°C por 60 dias. Após esse período, elas foram descongeladas e novamente
a integridade e a concentração foram mensuradas. Resultados e conclusão: Após o
descongelamento das amostras, armazenadas durante 60 dias, foram comparados os
resultados das concentrações e das relações 260/280 e 260/230, obtidos no Nanodrop®.
A solução mãe do dia 0 apresentou concentração inicial média de 2299,4 ± 242 ng/µl
(260/280 = 1,91 ± 0,06, 260/230 = 0,87 ± 0,05), enquanto as amostras armazenadas
em um período de 60 dias a ‑20°C e ‑70°C apresentaram concentração média de 2245,4
± 15,5 ng/µl (260/280 = 1,91 ± 0,07, 260/230 = 0,90 ± 0,08) e 2218,2 ± 5,4 ng/µl
(260/280 = 1,91 ± 0,04, 260/230 = 0,89 ± 0,03, respectivamente. Não se observou na
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PAPEL DO BHCG, ALFA‑FP E DHL PARA TUMORES DE CÉLULAS
GERMINATIVAS DE TESTÍCULO EM UMA AMOSTRAGEM NA CIDADE
DE SÃO PAULO
Feres MC, Siqueira FS, Perez BB, Ramadan DR, Scapin N
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo
Objetivo: O tumor de testículo é o câncer mais comum em homens e pode ocorrer
em qualquer idade; caracteriza-se por ser um tumor de células germinativas (TGT).
Este estudo teve como objetivo estudar o comportamento dos marcadores bioquímicos
de TGT diante dos testes de anatomia patológica de biópsia testicular. Casuística
e métodos: Foram analisados 4.943 resultados de BHCG, referentes ao período de
2015 a 2017, em São Paulo. Trezentos e vinte e oito testes com BHCG positivo, com
AFP e DLH para TGT; 30 testes com biópsia testicular realizada com os marcadores
séricos, no mesmo laboratório. Para as dosagens de BHCG, AFP e DHL, utilizamos o
equipamento ARCHITECT i2000SR – Abbot, UNICEL DXI – Beckman & Coulter, e AU
5842 – Beckman & Coulter. Anatomia patológica analisada por microscopia ótica e

Tema livre tradicional
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imuno-histoquímica com equipamento Autostainer Link 48 – Agilent e microscopia
ótica. Resultados e conclusão: Os achados das 30 biópsias positivas para câncer
testicular e com BHCG positivo estão representados na Tabela. O seminoma clássico, tumor germinativo com maior incidência, apresentou alteração significativa
(> 10 mUI/ml) em apenas 50% dos casos de BHCG, e em nenhum caso houve alteração
do AFP. O DHL tem maior utilização no pós-tratamento para acompanhar possíveis
crescimentos de massas tumorais.
Tabela – Diferenciações de câncer testicular e relação quanto
a alteração dos marcadores tumorais BHCG, AFP e DHL
BHCG+
DHL+
AFP+
n
%
%
%
Carcinoma embrionário
8
100
100
71,4
Coriocarcinoma
1
100
/
100
Teratoma
1
100
100
100
Não seminomatoso
1
100
100
100
Seminoma clássico
10
100
77,7
0
TGT mistos
9
100
80
87,5
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SÍNDROME METABÓLICA COMO CAUSA DE DISFUNÇÃO DA
LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDADE EM INDIVÍDUOS BRASILEIROS
Meneses RRC, Ferreira JM, Cartolano FC, Damasceno NRT, Queiroz MGR
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: O objetivo da pesquisa foi mostrar a influência da presença da síndrome
metabólica (SM) sobre a quantidade das subfrações da lipoproteína de alta densidade
(HDL) e sua capacidade antioxidante em indivíduos brasileiros. Casuística e métodos:
Para tanto, foram recrutados 130 voluntários, atendidos em laboratório de análises
clínicas, os quais foram divididos em quatro grupos: G1 (homens sem SM), n = 35;
G2 (homens com SM), n = 18; G3 (mulheres sem SM), n = 63; G4 (mulheres com
SM), n = 14. Os critérios utilizados para a presença ou não de SM foram de acordo
com a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da SM. Não foram inclusos no
estudo voluntários em uso de estatinas e fibratos, desnutridos, grávidas ou lactentes,
alcoolistas e tabagistas. Com os voluntários incluídos, foram feitas avaliações socioeconômicas, antropométricas (peso, índice de massa corporal, circunferência da cintura
e porcentagem de massa gorda), bioquímicas (glicemia, colesterol total, triglicerídeos,
HDL-C, LDL-C, VLDL-C e ácidos graxos não esterificados). Além disso, foi analisada
a quantidade das subfrações da HDL (10 subfrações) por meio do Lipoprint System
(Quantimetrix®), e a capacidade antioxidante da HDL pelo ensaio de lag time. Para
organização dos dados, foi utilizado o programa Microsoft Excel 2010; para os testes
estatísticos, utilizou‑se o programa SPSS 16.0, 2007. Resultados e conclusão: Com
essas análises, pôde‑se observar que as subfrações de HDL com tamanhos maiores (HDL
1 e 2), as quais causam efeitos benéficos ao organismo, estiveram em maior quantidade
em mulheres sem SM (G3), e, neste mesmo grupo, o lag time apresentou‑se maior,
mas não teve significância estatística. Dessa forma, conclui‑se que em indivíduos com
diagnóstico de SM, as lipoproteínas HDL apresentam seus tamanhos diminuídos e
sua função antioxidante possivelmente reduzida, favorecendo o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares.
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TAMANHO E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DA LIPOPROTEÍNA DE
ALTA DENSIDADE (HDL) EM INDIVÍDUOS COM SOBREPESO OU
OBESIDADE

38

Meneses RRC, Ferreira JM, Sousa ELH, Damasceno NRT, Queiroz MGR
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: O objetivo da pesquisa foi avaliar o tamanho das subfrações e a capacidade antioxidante da HDL em pacientes com sobrepeso ou obesidade. Casuística e
métodos: Para tanto, foram recrutados 130 voluntários, atendidos em laboratório de
análises clínicas, os quais foram divididos em três grupos: G1 (indivíduos com baixo
peso ou peso normal), n = 52; G2 (indivíduos com sobrepeso), n = 42; G3 (indivíduos
com obesidade). Os critérios utilizados para a classificação da obesidade segundo o
índice de massa corporal (IMC) foram das Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2016),
4ª edição. Não foram inclusos no estudo voluntários em uso de estatinas e fibratos,
grávidas ou lactentes, alcoolistas e tabagistas. Com os voluntários incluídos, foram
feitas avaliações socioeconômicas, antropométricas (peso, IMC, circunferência da
cintura e porcentagem de massa gorda), bioquímicas (glicemia, colesterol total,
triglicerídeos, HDL-C, LDL-C, VLDL-C e ácidos graxos não esterificados). Além disso, foi
analisada a quantidade das subfrações da HDL (10 subfrações) por meio do Lipoprint
System (Quantimetrix®), e a capacidade antioxidante da HDL pelo ensaio de lag time.
Para organização dos dados, foi utilizado o programa Microsoft Excel 2010; para os
testes estatísticos, utilizou‑se o programa SPSS 16.0, 2007. Resultados e conclusão:
Com as análises, foram obtidos os seguintes resultados: nos grupos G2 e G3 houve
aumento (p < 0,05) nas concentrações de glicose e triglicerídeos e diminuição na
concentração de HDL-C; houve bastante redução no tamanho da HDL no grupo G3,
sendo um malefício para o funcionamento ideal do metabolismo lipídico; grupo
G3 ainda apresentou diminuição da capacidade antioxidante da HDL, mas sem
significância estatística. Com esses dados, conclui‑se que, nos estados de sobrepeso
e obesidade, há uma disfuncionalidade na HDL e isso favorece o desenvolvimento
de doenças cardiovasculares.
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RASTREAMENTO GENÉTICO EM CASCATA PARA DIAGNÓSTICO DA
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
Cunha HP, Medeiros MF, Zampetti CP, Sincero TCM, Silva EL
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: Por meio do rastreamento genético em cascata, ampliar o diagnóstico da
hipercolesterolemia familiar (HF) em parentes de 1º, 2º e 3º graus de um caso índice.
Casuística e métodos: A HF é uma doença genética, cujo defeito primário geralmente
ocorre no gene do receptor para a LDL (LDLR), e aumenta acentuadamente o colesterol
total (CT) e o colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL‑C). Apesar de ser
relativamente frequente, o grau de suspeição dos portadores é baixo e a mortalidade
é precoce quando a doença não é tratada. A forma mais eficiente de triagem é o
rastreamento dos parentes de pacientes diagnosticados (caso índice). O diagnóstico
de HF foi feito de acordo com a I Diretriz Brasileira de HF. O perfil lipídico sérico foi
avaliado com métodos laboratoriais de rotina; a genotipagem, por meio da reação em
cadeia da polimerase (PCR) e sequenciamento, utilizando o kit Big Dye Terminator.
Resultados e conclusão: O caso índice: paciente do sexo feminino, 45 anos, apresentou
350 mg/dl de CT, 281 mg/dl de LDL‑C, sd‑LDL‑c 58% do LDL‑C e HDL‑C de 52 mg/dl.
A paciente usava 80 mg de sinvastatina, era fumante, hipertensa (150/80 mmHg),
eutrófica e sem obesidade abdominal. Apresentava xantomas bilaterais nos joelhos
e na mão esquerda e 30,8% da artéria carótida esquerda estava obstruída. Relatou
ter histórico familiar de DAC precoce, dislipidemias e xantomas. A genotipagem do
LDLR permitiu a identificação da mutação 666C>A, que leva à substituição C222X e
confirma o diagnóstico de HF. Além disso, foram identificadas duas mutações silenciosas 1413A>G (R471R) e 1773C>T (N591N). A mutação 666C>A foi pesquisada
em 26 parentes, sendo identificada em uma filha, dois irmãos, dois tios e um primo.
Um filho e dois irmãos do caso índice apresentaram o diagnóstico clínico de HF, mas
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não foi possível realizar a genotipagem por falta de amostra. Em resumo, a partir do
diagnóstico definitivo da HF, é possível providenciar tratamento e acompanhamento
adequado, diminuindo a morbidade e mortalidade dos pacientes.
228

Tema livre tradicional

gama glutamiltransferase (GGT). Resultados e conclusão: A amostra foi composta
por 603 indivíduos com idade média de 38 ± 10,3 anos, com predomínio do gênero
masculino, faixa etária de 30 a 39 anos, ensino médio (87,6%), tempo de atividade
superior a cinco anos (69%) e exposição diária a produtos tóxicos de 3 a 6 horas.
Dos profissionais, 18,6 % estavam obesos e 25,8 com sobrepeso; 29,5% apresentaram
hipercolesterolemia e 20,3%, hipertrigliceridemia.

DIAGNÓSTICO DA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: ESTUDO DE
CASO

210

Cunha HP, Medeiros MF, Tartari DC, Sincero TCM, Silva EL

PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM UMA POPULAÇÃO DE
IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivo: Ampliar o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar (HF) em indivíduos
parentes de um caso índice. Casuística e métodos: O aumento nas concentrações
séricas de LDL‑C ocorre de forma grave e precoce nos pacientes com HF, uma doença
genética geralmente decorrente de alterações no gene LDLR, que codifica o
receptor de LDL. Menos de 20% dos indivíduos com HF são diagnosticados e apenas
uma minoria é tratada adequadamente. A identificação dos casos com HF foi feita de
acordo com a I Diretriz Brasileira de HF, com base em sinais e sintomas, perfil lipídico,
histórico de tratamento e familiar e genotipagem. A quantificação do perfil lipídico
foi realizada com métodos laboratoriais de rotina. A genotipagem foi realizada por
meio da reação em cadeia da polimerase (PCR) e sequenciamento, utilizando o kit
Big Dye Terminator. Resultados e conclusão: O caso índice é do sexo masculino, 75
anos. Apresenta colesterol total (CT) de 380 mg/dl, LDL‑C 305 mg/dl e sd‑LDL‑C 93%
do LDL‑C. Usa 20 mg de sinvastatina. Apresenta pré‑diabetes (glicose 105 mg/dl). Os
triglicerídeos (185 mg/dl), a PCR‑as (6,4 mg/l) e a Apo B (230 mg/l) estavam elevados.
É hipertenso (155/90 mmHg), obeso com obesidade abdominal e não fuma. Possui
obstrução de 71,6% da artéria carótida direita e 74,7% da esquerda, mas não apresenta
xantomas ou arco corneal. Possui história familiar de DAC precoce e dislipidemias,
contudo não é portador de DCV prematura. O sequenciamento do LDLR identificou as
mutações 670G>A (D224N) e 919G>A (D307N), as quais confirmam o diagnóstico de
HF. O rastreamento foi realizado em 23 familiares; a mutação 670G>A confirmou a
HF em dois filhos e cinco netos, enquanto a mutação 919G>A, em três filhos e cinco
netos. Por falta de amostra, não foi possível realizar a genotipagem em dois filhos com
diagnóstico clínico e dois netos com diagnóstico ausente. Em suma, o diagnóstico
definitivo de HF permitiu o diagnóstico precoce para tratamento e acompanhamento
adequados, diminuindo a morbidade e mortalidade dos portadores.
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Borba BGM, Melo RF, Benedetti TRB, Dell’antônio T, Sasso BR
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivo: Verificar a prevalência da síndrome metabólica (SM) em idosos praticantes de atividade física, comparando indicadores bioquímicos, antropométricos e
hemodinâmicos, de acordo com ausência e presença da SM. Casuística e métodos:
Participaram deste estudo, 86 idosos com 60 anos de idade que realizavam atividade
física (ginástica, hidroginástica ou voleibol) em um projeto de extensão do CDS/UFSC
no ano de 2014. As seguintes variáveis foram coletadas: idade, etnia, massa corporal,
estatura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), glicemia, triglicerídeos, colesterol total (CT), colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL‑C),
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). A presença da SM foi definida pelos
critérios da International Diabetes Federation (2006). Resultados e conclusão: Dos
86 idosos participantes, 12,8% eram homens e 87,2%, mulheres. Destes, apenas 15%
não possuíam a CC 80 cm ou 90 cm, não cumprindo com a presença do fator obrigatório para definição de SM. Do restante de indivíduos avaliados e que possuíam a
CC 80 cm ou 90 cm, a prevalência de SM foi de 64,4%, sem diferença entre os sexos.
Comparando esses dois grupos (indivíduos com CC 80 cm ou 90 cm, com e sem SM),
pode‑se observar que houve diferenças significativas entre os valores de glicemia de
jejum (p = 0,0005) e de HDL‑C (p = 0,0004). O componente da SM mais frequente foi
o baixo valor de HDL‑C (87,2%), seguido da hipertensão (83%), hiperglicemia (70,2%)
e, finalmente, do alto valor de triglicerídeos (38,3%). Conclui‑se que a prevalência
de SM é elevada, com grande contribuição dos valores de HDL‑C e hipertensão, o que
demonstra a importância do diagnóstico e do tratamento de cada um dos fatores de
risco que compõe essa síndrome. A promoção da saúde deve contemplar mudanças
no estilo de vida, sobretudo na atividade física regular e nos hábitos alimentares,
atuando de forma preventiva, o que poderá contribuir para a redução de mortalidade
associada à síndrome metabólica.

FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR E AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO
HEPÁTICA EM TRABALHADORES DA SAÚDE EXPOSTOS A
INSETICIDAS

213

PERFIL DE 25‑HIDROXIVITAMINA D EM UM LABORATÓRIO DE
SALVADOR, BAHIA

Fae J, Pimentel EC, Lopes VCM, Cavalcante AP
CESMAC

Oliveira JFV, Lima JCC

Objetivos: O estudo teve como objetivos avaliar a função hepática e identificar os
fatores de risco modificáveis e não modificáveis para DCV em um grupo de agentes
de endemias expostos a inseticidas. Casuística e métodos: Estudo descritivo com
aplicação de questionário específico, coleta de amostras clínicas com realização de
testes bioquímicos. A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro de 2012 a outubro de 2014, avaliando fatores de risco não modificáveis, como sexo, idade, estado
civil e tempo de atividade. Quanto às informações dos fatores de risco modificáveis,
investigaram‑se sedentarismo, presença de diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial
sistêmica (HAS), história familiar de HAS, tabagismo, etilismo, colesterol e triglicerídeos
elevados, índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA), pressão
arterial (PA), alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e

39

Laboratório LPC
Objetivo: A recente mudança de valor de referência (VR) da 25‑hidroxivitamina D
(VitD) trouxe à tona uma histórica divergência presente na literatura médica. Anteriormente, considerados como insuficientes, indivíduos com concentrações de VitD iguais
ou superiores a 20 ng/ml entraram para a faixa considerada normal. Essa mudança,
cujo potencial impacto se traduz nos números de indivíduos diagnosticados e tratados,
possui implicações clínicas e econômicas. Este estudo, portanto, tem como objetivo
descrever os níveis de VitD em um laboratório de perfil ambulatorial. Casuística e
métodos: Coletamos resultados de VitD de 50.041 pacientes no período entre novembro
de 2014 e novembro de 2017. Foram excluídos do banco de dados duplicatas, outliers
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e resultados subsequentes de um mesmo indivíduo, de modo que apenas as primeiras
mensurações foram consideradas. Os resultados foram extratificados em grupos, por
sexo e por idade. Os resultados dos grupos foram tabulados, e gráficos foram gerados
para sua exposição. A análise de dados foi realizada dentro do ambiente de computação científica da linguagem Python v.3.5.2. Resultados e conclusão: Dos 50.041
pacientes estudados, 33.398 eram do sexo feminino (f) e 16.643, do masculino (m).
As medianas de idade (em anos) foram 42 (f) e 37 (m), com médias em 42,2 (f) e
36,8 (m). A VitD teve medianas de 27,4 (f) e 29,6 (m), com médias em 29 (f) e 31,3
(m). Considerando os quartis das idades (em anos: 0 a 24, 24 a 40, 40 a 58 e 58 a
102, as medianas dos resultados foram, respectivamente, 29,9 (f); 27,1 (f); 26,6 (f);
27 (f) e 32,4 (m); 27,4 (m); 27,6 (m); 29,4 (m). A recente mudança de VR reduziria
os indivíduos classificados como insuficientes de 46,2% para 9,1%, uma redução de
80,3%. Todos os resultados inferiores a 20 ng/ml estiveram abaixo do percentil 15. Esses
resultados ilustram o impacto da mudança de VR sobre a tomada de decisão clínica
Referência: Manson JE, et al. Vitamin D deficiency — is there really a pandemic? N
Eng J Med. 2016; 375: 1817-20.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS MÉTODOS DE HPLC E
IMUNOENSAIO POR TURBIDIMETRIA NA DOSAGEM DE
HEMOGLOBINA GLICADA
Amaral IPCD, Lima RC, Guerra Jr. RBG, Bichara CDA, Vieira JRS

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros hematológicos de pacientes em tratamento com isotretinoína oral. Casuística e métodos: As
informações foram coletadas a partir dos prontuários dos pacientes de um centro
de referência nacional em dermatologia. Não foram inclusos pacientes com dados
incompletos nos prontuários e que suspenderam o tratamento antes de três meses.
A partir dos prontuários, foram obtidos os seguintes dados: sexo, idade, grau da acne
(categorizado em I, II, III e IV), bem como os parâmetros hematológicos referentes
ao eritrograma, leucograma e plaquetograma. Para organização e análise, os
dados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2013, obtendo‑se os gráficos
e os percentuais. O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética, sob o
parecer de número 1.000.311. Resultados e conclusão: Participaram do trabalho,
41 pacientes. Na população estudada, as variáveis mais predominantes foram: 1)
sexo – masculino (65,8%); 2) faixa etária – entre 15 e 19 anos (58,5%) e 20 e 24
anos (26,8%); 3) grau de acne – grau III (87,8%). Em relação aos exames laboratoriais, 22% dos pacientes apresentaram alterações nos parâmetros hematológicos
analisados; sete, alterações no leucograma; e dois, alterações no eritrograma, valores
correspondentes a 17,08% e 4,88% do total, respectivamente. Todos os parâmetros
hematológicos analisados apresentaram reduções nos valores numéricos, com
exceção do volume corpuscular médio, da hemoglobina corpuscular média, das
plaquetas e dos linfócitos, que demonstram discreto aumento. Destaca‑se que a
identificação das alterações descritas não teve significado clínico, uma vez que não
ultrapassou os valores de referência. Os resultados do estudo ajudam a evidenciar
que a realização periódica de exames hematológicos dos pacientes é essencial para
a manutenção da segurança e da saúde dos pacientes em uso de isotretinoína oral.

Amaral Costa Medicina Diagnóstica

343

Objetivos: Muitos métodos laboratoriais são utilizados para dosar a hemoglobina
glicada (HbA1C) como critério diagnóstico para o diabetes mellitus. O estudo teve
como objetivo comparar a reprodutibilidade de três métodos certificados de alta
complexidade para a dosagem de HbA1C, sendo um HPLC por troca iônica, um HPLC
por afinidade ao boronato e um imunoensaio por turbidimetria (IT). Casuística
e métodos: Estudo transversal descritivo, de abordagem quantitativa, que utilizou
dados secundários de exames previamente realizados em um laboratório de análises
clínicas. As dosagens foram realizadas em amostras de sangue de 200 pacientes que
buscavam dosar HbA1C e realizar controle ou diagnóstico de diabetes mellitus,
utilizando os métodos mencionados. A seleção de amostras foi por conveniência,
a partir da observação das etiquetas dos tubos com sangue total identificados para
dosagens de HbA1C, por HPLC e IT. Resultados e conclusão: Os resultados obtidos
foram semelhantes nos três métodos (p = 0,8643) e, quando avaliado o nível de
HbA1C, considerando os três métodos comparativamente, os valores mínimos,
máximos, de tendência central e variância foram próximos entre si (p = 0,1989).
Os dados obtidos mostraram similaridade de segurança de resultados quando
utilizados os testes laboratoriais por HPLC e IT para a determinação da HbA1C no
diagnóstico e no monitoramento terapêutico de pacientes diabéticos. Referências:
1. The International Expert Committee. International Expert Committee report on
the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes Care. 2009; 32(7):
1327‑34. 2. Ucar F, Erden G, Ozdemir S, Yildiz Z, Arzuhal AE, Temel I. Evaluation
of the tosoh G8 analyzer and comparison with the trinity biotech premier Hb9210
analyzer for the measurement of HbA1c. Clin Lab. 2016; 62(3): 443‑9.
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PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO
COM ISOTRETINOÍNA ORAL
Oliveira KS, Diniz DDES, Meneses RRC, Ferreira JM, Queiroz MGR
Universidade Federal do Ceará (UFC)
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ANÁLISE DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM AMOSTRAS DE
SANGUE COLETADAS COM EDTA POTÁSSICO E CITRATO DE SÓDIO
VERSUS HEPARINA LÍTICA
Matias CF, Silva ANMM, Lereno AS, Pelegrini A, Sumita NM
Grupo Fleury
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade do uso de amostras
de sangue coletadas com EDTA potássico e citrato de sódio na análise de parâmetros
bioquímicos em laboratórios de urgência, com vistas à diminuição na frequência de
recoletas de sangue. Casuística e métodos: O plasma obtido do sangue coletado com
heparina de lítio é a amostra padronizada no nosso laboratório para realização dos
parâmetros bioquímicos. Foram avaliados, 22 parâmetros bioquímicos em amostras
de sangue venoso coletadas com heparina lítica versus EDTA potássico ou citrato
de sódio, obtidas na mesma punção venosa e analisadas simultaneamente. Resultados e conclusão: Os resultados das amostras de plasma EDTA apresentaram boa
correlação com o plasma heparina para ácido úrico, albumina, bilirrubinas total
e frações, ureia, creatinina, fósforo, gama GT, glicose, proteína C reativa, proteína
total, AST e ALT. Foram observados valores de bilirrubinas ligeiramente mais baixos
nas amostras de plasma EDTA em pacientes com hematócrito elevado (acima do
valor de referência), evidenciando a necessidade de se avaliar o nível do hematócrito
previamente à dosagem. A variação no índice de hemólise também induziu diferenças significativa dos resultados para bilirrubinas. Nas amostras de recém-nascidos,
os valores de bilirrubinas não apresentaram boa correlação. Os resultados obtidos
nas amostras de citrato de sódio não apresentaram boa correlação para todos os
parâmetros avaliados. A utilização do plasma EDTA em substituição ao plasma
heparina mostrou-se viável para avaliação de alguns parâmetros bioquímicos e,
portanto, como uma amostra alternativa nos serviços de urgência. A introdução
desse conceito resultou em uma redução importante do índice de recoletas em
nosso laboratório, especialmente para substituir as amostras com elevado grau de
hemólise no tubo padrão. Os indicadores da qualidade demonstraram melhoria no
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desempenho do processo, preservando a qualidade técnica das análises e garantindo
a segurança do paciente.
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PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA
Canali DGR, Faria DK, Vilvert J, Oliveira JM, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia, Florianópolis, Santa Catarina
Objetivo: Determinar a prevalência de resultados alterados de exames do perfil lipídico
em crianças e adolescentes de 2 a 19 anos de Florianópolis, Santa Catarina. Casuística
e métodos: Foi utilizado o banco de dados de um laboratório da grande Florianópolis
para analisar 29.323 amostras referentes ao ano de 2017, estratificando‑as por faixa
etária e sexo. Resultados e conclusão: No ano de 2017, houve 29.323 pedidos médicos
para exames do perfil lipídico, sendo 15.667 para o sexo feminino (F) e 13.656 para o
masculino (M). Dividindo‑os por exames, temos 28.608 pedidos para colesterol total
(15.262 – F e 13.346 – M), 25.190 para HDL (13.566 – F e 11.624 – M), 11.547 para
LDL (6.031 – F e 5.516 – M). Em relação ao exame para triglicerídeos, separamos
as requisições por faixa etária – de 2 a 9 anos e de 10 a 19 anos – devido à diferença
do valor de referência nessas idades, portanto, temos um total de 8.663 (4.444 – F e
4.219 – M) pedidos para 2 a 9 anos e 14.828 (8.283 – F e 6.545 – M) para 10 a 19
anos. Ao analisarmos esses dados, observamos que em relação ao colesterol total, 6.564
(42,9%) amostras femininas e 4.473 (33,5%) masculinas apresentaram resultados
acima do desejável; para o HDL, 3.457 (25,5%) femininas e 4.302 (37%) masculinas
mostraram resultados abaixo do especificado. Quanto ao LDL, 1.790 (29,7%) femininas e 1.419 (25,7%) masculinas tiveram resultados acima do valor de referência; em
relação aos triglicerídeos, na faixa de idade de 2 a 9 anos, 1.858 (41,8%) femininas
e 1.430 (33,9%) masculinas apresentaram resultados alterados e de 10 a 19 anos,
3.116 (37,6%) femininas e 2.086 (31,9%) masculinas estavam com resultados fora
do valor-alvo. Observamos expressiva parcela de exames alterados, sendo importante
controlar o perfil lipídico na infância, devido à relação entre dislipidemia e diversas
comorbidades na vida adulta.
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BHCG POSITIVO EM HOMENS E ASSOCIAÇÃO COM AFP E DHL PARA
DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE NEOPLASIAS MALIGNAS
TESTICULARES NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS
Feres MC, Siqueira FS, Thorrecilha JTN, Perez BB, Ramadan DR
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo
Objetivo: Para o auxílio no diagnóstico de neoplasia maligna testicular, são utilizados
marcadores tumorais séricos, como o hormônio betagonadotrofina coriônica (BHCG),
alfafetoproteína (AFP) e a desidrogenase lática (DLH). O objetivo deste estudo foi
analisar o número de casos positivos de BHCG em homens e sua associação com AFP
e DHL para casos de câncer. Casuística e métodos: Entre 2015 e 2017, foram analisados 186.094 resultados de BHCG com 4.943 testes em pacientes do sexo masculino;
destes, 328 testes foram positivos. Para a análise e a interpretação, adotou‑se o valor
de corte para BHCG de 3,41 mUI/ml; AFP utilizamos 8 ng/ml e DHL, valores entre 120
a 246 U/l, ambos validados pelo laboratório. Resultados e conclusão: Os 328 casos
de BHCG positivos representam 6,6% da amostragem analisada. Quando analisados
os parâmetros AFP e DHL, tivemos 65 casos com solicitações de BHCG sem solicitação
de AFP e DHL (19,8%), 50 com BHCG e AFP, mas sem DHL (15,2%), 12 com BHCG
e DHL, mas sem AFP (3,6%) e, por fim, 201 de BHCG com AFP e DHL (61,28%). Dos
201 casos com as três dosagens, temos na Tabela a relação de resultados alterados. O
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BHCG apresentou-se como um bom marcador em suspeita de câncer testicular, mas
o ideal é sempre estar acompanhado da solicitação de AFP e DLH. Nos 201 casos de
BHCG positivo, o AFP e DLH auxiliaram na detecção e na estratificação da doença.
Tabela – Associação de BHCG positivo com outros marcadores, AFP e DHL
BHCG
DHL
AFP
%
n
+
+
+
29,85
60
+
+
32,83
66
+
+
10,44
21
+
26,86
54
Total
100.00
201
367

ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL (PSA): COMPARAÇÃO
DOS RESULTADOS POR ENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE (QL) E POR
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO (IC)
Andriolo A, Meira ES
Escola Paulista de Medicina
Objetivo: Uma metodologia para medir o PSA é a quimioluminescência (QL), na
qual são adicionados na amostra dois anticorpos monoclonais anti‑PSA, um marcado
com biotina e outro com rutênio. Esses anticorpos formam um complexo com o PSA
e se fixam no eletrodo. Ao se aplicar uma corrente elétrica, ocorre emissão de luminescência. MedTeste PSA consiste em uma membrana com zonas impregnadas por
anticorpo anti‑PSA e micropartículas revestidas com anti‑PSA. Coloca-se a amostra
no receptáculo com as micropartículas e ela migra pela membrana até a zona do
anticorpo fixado. Forma‑se então um complexo colorido. O objetivo deste trabalho
foi comparar os resultados de PSA por esses dois métodos. Casuística e métodos: O
PSA foi medido por QL (total PSA, Ref. 04641655 190, Cobas e 601, Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim, Alemanha) e por IC (MedTeste PSA Ref. OPSA‑C42, Hangzhou
Biotest Biotech Co. Ltd. Yuhang, China) em sangue total de 25 pacientes. Resultados
e conclusão: Classificamos os resultados em três faixas pelo valor do ensaio QL: de
0,01 a 2,99 ng/dl, de 3 a 9,99 ng/dl e acima de 10 ng/dl. Em 10 pacientes, o PSA foi
abaixo de 3 ng/dl por QL, dos quais nove também tiveram resultados abaixo de 3
por IC e um, valor mais elevado. Nove pacientes tiveram PSA entre 3 e 9,99 ng/dl por
QL, dos quais oito também tiveram valores nesta faixa por IC e um, resultado mais
elevado. Seis tiveram PSA acima de 10 ng/dl no ensaio QL, dos quais cinco também
apresentaram resultados nesta faixa pelo ensaio IC e um, resultado mais baixo. A
concordância foi de 88%, e as discordâncias, de 8% de resultados mais elevados e 4%
mais baixos que a QL. O método IC discriminou pacientes com PSA nos intervalos
considerados críticos, sendo esta a proposta de um teste de triagem. Uma limitação
deste estudo é o número reduzido de pacientes envolvidos.
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A IMPORTÂNCIA DO CÁLCIO IÔNICO PRÉ E PÓS‑FILTRO
EM PACIENTES SUBMETIDOS A TERAPIAS CONTÍNUAS DE
SUBSTITUIÇÃO RENAL COM CITRATO
Cunha AFM, Cavalheiro PC, Trofo RPC, Pelegrini A, Lereno SA
Fleury S/A
Objetivos: O tratamento com terapia renal substitutiva (TRS) é recomendado quando a
função renal é inferior a 10%‑15%, sendo a hemodiálise (HD) a modalidade mais comum.
Os circuitos utilizados na HD devem permanecer permeáveis para garantir um desempenho
adequado do sistema, sendo o citrato um anticoagulante utilizado para esse fim. O sucesso
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da anticoagulação está no controle estreito do cálcio iônico do paciente e do circuito de
HD. O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da determinação precisa do
cálcio iônico pré e pós‑filtro por meio de metodologia confiável, já que são determinantes
na conduta médica. Casuística e métodos: Foram analisados dados de cinco pacientes
em terapia de substituição renal contínua, perfazendo um total de 94 análises, sendo 47 de
cálcio iônico e 47 de cálcio pós‑filtro. Resultados e conclusão: Do total de análises para
cálcio iônico, 51,1% mantiveram a infusão de cálcio do protocolo; 31,9% tiveram redução
na infusão em 5 ml/H e 12,8%, aumento na infusão em 2 ml/H; 2,13% receberam infusão
de 10 ml de gluconato de cálcio e aumento da infusão em 10 ml/H; 2,13% receberam
infusão de 20 ml de gluconato de cálcio e aumento da infusão em 15 ml/H. Em relação
ao cálcio iônico pós‑filtro, 68,1% tiveram a dose de citrato ajustada com o aumento de
5 ml/H e 31,9% mantiveram a dose de citrato do protocolo. Os resultados demonstram a
relevância do cálcio iônico, tendo em vista que ele é determinante para a conduta médica
no ajuste do citrato e/ou na reposição do cálcio do paciente, garantindo, assim, a qualidade
e a estabilidade do paciente durante todo processo de HD.
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ESPECIFICAÇÃO DA QUALIDADE ANALÍTICA DE PARÂMETROS DA
BIOQUÍMICA SOB A ÓTICA DO MODELO RILIBÄK
Barbosa IV, Cavalheiro ALR, Milagre LA, Nunes R
Grupo Fleury
Objetivo: Avaliar a especificação da qualidade analítica de seis parâmetros do setor
de bioquímica de um laboratório de grande porte na cidade do Rio de Janeiro sob a
ótica da norma RiliBÄk, tendo em vista que a abordagem pela variação biológica nem
sempre é conseguida. Casuística e métodos: Os resultados de 20 dias de controles
do Nível Normal foram avaliados, sendo os seguintes parâmetros: glicose, creatinina
ácido úrico, triglicerídeos, potássio e sódio. Por meio de uma planilha de imprecisão,
determinamos o coeficiente de variação analítica (Cva) neste estudo. O erro sistemático
foi obtido pelos resultados da avaliação externa da Controlab pela participação ativa do
laboratório no Programa de Proficiência da Controllab. Resultados e conclusão: Todos
os parâmetros avaliados atenderam ao recomendado pela norma RiliBÄk (Tabela).
Todos os resultados ficaram bem abaixo do estabelecido. Referências: 1. Basques JC.
Especificações da qualidade analítica. Labtest. 2005. 2. Ricos C, Alvarez V, Cava F, et
al. Especificaciones de la calidad analítica en laboratorios clínicos com distintos
niveles de recursos. Química Clínica. 2000; 19(3): 219‑36. 3. An overview of the latest
version of the German RiliBÄK. Disponível em: www.eqlm.org/site/2009/2‑4‑nauck09.
pdf. [acesso em: 17 maio 2018]. 4. Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos.
Norma PALC. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. 2016.

Ácido úrico
Creatinina
Glicose
Potássio
Sódio
Triglicerídeos

Impressão
1,22
2,26
1,79
0,77
0,47
1,04

Inacurácia RMSD – Fleury Ref. RiliBAk
1,52
2,35%
7%
1,83
2,91
11,5%
2,89
3,89
11%
0,78
1,1
4,5%
0,88
1
3%
0,65
1,23
9%
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ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA ENTRE AS METODOLOGIAS VISUAL
E SEMIAUTOMÁTICA PARA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS
QUÍMICOS DO EXAME DE URINA
Ururahy MAG, Paiva GM, Bezerra‑Neto FAB, Luz JRD, Martins RR
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
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Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a concordância entre a
metodologia visual e semiautomática para a determinação dos parâmetros químicos
do exame de urina de rotina. Casuística e métodos: Foram avaliadas 100 amostras de
urina, selecionadas aleatoriamente, de forma visual e simultânea, por dois observadores
(individualmente) e por uma leitora semiautomatizada (BioPix® Urocheck 200, Bio
Medix Diagnóstica, São Paulo, SP), utilizando‑se tiras reagentes BioPix® Urina 10
(Bio Medix Diagnóstica, São Carlos, SP). Para a avaliação da concordância entre os
métodos, foi calculado o coeficiente de concordância Kappa (k) entre os observadores
1 e 2, assim como destes com o método semiautomatizado. Resultados e conclusão:
Foram encontradas concordâncias boa, perfeita ou total entre os observadores e os
métodos nos parâmetros urobilinogênio, bilirrubina, sangue, pH, nitritos e densidade,
sendo a concordância moderada apenas em glicose e proteína entre os métodos – k:
0,49 para ambos – e em leucócitos entre os observadores e entre os métodos – k:
0,56 e 0,47, respectivamente. Os valores mais baixos de Kappa foram observados nas
cetonas, tanto entre os observadores (k: 0,24) quanto entre os métodos (k: 0,35) e na
glicose entre os observadores (k: 0,39). Conclui‑se que a metodologia visual apresenta
reprodutibilidade quando comparada com a semiautomática, sendo sua utilização
confiável, podendo ser utilizada por laboratórios quando a obtenção da metodologia
semiautomática for inviável, visto que apresenta baixo custo e resultados confiáveis.
Referências: 1. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
(SBPC/ML). Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial (SBPC/ML): realização de exames em urina. vol. 1. Barueri, SP: Manole;
2017. 2. van Delft S, Goedhart A, Spigt M, van Pinxteren B, Wit N, Hopstaken R. Prospective, observational study comparing automated and visual point‑of‑care urinalysis
in general practice. BMJ Open. 2016; 6(8): e011230.
411

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO EXAME DE PSA COMO FERRAMENTA
COMPLEMENTAR PARA O RASTREAMENTO DE CÂNCER DE
PRÓSTATA EM SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA, NO NORTE DO
BRASIL
Bichara CDA, Nunes IYM, Mendes Jr. UMM, Salgado AKS, Oliveira CLB
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Objetivo: Estudar o perfil laboratorial e epidemiológico de pacientes com exame de PSA
acima de 2,5 ng/ml. Casuística e métodos: Foi realizado um estudo epidemiológico
transversal, retrospectivo e descritivo, com abordagem quantitativa, envolvendo 3.555
pacientes que realizaram exames de PSA pela técnica de quimioluminométrica direta,
com dados de um serviço de patologia clínica privado, no município de Belém, Pará,
entre janeiro e março de 2015. Foram obtidas informações das seguintes variáveis:
título dos resultados, especialidade do médico solicitante, idade, valor de PSA total
e livre e relação de PSA livre/PSA total. Resultados e conclusão: Do universo de
3.555 pacientes, 677 obtiveram resultados superiores a 2,5 ng/ml, necessitando de
investigação complementar. Destes, na estratificação pela faixa etária, a maioria tinha
entre 50 e 59 anos (28,7%) e 60 e 69 anos (27,5%). Na correlação entre faixa etária e
valores de PSA, apresentaram os menores e os maiores parâmetros de PSA total médio,
os pacientes com menos de 40 anos (0,8 ± 0,7 ng/ml) e os de 80 anos ou mais (5,2 ±
12,2 ng/ml), respectivamente. Os pacientes com menores e maiores parâmetros de
relação PSA livre/PSA total são os de 80 anos ou mais (relação PSA livre/PSA total
de 31% ± 15,3%) e menos de 40 anos (relação de 38,6% ± 13,4), respectivamente.
Quanto à especialidade médica de solicitação do exame, foi possível identificar em
3.364 requisições, verificando‑se que a maioria dos exames de PSA não é solicitada
por médicos urologistas, o que evidencia a necessidade dos critérios de investigação e
solicitação do exame, visto a importância da realização periódica do exame quando
bem indicada, como pode ser observado com a diferença significativa na proporção
dos pacientes com PSA total elevado, principalmente a partir dos 50 anos.
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PERFIL BIOQUÍMICO DE PACIENTES EM TRATAMENTO COM
ISOTRETINOÍNA ORAL
Ferreira JM, Diniz DDES, Sousa ELH, Meneses RRC, Queiroz MGR
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro‑Brasileira (UNILAB)
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros bioquímicos de
pacientes em tratamento com isotretinoína oral. Casuística e métodos: As informações
foram coletadas a partir dos prontuários dos pacientes de um centro de referência
nacional em dermatologia. Não foram inclusos pacientes com dados incompletos
nos prontuários e que suspenderam o tratamento antes de três meses. A partir dos
prontuários foram obtidos os seguintes dados: sexo, idade, grau da acne (categorizado
em I, II, III e IV), bem como os parâmetros bioquímicos colesterol total (CT), colesterol
HDL (HDL-C), colesterol LDL (LDL-C), triglicerídeos (TG), aspartato aminotransferase
(AST) e alanina aminotransferase (ALT). A V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose foi utilizada para a classificação dos parâmetros lipídicos. Para
organização e análise, os dados foram tabulados no programam Microsoft Excel 2013,
obtendo‑se os gráficos e os percentuais. O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê
de ética, sob o parecer de número 1.000.311. Resultados e conclusão: Participaram
do trabalho, 41 pacientes. Na população estudada, as variáveis mais predominantes
foram: 1) sexo – masculino (65,8%); faixa etária – de 15 a 19 anos (58,5%) e de 20
a 24 anos (26,8%); 3) grau de acne – grau III (87,8%). Em relação aos exames laboratoriais, 63,4% dos pacientes apresentaram alterações nos parâmetros bioquímicos
analisados. Observaram‑se elevações nos níveis de TG, CT e LDL, em 26,8%, 7,32%,
17%, respectivamente. Os valores de HDL reduziram em 19,5%. A atividade enzimática
das enzimas de avaliação da função hepática AST e ALT aumentaram em 7,32% dos
pacientes. Os resultados descritos evidenciam a necessidade de cautela e atenção para
os prescritores e pacientes no que diz respeito à implementação do tratamento com
a isotretinoína e ao desenvolvimento de hiperlipidemias correlacionadas ao seu uso,
uma vez que o perfil lipídico alterado é fator de risco para doenças cardiovasculares.
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE ZINCO PLASMÁTICO
EM CRIANÇAS NO SUL DO BRASIL
Campos TJ, Feistauer MAV
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: Avaliar a prevalência da deficiência de zinco plasmático, baseando‑se,
aleatoriamente, em resultados obtidos no ano de 2017 em crianças de 0 a 3 anos que
realizaram a coleta do exame no sul do Brasil. Casuística e métodos: Foram avaliados
os resultados obtidos por meio de 2.231 dosagens de zinco plasmático em crianças com
idade entre 0 e 3 anos. As concentrações séricas de zinco foram determinadas por espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP‑MS), considerando
como deficiência de zinco os valores inferiores a 61,2 μmol/l. Resultados e conclusão:
No ano de 2017, foram realizadas 35.450 dosagens de zinco no plasma, entre elas 6,87%
são de crianças entre 0 e 3 anos. A prevalência de deficiência de zinco no plasma foi
de 75,2% com resultado médio de 50,5 μmol/l, inferior aos valores de referência. O
zinco é um micronutriente essencial para a saúde humana, exercendo importantes
ações estruturais, catalíticas e regulatórias. A carência nutricional de zinco na idade
estudada pode ser atribuída a diversos fatores, como declínio das concentrações de
zinco no leite materno, baixa ingestão na alimentação complementar, adoção de dietas
pobres em proteínas de origem animal e deficiência de outros nutrientes, como ferro
e vitamina A. A população estudada apresentou risco de deficiência de zinco, uma vez
que foi encontrada alta prevalência para nível plasmático. Sua deficiência pode estar
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associada à morbimortalidade, ao aumento da gravidade das enfermidades infecciosas,
ao déficit de crescimento, às alterações fisiológicas e ao comprometimento do desenvolvimento motor e cognitivo, podendo ser solucionada por meio de suplementação
nutricional. Portanto, conclui‑se que o estudo da deficiência de zinco é relevante para
análise de potencial risco a saúde pública. Porém, é necessário estudo posterior da fase
pré‑clínica, como o uso de medicamentos e doenças patológicas associadas (parasitose
e anemias) para correlação da porcentagem de zinco plasmático nessas crianças.
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PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS RENAIS EM ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO PÚBLICO DE 14 A 18 ANOS DE IDADE
Santos RN, Moreira AF, Matusinhos MS
Fundação de Ensino de Contagem, Unidade CENTEC
Objetivos: O trabalho visa evidenciar a prevalência de distúrbios renais em estudantes
do ensino médio público e, em paralelo, por meio da condução de questionários de
cunho investigativo social, a relação de sua respectiva instituição de ensino com
o perfil renal encontrado. A realização do presente projeto objetiva a redução de
distúrbios renais e a criação de medidas eficazes que atuem na questão em foco.
Casuística e métodos: Selecionaram-se, por meio de um questionário aplicável à
pesquisa, 23 alunos entre 14 e 18 anos, de duas unidades escolares distintas. Foram
coletadas amostras de urina aleatória e sangue de cada voluntário e analisados os
seguintes analitos: na urina – ureia, urina rotina e razão proteína/creatinina; e no
plasma – creatinina. Na diurese, foram analisados os elementos químicos específicos
através da urofita acrescido da sedimentoscopia, para as dosagens bioquímicas. A
metodologia utilizada foi a automação com colorimetria. A acurácia dos resultados
foi estabelecida por controles de qualidade interno e externo do processo em questão e,
no final do estudo, utilizados dados estatísticos para análise crítica dados. Resultados
e conclusão: Os resultados obtidos evidenciaram dados preocupantes em relação
ao perfil renal dos estudantes, visto que na sedimentoscopia urinária, notou‑se, em
95% dos voluntários, a presença abundante de muco; cerca de 80% da amostragem
apresentou razão proteína/creatinina acima dos valores de referência; o valor médio
da creatinina plasmática foi de 1,2 mg/dl na primeira etapa do estudo, e, na segunda,
1,35 mg/dl, o que evidencia apreciável perda de função renal, mesmo com os valores
dentro da referência preconizada. O estudo estatístico revelou para a ureia urinária
mediana de 609 mg/dl e CV de 26,2%; já para creatinina, o DP foi de 0,15. Conclui‑se
que há um desvio nos resultados que servem como indicativos de presença de perda
de função renal na amostragem testada, operando como um alerta de saúde pública.
Referência: 1. Motta V. Bioquímica clínica. 5 ed. Medbook; 2009.
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IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COLETAS ARTERIAIS
POR BIOMÉDICOS EM LABORATÓRIO HOSPITALAR DO INTERIOR
PAULISTA: RELATO DE CASO
Almeida Jr. SA, Broisler AC
SARSTEDT
Objetivo: Capacitação de equipe de biomédicos na realização de coletas de gasometria
por punção arterial radial e braquial. Casuística e métodos: Por meio do programa
institucional de educação continuada do estabelecimento de saúde em parceria com
a assessoria científica, foi realizado treinamento teórico, prático e acompanhamento
de rotina de coleta de gasometria arterial por biomédicos. Resultados e conclusão:
Por procedimento interno, as coletas de gasometria arterial eram realizadas por
enfermeiros, seguindo o parecer considerando a resolução COFEN no. 390/2011, que
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normatiza a execução, pelo enfermeiro, de punção arterial para realização de gasometria. Assim, foi solicitado que os biomédicos passassem a realizar coletas ambulatoriais,
conforme parecer de acordo com o Art.7º da resolução no. 78 de 29/04/2002 do CFBM,
a qual afirma que o profissional biomédico está apto a realizar toda e qualquer coleta
de amostras biológicas, como a coleta arterial. Toda a revisão anatômica da região
arterial foi de fácil compreensão por ser componente importante de aprendizagem
durante a graduação. Repassada ainda a importância da realização do teste de Allen
modificado como parâmetro de avaliação da perfusão sanguínea arterial. Não houve
grandes dúvidas quanto ao procedimento e nenhuma dificuldade foi encontrada
durante as simulações ocorridas. Durante o acompanhamento, permaneceram a
assessoria cientifica, o responsável pelo setor de educação continuada e o biomédico
em treinamento, o qual foi liberado para prática após concluir com êxito dez coletas. A
liberação dos biomédicos para realização de coletas arteriais trouxe benefícios à equipe
de enfermagem, que muitas vezes estava atarefada e não conseguia ir de prontidão
ao ambulatório realizar as coletas, e impactou positivamente o paciente, visto que o
tempo de espera reduziu mais da metade.
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DETECÇÃO DE CÉLULAS DE CARCINOMA DE MAMA METASTÁTICO
EM AMOSTRA DE MEDULA ÓSSEA POR CITOMETRIA DE FLUXO
Reis ML, Wopereis S, Vieira DSC, Walter LO, Silva MCS
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivo: Relatar o caso de uma paciente com história de dor óssea crônica, diagnosticada com câncer de mama metastático a partir da biópsia da medula óssea
analisada por citometria de fluxo. Casuística e métodos: Por citometria de fluxo, foi
investigado o fenótipo das células neoplásicas na biópsia de medula óssea, utilizando‑se
os anticorpos CD8‑FITC, CD3‑PercP, CD19‑Pe‑Cy7, CD38‑APC‑H7, CD4‑PB, CD20‑V450,
CD45‑Pacific Orange e HER‑2‑FITC. Para imuno‑histoquímica, foi utilizado o método estreptoavidina‑biotina‑peroxidase. A avaliação morfológica foi realizada pela
coloração de May‑Grunwald‑Giemsa. Resultados e conclusão: Em 2016, a paciente
com 28 anos de idade foi admitida na emergência do hospital com febre, sudorese
noturna, perda ponderal e bicitopenia, que poderiam estar associados a um quadro
de linfoma. Diante da suspeita clínica, foi puncionada uma amostra da medula óssea
para imunofenotipagem e imuno‑histoquímica. Na imunofenotipagem por citometria
de fluxo, foram observadas 57,30% de células neutrofílicas, 2,10% de monócitos, 5,20%
de linfócitos B maduros, 17,20% de linfócitos T, 0,50% de células NK, 0,90% de NKT,
15,60% de células eritroides, 0,10% de plasmócitos, 0,20% de células CD34+ e 0,90%
de células não hematopoiéticas, com superexpressão do HER‑2. Essa análise orientou
a definição do painel a ser utilizado para a imuno‑histoquímica. Portanto, a presença
de células epiteliais com expressão positiva para CKPOOL, CK7, E‑Caderina, RE, RP,
HER‑2, GCDFP15 e mamoglobina sugeriu o padrão imunofenotípico de doença mamária na amostra de medula óssea. O conjunto desses resultados associados ao padrão
morfológico alertou a suspeita de doença metastática da mama. Posteriormente, foi
realizada a identificação clínica do nódulo na mama direita, que foi biopsiado e mostrou padrão fenotípico compatível ao encontrado nas células presentes na amostra de
medula óssea. O caso relatado expõe a importância de metodologias complementares
que auxiliem no diagnóstico rápido de tumores sólidos.
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VALORES DE REFERÊNCIA PRÓPRIOS E MÉDIOS DE VITAMINA B12
ESTABELECIDOS POR UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Duarte EZ, Weirich E, Rodrigues AD
Laboratório Alfa Ltda.
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Objetivos: Estabelecer os valores de referência (VR) próprios para vitamina B12
após substituição de plataforma de análise, além de determinar seus níveis séricos
mínimos, máximos e médios em indivíduos da Serra Gaúcha. Casuística e métodos:
Foi realizado um estudo transversal analítico, tendo como público-alvo indivíduos
aparentemente saudáveis atendidos em um laboratório de análises clínicas na Serra
Gaúcha, conforme instruções do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
O estudo foi aprovado pelo CEP sob o parecer 1.256.237 e envolveu a consulta de
resultados de vitamina B12 em banco de dados após a substituição de plataforma
analítica. Resultados e conclusão: Foram analisados 1.387 resultados de vitamina
B12, sendo 77% dos valores correspondentes a indivíduos do gênero feminino. Os VR
obtidos foram de 109 a 759 pg/ml para ambos os gêneros, 123 a 802 pg/ml para o
gênero masculino e 102 a 712 pg/ml para o feminino. O valor médio obtido foi de
311,25 pg/ml, com valor mínimo de 50 pg/ml e máximo 1500 pg/ml. Mesmo mantendo a metodologia (quimioluminescência), a faixa de VR diminuiu após a troca
de plataforma, visto que o utilizado antes da substituição era de 200 a 900 pg/ml. O
valor médio da população encontra‑se inferior ao recomendado por estudos científicos
(acima de 400 pg/dl). Conclui‑se que é importante a determinação de VR próprios para
a população de cada laboratório e também o conhecimento sobre o nível de vitamina
B12 dos indivíduos para manutenção da dieta e da saúde, devido a consequências nos
casos de deficiência (anemias, neuropatias etc.). Referências: 1. Brasil. Ministério da
Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dispõe sobre a regulamentação técnica para funcionamento de laboratórios clínicos. Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC no. 302; 2005. 2. CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute.
Defining, establishing, and verifying reference intervals in the clinical laboratory;
approved guideline. Third edition. CLSI document C28‑A3. Wayne, PA: Clinical and
LaboratoryStandards Institute; 2008.
26

ALTERAÇÕES DO VALOR DE LACTATO DOSADO EM GASOMETRIA
VENOSA COMPARADOS EM COLETAS COM E SEM APLICAÇÃO DE
TORNIQUETE
Almeida Jr. AS, Broisler AC
SARSTEDT
Objetivo: Avaliar alterações de resultados de lactato em gasometria venosa com e sem
a aplicação de torniquete. Casuística e métodos: Avaliada a alteração do parâmetro
lactato em coleta de gasometria venosa em duplicada com aplicação do torniquete.
Realizada a primeira coleta (1) com aplicação do torniquete e, após o retorno sanguíneo e preenchimento do primeiro tubo, foi desfeito o garroteamento do membro e,
então, coletados tubos de descarte. Após descartar o material, foi realizada uma nova
coleta do mesmo acesso de uma outra gasometria (2) para fins de comparação. Para
o procedimento de coleta, foi utilizada seringa S‑Monovette® 2,0 ml Li‑Heparina,
balanceada com cálcio, indicada pelo fornecedor para dosagens de gases sanguíneos.
A mensuração do parâmetro de lactato foi realizada em equipamento Cobas b123
POC. Resultados e conclusão: O ácido láctico é produto do metabolismo pirúvico,
sendo sua maior parte derivada da glicose (glicólise) e da desaminação da alanina.
Valores elevados podem ser indicativos de insuficiência renal, hepática, intoxicação
por etanol e uso de medicamentos. Durante a realização do exame de gasometria
venosa, o tubo 1 demonstrou elevação do lactato diante do tubo 2. Tal resultado tem
correlação com o que é encontrado na literatura atual, visto que tais interferentes,
como uso de torniquete, podem alterar a dosagem deste ensaio. Outros fatores, como
abrir e fechar a mão durante o procedimento, realização de exercícios físicos, ou ainda
utilização de medicamentos, como metamizol (dipirona), podem elevar o nível sérico
de lactato. Após a realização deste estudo, foi possível concluir que erros durante a
coleta podem impactar negativamente na tomada de decisões em conduta clínica, e,
como já é sabido na literatura, que erros na fase pré‑analítica podem chegar a 65%,
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visto que o garroteamento durante a coleta de gasometria venosa pode, sim, elevar
os valores de lactato.
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DETECÇÃO DE CÉLULAS TUMORAIS CIRCULANTES EM PACIENTES
COM CÂNCER DE PRÓSTATA

Tema livre tradicional

CALP. A associação de NGAL‑TREM‑1 melhorou a sensibilidade (75%). No derrame
associado à tuberculose, o IFN‑γ e a ADA apresentaram ótima especificidade e VPN
(93,3% e 98%, respectivamente) e acurácias similares (~ 93%); a associação IFN‑γ‑ADA
apresentou sensibilidade de 100%. Os biomarcadores ADA, IFN‑γ, NGAL, CEA e VEGF‑A
foram úteis na discriminação entre derrames tuberculose e neoplásico. Entretanto,
para os PPN e PBS, o painel utilizado não demonstrou vantagens diagnósticas aos
parâmetros clássicos DHL, pH e glicose.

Valle APD, Boas PJFV, Silva LS, Kunihoshi VY, Tonon CR
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Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Objetivos: Avaliar a detecção de células tumorais circulantes (CTCs) em pacientes com
tumor de próstata localizado e metastático, bem como verificar as correlações entre a
detecção das CTCs e parâmetros clinicoanatomopatológicos. Casuística e métodos:
Incluídos 25 pacientes que foram submetidos a biópsia prostática e detecção de células
tumorais circulantes no sangue periférico. Do total de pacientes, 16 apresentavam
tumor de próstata localizado; sete, metástase óssea pela cintilografia óssea; e dois, neoplasia intraepitelial prostática (PIN). As CTS foram isoladas por teste rápido de filtração
celular, com posterior imuno-histoquímica, utilizando‑se anticorpos monoclonais
anti‑PSA para caracterização câncer específica das células. Resultados e conclusão:
A positividade global das CTCs foi de 52,4%, sendo 60% no grupo metastático e 50%
no grupo de tumor localizado. Um paciente com PIN apresentou CTC positiva. Houve
correlação estatisticamente significante entre a presença de CTCs e os valores de PSA.
Não foram observadas correlações estatisticamente significantes entre a contagem de
CTCs e o escore de Gleason, assim como com o tratamento instituído. A positividade do
teste rápido para isolamento de CTCs foi semelhante aos equipamentos de automação
utilizados para tal fim. Concluímos que a detecção de células tumorais circulantes
do carcinoma de próstata pode ser usada como uma biópsia líquida na tentativa de
compreender o retrato biológico da doença e possibilitar análise molecular em cada
indivíduo. No entanto, serão necessários mais estudos para estabelecimento do uso
clínico deste exame, especialmente no câncer de próstata localizado, pois a baixa
detecção limita seu papel como um marcador de diagnóstico. Referência: 1. Suh YS,
et al. Establishment and application of prostate cancer circulating tumor cells in the
era of precision medicine. BioMed Res Int. 2017; 7206307.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM PAINEL DE BIOMARCADORES
NO DIAGNÓSTICO DE DERRAMES CAVITÁRIOS
Faria DK, Faria CS, Doi D, Acencio MMP, Antonangelo L

EFFECT OF LIPOIC ACID SUPPLEMENTATION AND PHYSICAL
ACTIVITY ON THE BIOMARKERS OF THE ANTIOXIDANT DEFENSE
SYSTEM AND ON POSTMENOPAUSAL SIGNALS AND SYMPTOMS
Luz JRD, Nóbrega LLRE, Azevedo RGCM, Franco TF, Almeida MDG
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Objective: In postmenopausal women, the decrease in estradiol concentration
leads to increased oxidative stress. Under these conditions, the protection of the
antioxidant system is decreased. Increased production of reactive species has been
associated with the onset of common menopausal symptoms and the onset of pathologies, determining the increase in morbidity and mortality, a consequence of
chronic diseases, especially angiocardiopathies and osteoporosis, which compromise
the quality of life. The present study evaluated the effect of lipoic acid and physical
activity on biological markers of lipid peroxidation and antioxidant defense, and
on menopausal symptoms. Casuistic and methods: This randomized, double
blind clinical trial was conducted with 33 post‑menopausal women, distributed
in four groups: control (C), lipoic acid (LA), physical activity (PA) and lipoic acid
+ physical activity (LAPA). Women from LA and LAPA groups were supplemented
with 600 mg/day lipoic acid, orally. Women from PA and LAPA groups did walking
sessions three times a week, 1 hour/day. Blood samples were collected before and
the four months intervention to evaluate biochemical and hematological, as well
as, reduced glutathione (GSH) and thiobarbituric reactive substances (TBARS)
parameters. Anthropometry and climacteric symptoms evaluation were performed before the intervention and repeated monthly. Results and conclusion:
No evidence was found about the lipoic acid and physical activity effects on GSH
and TBARS. However, lipoic acid improved the climacteric urogenital symptoms
and the physical activities enhanced the score in the Blatt‑Kupperman’s Scale (p
= 0.003). Studies with an increased number of patients are necessary to evaluate
the effect of lipoic acid and physical activity, isolated and combined, on oxidative
damage and antioxidant defense biomarkers.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de um painel híbrido de
biomarcadores no diagnóstico das principais doenças que afetam a pleura e/ou peritônio. Casuística e métodos: Amostras de líquido peritoneal e pleural de 120 pacientes
foram submetidas a quantificação dos biomarcadores lipocaína associada a gelatinase
neutrofílica (NGAL), fator de crescimento endotelial vascular A (VEGF‑A), via de ligação
de morte programada 1 (PD‑L1/B7‑H1), antígeno carcinoembrionário (CEA), receptor
deflagrador expresso em células mieloides tipo I (TREM‑1), gamainterferon (IFN‑γ)
por Luminex®; calprotectina (CALP) por ELISA e adenosina desaminase (ADA) por
desaminação enzimática. Resultados e conclusão: Para o diagnóstico de derrame
maligno, o CEA e a NGAL apresentaram desempenhos superiores ao VEGF‑A, à PD‑L1
e à CALP. A associação CEA‑NGAL‑VEGF‑A melhorou a sensibilidade (82%) e a acurácia (79,2%). No derrame parapneumônico (PPN) e na peritonite bacteriana (PBS),
o NGAL apresentou o melhor desempenho, com sensibilidade (57,1%), especificidade
(84,7%), VPN (84,7%) e acurácia (80%) superiores ao desempenho de TREM‑1 e
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EFFECT OF LIPOIC ACID SUPPLEMENTATION AND PHYSICAL
ACTIVITY ON THE ACTIVITY OF THE ENZYME SUPEROXIDE
DISMUTASE AND ON POSTMENOPAUSAL SYMPTOMS
Luz JRD, Nóbrega LLRE, Nascimento TESD, Lopes TFS, Almeida MDG
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Objective: Brazil exhibits a process of accelerated aging of its population. As
women’s life expectancy increases, more and more women reach the postmenopausal period. In view of this, the study of the reproductive aging of women and their
impact on health has bee increasingly invested. Recent literature has suggested that
menopause is a risk factor for oxidative stress. The enzyme superoxide dismutase
(SOD) makes up the body’s largest line of antioxidant defense and is a sensitive
biomarker of antioxidant capacity for age‑related changes. The objective of this

Tema livre tradicional
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study was to evaluate the effect of supplementation with lipoic acid and physical
exercise on the activity of the enzyme SOD and on postmenopausal signs and
symptoms, as well as the levels of the hormones estradiol and FSH. Casuistic and
methods: Thirty‑three postmenopausal patients were used in this clinical study
being designed as double blind, randomized and controlled. The women were
divided into the following groups: control (C), lipoic acid (LA), physical exercise
(E) and lipoic acid + exercise (LAE). Groups LA and LAE performed daily supplementation with lipoic acid at the dose of 600 mg, orally. Groups E and LAE
conducted walks three times a week, 1 hour/day. Blood samples were collected
before and after four months of intervention for hormonal evaluation and SOD
activity. Anthropometry and evaluation of climacteric symptoms were performed
before the first blood collection and monthly. Results and conclusion: No evidence
was found on the effect of lipoic acid and exercise on SOD. However, lipoic acid
improved sexual symptoms and exercise increased psychological, somatic, anxiety,
depression and vasomotor symptoms on the Greene scale.
74

EFFECTS OF ORAL CHROMIUM PICOLINATE SUPPLEMENTATION ON
GLYCEMIC CONTROL IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Objective: The number of cases of type 2 diabetes has increased dramatically in the
last decades, being one of the most serious problems of public health in the present,
as much by the number of people affected as by the incapacitations and the costs
involved in the control and the treatment of the complications. The present study
aimed to evaluate the effect of chromium picolinate (PicCr) supplementation on
anthropometric parameters and antioxidant profile in patients with type 2 diabetes
mellitus (T2DM). Casuistic and methods: A placebo‑controlled, randomized and
single blind trial was performed with 71 patients with T2DM and poor glycemic
control (hemoglobin A1C ≥ 7%), of both sexes, divided in two groups: control (n
= 32) and supplemented (n = 39, receiving 600 µg/day of CrPic), during four
months. Waist circumference (WC), conicity index (CI), body mass index (BMI)
and antioxidant profile – reduced glutathione (GSH), superoxide dismutase (SOD)
and glutathione peroxidase (GPx) – parameters were evaluated. All the patients
received nutritional counseling and kept using the prescribed drugs. Wilcoxon
and Mann‑Whitney tests were used to evaluate the data. A significance level of p
< 0.05 was adopted. Results and conclusion: CrPic supplementation reduced
significantly CC (p = 0.037) and CI (p = 0.016) parameters. No difference was
found in the antioxidant enzymes activity and GSH content when comparing
both groups. CrPic had a benefic effect on central obesity parameters in patients
with T2DM. However, did not affect the antioxidant profile parameters evaluated.

Luz JRD, Paiva AN, Azevedo RGCM, Rezende AA, Almeida MDG
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Objectives: Diabetes is a chronic, systemic disease resulting from deficiency in
insulin secretion by the pancreas, from peripheral resistance to insulin action, or
both. Chromium is an essential mineral that contributes to the normal function
of glucose and lipid metabolism, together with insulin. This study evaluated the
effect of chromium picolinate (CrPic) supplementation in patients with type 2
diabetes mellitus (T2DM). Casuistic and methods: A controlled, single blind,
randomized trial was performed with 71 patients with poorly controlled (hemoglobin A1C [HbA1C] > 7%) T2DM divided into two groups: control (n = 39, using
placebo), and supplemented (n = 32, using 600 µg/d CrPic) for four months.
All patients received nutritional guidance according to the American Diabetes
Association (ADA), and kept using prescribed medications. Fasting and postprandial glucose, HbA1C, total cholesterol, high‑density lipoprotein (HDL) cholesterol,
low‑density lipoprotein (LDL) cholesterol, and serum ferritin parameters were
evaluated. Results and conclusion: CrPic supplementation significantly reduced
fasting glucose concentration (‑31.0 mg/dl supplemented group; ‑14.0 mg/dl
control group; p < 0.05) and postprandial glucose concentration (‑37.0 mg/dl
in the supplemented group; ‑11.5 mg/dl in the control group; p < 0.05). HbA1C
values were also significantly reduced in both groups (p < 0.001). However, this
reduction was significantly larger (p < 0.05) in the supplemented group (‑1.90)
compared to control group (‑1.00). Comparing measurements before and after
supplementation, CrPic reduced serum ferritin concentrations (p < 0.05). No
significant differences in lipid profile were observed. CrPic supplementation had
a beneficial effect on glycemic control in patients with poorly controlled T2DM,
without affecting the lipid profile. Additional studies are necessary to investigate
the effect of long‑term CrPic supplementation.
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EFFECT OF CHROMIUM PICOLINATE ON ANTHROPOMETRIC
PARAMETERS AND ANTIOXIDANT PROFILE OF DIABETICS TYPE 2
UNCOMPENSATED

BIOMARCADORES OXIDATIVOS DE IMPORTÂNCIA CLÍNICA EM
PACIENTE COM SÍNDROME METABÓLICA
Chielle EO, Genz F
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
Objetivos: A síndrome metabólica (SM) caracteriza‑se pela presença de um conjunto de
fatores de risco cardiovascular, que incluem obesidade abdominal, hipertensão arterial
e aumento da glicemia e dos lipídios, que estão diretamente relacionados com o estresse
oxidativo. Portanto, esses aspectos precisam ser avaliados para que se possa abordar de
forma mais ampla o paciente com SM. O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis dos
marcadores oxidativos, como TBARS, Grupos SH, FRAP e vitamina C, com a finalidade
de determinar em adultos um perfil de biomarcadores oxidativos que possa ser utilizado na prática clínica para avaliar e acompanhar os pacientes com SM. Casuística
e métodos: Foram incluídos neste estudo, 84 adultos de ambos os sexos, 48 pacientes
sem SM e 36 com SM. Foram determinados parâmetros antropométricos, parâmetros
bioquímicos, assim como marcadores oxidativos (TBARS, SH Grupos, FRAP e vitamina
C). Resultados e conclusão: O grupo com SM apresentou aumento significativo de
insulina, triglicerídeos, colesterol, LDL‑C, TGP e ácido úrico, bem como nos grupos
GGT, TGO, HbA1C, HOMA, glicose, SH e TBARS; e redução significativa da sensibilidade
insulínica, HDL‑C e vitamina C. O aumento do TBARS e a diminuição da vitamina
C e grupamentos SH relacionam‑se com marcadores bioquímicos e antropométricos
característicos da SM e elevam o risco de complicações cardiovasculares. Mesmo com
defesas antioxidantes endógenas, o excesso da produção das espécies reativas provoca
alterações metabólicas, lesões celulares e danos extracelulares, iniciando um processo
degenerativo. Esses achados são significativos porque podem auxiliar no monitoramento de alterações clínicas, na prevenção e no monitoramento de futuros eventos
cardiometabólicos em indivíduos com SM. Referência: 1. Barbalho SM, et al. Aspectos
oxidativos da síndrome metabólica e aterosclerose. Sci Med. 2015; 25(3): ID21092.
81

RELAÇÃO ENTRE MARCADORES INFLAMATÓRIOS, BIOQUÍMICOS E
PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS EM PACIENTES COM SÍNDROME
METABÓLICA

Luz JRD, Paiva AN, Nascimento TESD, Rezende AA, Almeida MDG
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
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Chielle EO, Genz F

Tema livre tradicional

é equivalente ao reagente simples. Em todas as etapas da verificação, obteve-se
um nível de desempenho satisfatório, aprovando o reagente ALP2c para a rotina.

Universidade do Oeste de Santa Catarina (ONOESC)
Objetivos: O processo inflamatório é o elo entre a síndrome metabólica (SM) e as
doenças cardiovasculares. Para medir o grau da inflamação subclínica, vários biomarcadores inflamatórios têm sido propostos, incluindo citocinas pró‑inflamatórias
e anti-inflamatórias, adipocinas, marcadores de inflamação derivados de hepatócitos
e enzimas. Este trabalho teve como objetivo avaliar marcadores inflamatórios
como PCR‑us, IL‑6 e adenosina deaminase (ADA) e relacioná‑los com parâmetros
bioquímicos e antropométricos em pacientes com SM. Casuística e métodos: Foram
incluídos neste estudo, 84 adultos de ambos os sexos, 48 pacientes sem SM e 36 com
SM. Foram determinados parâmetros antropométricos e bioquímicos, assim como
marcadores inflamatórios (PCR‑us, IL‑6 e ADA). Resultados e conclusão: O grupo
com SM apresentou aumento significativo de insulina, triglicerídeos, colesterol,
LDL‑C, HbA1C, HOMA, glicose e redução significativa da sensibilidade insulínica
e do HDL‑C (p < 0,01). Observou-se também aumento significativo da IL‑6, da
PCR‑us e da ADA no grupo com SM (p < 0,05). Paralelamente ao aumento das
medidas antropométricas, notou-se o aumento dos níveis séricos de IL‑6, PCR‑us
e ADA, que promovem inflamação e comprometem a sensibilidade à insulina. Tais
biomarcadores apresentam um papel ativo na patogênese da SM. Esses achados
são significativos porque podem ajudar no monitoramento de alterações clínicas,
na prevenção de futuros eventos cardiometabólicos em indivíduos com SM e na
identificação de marcadores inflamatórios que auxiliam no monitoramento e na
prevenção da SM. Referências: 1. Dandona P, Chaudhuri A, Ghanim H, Mohanty P.
Proinflammatory effects of glucose and anti‑inflammatory effects of insulin: relevance to cardiovascular disease. Am J Cardiol. 2007; 99(Suppl): 15B‑26. 2. Kon
KK, Han SH, Quon MJ. Inflammatory markers and metabolic syndrome. J Am Coll
Cardiol. 2005; 46(11): 1978‑85.
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VERIFICAÇÃO DO REAGENTE CONCENTRADO PARA FOSFATASE
ALCALINA NO EQUIPAMENTO ADVIA 1800 SIEMENS®
Canali DGR, Lopes ACW, Vieira CC, Soika MW, Faria DK
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A fosfatase alcalina presente no soro é resultado de enzimas produzidas
em diversos orgãos, como ossos, fígado, rins, intestino e placenta. Suas formas
predominantes são a óssea e a hepática. A dosagem é importante no diagnóstico
das doenças hepatobiliares e nas doenças ósseas, com aumento da atividade osteoblástica. Reações enzimáticas são frequentes nos exames de bioquímica, e o uso
de reagentes concentrados evita a interrupção da rotina para reabastecimento das
máquinas. Este trabalho tem como objetivo verificar os requisitos da qualidade para
o reagente concentrado de fosfatase alcalina (ALP2c) comparado com o reagente
simples (ALPAMP), ambos da Siemens® para o sistema ADVIA 1800. Casuística e
métodos: Amostras com resultados abrangendo a linearidade dos reagentes foram
analisadas com ambos os reagentes: ALP2c e AMPALP (em uso na rotina). Foram
avaliados estatisticamente os testes de precisão, acurácia, linearidade e carreamento. A concentração das amostras selecionadas para estudo de precisão intradia foi,
em média, de 85 e 299 U/l, com resultados de 0% e 0,33%. Para a precisão entredias,
a média das amostras foi de 92 e 360 U/l, com resultados de 0,51% e 0,27%, respectivamente. Os testes de precisão apresentaram resultados menores que o coeficiente
de variação definido pelo fabricante (3,2%). Para acurácia, o parâmetro r da análise
de regressão foi 0,995 (aceitável ≥ 0,975) e o índice de erro, de 100% de aceitação
dos resultados analisados. Para dar continuidade ao processo de verificação da
validação, foi realizada uma análise de linearidade (média de variação de 1,12%
e limite de 6,04%) e de carreamento (aprovado) para o reagente concentrado. Resultados e conclusão: Os resultados obtidos mostram que o reagente concentrado
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SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL DA ATIVIDADE LEITEIRA:
AVALIAÇÃO DA GLICEMIA, DO PERFIL LIPÍDICO E DO ÍNDICE DE
MASSA MUSCULAR
Mendes GA, Loch MSG, Kohl CO, Borges Jr. NGB, Carvalho TGML
Universidade de Cruz Alta
Objetivo: Avaliar a glicemia, o perfil lipídico e o índice de massa corporal de trabalhadores rurais da atividade leiteira. Casuística e métodos: Estudo transversal
no qual foram incluídos produtores e extensionistas rurais da atividade leiteira de
cidades localizadas no noroeste do Rio Grande do Sul. As coletas sanguíneas foram
realizadas com jejum de 12 horas, imediatamente centrifugadas para obtenção do
soro e analisados o perfil lipídico e a glicemia. Os valores de referência da glicemia
seguiram as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017‑2018), e para o perfil
lipídico, adotou‑se a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico
(2016). Foi avaliado o índice de massa corporal (IMC), classificando‑o de acordo
com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2016). Para as variáveis quantitativas,
foram calculados a média e o desvio padrão; para as variáveis qualitativas, foi verificada a distribuição de frequência. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, conforme o parecer 758.725. Resultados e conclusão: Foram incluídos 30
trabalhadores, com média de idade de 48,83 anos (± 10,31) e 21 (70%) foram do
sexo feminino. Na análise bioquímica, observaram‑se as seguintes médias: glicemia
97,8 mg/dl (± 26,87), sendo 21 (70%) com normoglicemia, sete (23,3%) pré‑diabetes
e dois (6,7%) diabetes mellitus; colesterol total 216,63 mg/dl (± 46,74), sendo 23
(76,6%) trabalhadores acima do valor desejável; HDL 58,46 mg/dl (± 13,20), sendo
dois (6,6%) abaixo do limite desejável; LDL 131,48 mg/dl (± 43,44), sendo 25 (83,3%)
acima do valor desejável; triglicerídeos 133,43 mg/dl (± 74,59), sendo 21 (70%) acima
do valor desejável. Em relação ao IMC, 10 (33,3%) trabalhadores foram classificados
como normais, um (3,3%) abaixo do peso, nove (30%) pré‑obesos, cinco (16,7%)
obesidade I e cinco (16,7%) obesidade II. Foi observado alto índice de trabalhadores
com alterações de glicemia, do perfil lipídico e do IMC. Torna‑se necessário promover
estratégias de promoção e proteção à saúde desses trabalhadores.
89

A RELEVÂNCIA CLÍNICA DA BISALBUMINeMIA
Guerra ICPJC, Pereira M, Caires J
Unidade Local de Saúde de Matosinhos
Objetivo: A bisalbuminêmia (BIS) é alteração qualitativa da albumina (Alb),
caraterizada pela presença de dois tipos de Alb sérica, com mobilidades eletroforéticas
diferentes, produzindo pico bifásico na fração de Alb. Existem dois tipos de BIS: as
hereditárias (BISH) e as adquiridas (BISA). BISH não têm significado patológico
e são de baixa incidência; BISA são transitórias e podem ter significado clínico
relevante. Pretende‑se determinar as causas mais frequentes de BIS, compará‑las
com a literatura e avaliar a necessidade de alterações na sua abordagem
clinicolaboratorial. Casuística e métodos: Análise retrospectiva das eletroforeses
(EF) séricas entre 2009 e 2015, com posterior revisão do processo clínico dos doentes.
Resultados e conclusão: Identificados 20 doentes com BIS. A EF foi repetida
(intervalo mínimo de 1 ano) em 13 doentes; nove mantiveram o padrão de BIS e, nos
restantes, o traçado retornou ao padrão eletroforético normal. A imunoeletroforese
foi realizada em três pacientes: 1. gamapatia monoclonal IgG/lambda (MGUS);
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2. normal; 3. mieloma múltiplo de cadeias leves (MM). Outras causas detectadas:
síndrome nefrótica (n = 2) e iatrogenia medicamentosa (n = 1). Laboratorialmente,
em três doentes encontrou-se disfunção tiroideia. A BIS adquirida é normalmente
transitória e pode ser observada em antibioterapia prolongada (betalactâmicos).
Contudo, indicou processo patológico subjacente em quatro doentes: MGUS, MM de
cadeias leves e síndrome nefrótico. Essas causas estão descritas na literatura sendo,
fundamental a integração clinicolaboratorial da BIS. A maioria dos casos (9) reflete
provavelmente BIS hereditária. Foi detetado um caso de provável disalbuminemia,
hipertiroxinemia e hipertriodotironinemia, que podem surgir na BIS hereditária.
É caraterizada por uma afinidade alterada para as hormonas tiroideias (elevação
das frações totais e livres da T3 e T4 em um doente eutiroideu). Essa patologia não
necessita de farmacoterapia.

EDUCAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA
24

PRÁTICA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM COLETA DE SANGUE:
RELATO DE CASO
Almeida Jr. SA, Broisler AC
SARSTEDT
Objetivos: Relatar a experiência vivida em capacitação de coleta de sangue em
unidades de ensino superior no curso de Bacharelado em Biomedicina de universidades (particular e pública) do interior paulista. Casuística e métodos: Por meio
de parcerias com universidades, foram ofertados cursos rápidos de coleta de sangue
venoso com teoria e prática, com material fornecido gentilmente pela empresa Sarstedt
Brasil. Por se tratar de um treinamento prático, o número por grupo foi limitado
a 20 participantes. Durante o treinamento, foi indicado tempo de garroteamento,
localização do acesso, antissepsia, ordem dos tubos, homogeneização, retração do
coágulo e armazenamento. Resultados e conclusão: Durante a graduação, os alunos
do bacharelado em biomedicina são capacitados a realizar diversas funções dentro das
áreas de atuação, principalmente em análises clínicas. Uma das mais corriqueiras é a
coleta de material biológico. Durante os treinamentos ofertados, tanto em universidades
públicas quanto nas privadas, foi observado que os números de práticas referentes a
coletas sanguíneas são insuficientes, pois os alunos apresentaram certas dificuldades,
principalmente ao realizar o garroteamento e a localização do acesso. A falta de prática
e insegurança na realização do procedimento são apontados como principais fatores
que levaram à busca pelo treinamento ofertado. Quanto ao material utilizado, não
houve tantas dificuldades, visto que é um material de fácil manuseio. Tais parcerias
como a realizada durante o estudo, dadas como ímpares, são importantes para a
formação generalista do profissional biomédico e o seu preparo para o mercado de
trabalho. A partir deste estudo, é possível concluir que as práticas aplicadas em cursos
superiores em biomedicina dentro da área de coleta de sangue são insuficientes para
liberação desses profissionais para o estágio e o mercado de trabalho, o que leva os
alunos da graduação a buscar alternativas, como cursos de extensão, por exemplo.
40

AVALIAÇÃO DE MATERIAL PARA VENOPUNÇÃO COM S‑MONOVETTE®
EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AUXILIAR DE FARMÁCIA E
LABORATÓRIO CLÍNICO
Almeida Jr. SA, Broisler AC
SARSTEDT

48

Objetivos: Este trabalho tem o intuito de avaliar práticas de venopunção dos alunos
do curso profissionalizante de Farmácia e Laboratório Clínico, com o Sistema Monovette®, da Empresa Sarstedt. Casuística e métodos: Para realização deste estudo, a
empresa Sarstedt forneceu para a escola profissionalizante tubos de EDTA K3 2,6 ml
e agulhas 22 g (25 mm × 7 mm). Foram selecionados, 20 alunos, com idades
variando entre 18 e 32 anos, os quais foram orientados e informados sobre riscos
durante o procedimento de aprendizado. Eles assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido sobre os procedimentos que foram realizados. Os materiais usados
na prática seguem as recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e
Medicina Laboratorial (SBPC/ML). Cada aluno realizou cerca de duas punções em
colegas alternados, escolhidos aleatoriamente por eles. Resultados e conclusão: É visto
na literatura que 70% das decisões médicas sobre condutas terapêuticas são tomadas
após a liberação de exames pelos laboratórios clínicos, e que erros acometidos na fase
pré‑analítica (principalmente coleta) podem chegar a 46%-68% dos erros. Os alunos
avaliaram o material utilizado da empresa Sarstedt de fácil manuseio para realização
de punções e troca de tubos a vácuo, não demonstrando grandes dificuldades. Aos
que já estão inseridos no mercado de trabalho, dentro da área de laboratório clínico,
indicariam o produto a seus superiores pela praticidade e qualidade demonstrada em
aula prática dentro do curso profissionalizante. Os alunos avaliaram como positiva
a prática da realização de venopunção, descrevendo-a como essencial para a qualificação e profissionalização, também relataram sobre a praticidade do material doado
pela empresa Sarstedt. A inserção do profissional no mercado de trabalho com um
produto que seja referência em qualidade agrega valor ao currículo e principalmente
à prática profissional.
419

SIMULAÇÃO REALÍSTICA: UMA FERRAMENTA PARA O ENSINO DAS
ATIVIDADES PRÉ‑ANALÍTICAS NO CURSO DE FARMÁCIA
Camara FM, Gomes AB
UNIGRANRIO
Objetivos: Apresentar a experiência no uso da simulação realística na formação de
estudantes de graduação em farmácia para a solução de problemas vivenciados no
setor de coleta sanguínea. Casuística e métodos: Relato de experiência envolvendo 242
alunos do curso de Farmácia de uma universidade privada, de 2015 a 2017. Teorização
realizada por meio de aula expositiva dialogada sobre as atividades desenvolvidas
pelo farmacêutico responsável pelo posto de coleta. A simulação foi praticada durante
período de aula e contou com a participação de três alunos atores – um simulando o
paciente, o outro, o flebotomista e o terceiro, o farmacêutico responsável pelo setor –; os
demais alunos foram avaliadores do estudo de caso. Para avaliação do desenvolvimento
da atividade, utilizou‑se manual sobre intercorrências na sala de coleta, confeccionado
pelos estudantes, servindo de subsídio para avaliação de competências. Ao final, foi
realizado o debriefing, no qual todos os alunos, mediados pelo docente, refletiram
e discutiram sobre a cena, que foi filmada e revisitada. Resultados e conclusão:
Os alunos desempenharam a atividade proativamente, demonstrando mobilização
de saberes para resolução dos problemas apresentados e propostas de melhoria de
atendimento. A atividade proporcionou aprendizagem significativa, resultando em
discussão dos aspectos éticos, técnicos e sociais envolvidos nas situações vivenciadas. A
realização da simulação realística mostrou‑se uma importante ferramenta para o
desenvolvimento do raciocínio crítico e a formação de competências para resolução
de adversidades. Referências: 1. Marega MCF, Devisate EA. Uso da metodologia a
simulação realística no curso técnico de enfermagem: relato de experiência. Marília:
PBS International Conference; 2016. 2. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e
na enfermagem. 3. Quilici AP, Abrão K, Timerman S, Gutierrez F. Simulação clínica:
do conceito à aplicabilidade. São Paulo: Atheneu; 2012.
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LIGA ACADÊMICA DE PATOLOGIA CLÍNICA: UMA EXPERIÊNCIA DE
SEIS ANOS
Vasconcellos LS, Brito FA, Gonzaga AS, Silva BIMN, Gontijo GR
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivos: Ligas acadêmicas são entidades criadas e organizadas por acadêmicos,
professores e profissionais que apresentam interesses em comum em alguma área
da saúde. Em nossa instituição, a Liga Acadêmica de Patologia Clínica (LAPAC)
foi criada em 23 de março de 2012. O objetivo do presente trabalho é apresentar a
experiência de seis anos de atividades desta liga. Casuística e métodos: A LAPAC foi
criada para promover os fundamentos da Patologia Clínica aos alunos da graduação,
aos profissionais da saúde, aos pacientes, aos familiares e à comunidade em geral.
Anualmente, são ofertadas até 32 vagas para alunos a partir do 3º ano de Medicina
e, desde 2017, também para alunos do 3º ano de Farmácia e Biomedicina. A carga
horária é de 60 horas, dividida entre discussões teóricas (quinzenais) e atividades em
ambulatórios e hospital da instituição. O plano de acompanhamento e orientação é
conduzido por docentes de Patologia Clínica e por coordenadores discentes. Os membros são avaliados pela frequência e pelo desempenho nas atividades, com direito a
certificado após frequência mínima de 75%. Resultados e conclusão: São atividades
da LAPAC: a) promoção de atividades socioeducativas e culturais com pacientes,
familiares, alunos e profissionais de saúde; b) confecção de material educativo sobre
exames laboratoriais a serem distribuídos à sociedade; c) parcerias com entidades
públicas e privadas para as ações de extensão, por exemplo, jornadas acadêmicas
de Patologia Clínica; d) promoção de palestras, discussões de casos e artigos entre
alunos da graduação, residentes de Patologia Clínica e profissionais de laboratório;
e) treinamento teórico‑prático em coleta de sangue venoso periférico no ambulatório; f) visita técnica aos laboratórios particulares de Patologia Clínica da cidade.
As atividades da LAPAC vêm sendo bem avaliadas pelos participantes, alcançando o
principal objetivo de promoção da Patologia Clínica aos alunos, aos profissionais da
saúde e à comunidade em geral, norteado pelos princípios do tripé universitário de
ensino, pesquisa e extensão.

ENDOCRINOLOGIA
665

HEMOGLOBINA GLICADA (A1C): PADRONIZAÇÃO DE FLUXO
INTERNO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERENTES
Wachtler J, Bezerra MGT, Silva MP, Kamei CY, Sumita NM
Grupo Fleury, Medicina Diagnóstica
Objetivo: Padronizar um fluxo para identificação de interferentes na dosagem de
A1C. Casuística e métodos: Foram selecionados 16 casos, recebidos entre março
e maio de 2018, por apresentarem algum tipo de interferente na dosagem de A1C
por HPLC. Alguns fatores foram utilizados para investigação adicional: alteração do
gráfico; resultados abaixo de 3,5% ou acima de 15%; A1C incompatível com anterior;
resultado incompatível com glicemia. Resultados e conclusão: A partir da alteração
de um dos critérios descritos, os passos seguintes envolveram: avaliação de exames
adicionais, como hemograma, glicemia, reticulócitos, função renal, eletroforese de
hemoglobina, dosagem por segundo método [imunoturbidimetria (ITB)], além de
dados clínicos. Ao todo, 8/16 casos foram liberados com algum resultado. Após a
dosagem por ITB, foi possível a liberação de sete resultados (dois por HPLC e cinco por
ITB). Os dois resultados liberados por HPLC apresentavam valores semelhantes à ITB.
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Dos cinco resultados liberados por ITB, três apresentavam valores falsamente elevados
no HPLC e um, resultado falsamente baixo, todos relacionados com a presença de
variante de hemoglobina. Em apenas um caso, que apresentava creatinina > 6 mg/
dl e ureia 124 mg/dl, apenas a dosagem de HPLC foi realizada. Todos os oito casos
restantes apresentavam contagem de reticulócitos > 100.000 g/mm3. Desses, sete eram
resultados inferiores a 3,5%. O único resultado com valor semelhante aos anteriores
e confirmado pela ITB possuía glicemia de jejum sempre acima de 200 mg/dl. O
contato com médico assistente confirmou a discrepância entre a dosagem de A1C e a
monitorização contínua de glicose. Com isso, conclui‑se que a utilização de mais de
um método para a dosagem de A1C, além de avaliação de exames da série vermelha,
da glicemia e da função renal são ferramentas valiosas que, quando utilizadas de
forma integrada, auxiliam na identificação de interferentes na dosagem de A1C e na
melhor acurácia no resultado.
676

ANÁLISE DOS RESULTADOS DE VITAMINA D [25(OH)D] OBTIDOS
NO PERÍODO DE DOIS ANOS EM UM SERVIÇO LABORATORIAL
Miranda TM, Mourão OF
Instituto Carlos Chagas
Objetivos: Analisar os resultados obtidos de vitamina D no período de dois anos em
um serviço laboratorial, bem como estratificar os resultados obtidos por faixa etária,
observando os valores de referência. Casuística e métodos: Foram selecionados os
resultados de vitamina D de mais de 18 mil amostras analisadas pelo método de quimioluminescência no equipamento LIAISON® da empresa DiaSorin® no período de 1º
de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, sendo estes posteriormente estratificados
por faixa etária, de acordo com os valores de referência utilizados à época. Resultados
e conclusão: Na Tabela, os resultados obtidos estão estratificados por faixa etária, de
acordo a seguinte classificação: deficiência (< 10 ng/ml), insuficiência (10 a 29,9
ng/ml), suficiência (30 a 100 ng/ml) e toxicidade (> 100 ng/ml). Mais de 65% dos
pacientes apresentaram insuficiência de vitamina D, com exceção para a faixa etária de
0 a 5 anos (41,32%), resultados concordantes com a literatura. O receptor de vitamina
D é identificado em vários tecidos, como em células do sistema imune (linfócitos T e B,
macrófagos), sistemas reprodutivo, cardiovascular e endócrino, músculo, cérebro, pele,
fígado, sugerindo que a ação desse hormônio não se restrinja ao sistema esquelético,
rins e intestino, participando também da oncogênese e das funções cognitivas. Tendo
em vista esse alto percentual de pacientes com valores inadequados de vitamina D
e as suas diversas possíveis atividades biológicas, pode ser útil e importante a sua
determinação, visando auxiliar no diagnóstico, no tratamento e na orientação ao
paciente, ficando a critério clínico a necessidade de suplementação.
Tabela – Distribuição do percentual dos resultados de vitamina D
estratificados por faixa etária
Faixa etária (anos) 0 a 5 6 a 11 12 a 17 18 a 39 40 a 59 60 ou mais
Deficiência
0
0
0,77
1,34
0,82
2,14
Insuficiência
41,32 65,28 71,03 68,17 70,62
66,56
Suficiência
58,68 34,72 28,04 30,46 28,48
31,18
Toxicidade
0
0
0,15
0,03
0,07
0,12
681

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS ALTERADOS DE TESTOSTERONA EM
MULHERES EM CINCO ANOS
Guimarães PNB, Zauli DAG, Mateo EC, Lima WP
Laboratório Hermes Pardini
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Objetivo: Avaliar o número em percentual de resultados alterados de testosterona total
em mulheres no período de 2013 a 2017 em um banco de dados de um laboratório
privado, estratificado por idade (< 18 anos, 18 a 45 anos e > 45 anos). Casuística e
métodos: Pesquisa em banco de dados (de 2013 a 2017) de um laboratório privado.
O limite inferior do intervalo de referência para o sexo masculino (175 ng/dl) foi
utilizado para designar os resultados como alterados (Testosterona Total, Beckman
Coulter, Brea – USA). As mulheres foram estratificadas por idade (< 18 anos, 18 a
45 anos e > 45 anos). Resultados e conclusão: No ano de 2013, em 99.593 exames
de testosterona total em mulheres realizados no laboratório, 2.180 (2,18%) deram
alterados, sendo 7,7% em mulheres < 18 anos, 39,1% em mulheres de 18 a 45 anos
e 53,2% em mulheres > 45 anos. Em 2014, foram realizados 135.656 exames de
testosterona em mulheres, sendo 2.615 (1,92%) alterados, 6,6% em mulheres < 18
anos, 41,4% em mulheres de 18 a 45 anos e 52% em mulheres > 45 anos. Em 2015,
foram feitos 163.531 exames, dos quais 3.575 (2,18%) deram alterados, sendo 6,7%
de mulheres < 18 anos, 44,6% em mulheres de 18 a 45 anos e 48,7% em mulheres >
45 anos. Em 2016, o número foi de 247.317 exames realizados, 5.362 (2,16%) foram
alterados, sendo 5,6% em mulheres < 18 anos, 51,5% em mulheres de 18 a 45 anos e
42,9% em mulheres > 45 anos. Já em 2017, o valor total de exames foi 323.528, com
7.534 (2,32%) alterados, sendo 4,7% mulheres < 18 anos, 54,9% em mulheres de 18
a 45 anos e 40,4% em mulheres > 45 anos. O número de resultados de testosterona
total alterados em mulheres aumentou principalmente no estrato etário de 18 a 45
anos. Apesar da ausência de dados clínicos objetivos e supondo uma estabilidade na
prevalência/incidência das principais doenças associadas à elevação da testosterona
total na mulher, esse resultado corrobora a possível suplementação de testosterona
como responsável por esse perfil.
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PERFIL DE VITAMINA D EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
Giusti NDG, Almeida ICB, Alexandria MAS, Eid LM, Sales MM
Rede de Hospitais São Camilo, São Paulo
Objetivo: Verificar o perfil de reserva da vitamina D [25(OH)D] sérica em pacientes
internados em uma rede privada de hospitais na cidade de São Paulo. Casuística e
métodos: A vitamina D [25(OH)D] atua na mineralização óssea e sua deficiência
predispõe ao rico de osteoporose, quedas e fraturas. Devido à sua relevante função,
o número de dosagens vem aumentando expressivamente e não raro os resultados
laboratoriais apontam baixa reserva na população em geral. Diversos estudos
apontam que a concentração sérica adequada deve ser ≥ 30 ng/ml, e esse valor de
referência foi adotado em nosso laboratório. Recentemente, a Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) divulgou um posicionamento,
estratificando os valores de referência de acordo com a idade e/ou condição clínica,
sendo desejável nível sérico ≥ 20 ng/ml para a população saudável até 60 anos.
Para idosos e grupos de risco, foi recomendada a concentração entre 30 e 60 ng/ml.
Assim, foi realizado estudo quantitativo retrospectivo de 454 resultados de vitamina
D entre 3 de outubro de 2017 e 8 de março de 2018. A idade dos pacientes variou
entre 2 e 101 anos, com mediana igual a 65. Os gêneros feminino e masculino
corresponderam a 289 e 165, respectivamente. Resultados e conclusão: Utilizando
o cut-off de ≥ 30 ng/ml, na faixa etária de 2 a 60 anos (n = 155), a deficiência
encontrada foi de 85%. A deficiência foi mais prevalente em mulheres (60%) do que
em homens (40%). Acima de 60 anos (n = 299) o percentual de deficiência foi de
76%, sendo 64% mulheres e 36% homens. Ao adotar o cut-off de ≥ 20 ng/ml para
a faixa etária até 60 anos, conforme o posicionamento da SBPC/ML, a deficiência
na população estudada diminuiu para 50%. Com isso, o presente estudo permitiu
a caracterização do perfil de reserva da vitamina D em pacientes hospitalizados,
informação relevante no planejamento de ações terapêuticas e profiláticas dentro
da linha de cuidado assistencial pré e pós-alta hospitalar.
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ANÁLISE DOS VALORES DE VITAMINA B12 E HOMOCISTEÍNA PARA
TRAÇAR UM PARÂMETRO DE CORRELAÇÃO
Carrero KFV, Silva LA, Dias AC, Souza BC, Lourenço‑Neto JSL
Laboratório Sabin
Objetivos: Vegetarianos e veganos possuem risco de desenvolver deficiência de B12,
o que leva ao aumento da homocisteína e causa anomalias neurológicas. O objetivo
deste estudo foi identificar a distribuição dos resultados de B12 nas diferentes regiões
do país e correlacioná-la com a distribuição de homocisteína. Casuística e métodos:
Utilizamos 4.000 pacientes de diferentes faixas etárias e regiões. A B12 foi dosada no
ADVIA Centaur XP e a homocisteína, no Immulite 2000 XPi, pelo método de quimiluminescência. Foi utilizado programa Prisma para correlação dos resultados por
região e comparação entre homocisteína e B12 pelo teste t. Resultados e conclusão:
Avaliando a diversidade alimentar da população brasileira, considera‑se relevante a
averiguação do perfil de resultados de vitamina B12 nas diferentes regiões do país.
Entende‑se que, atualmente, os valores de referência fazem parte da prática em todos
os laboratórios clínicos. O rápido desenvolvimento da medicina personalizada acabará
por exigir o uso de valores de referência individuais, principalmente sobre as vitaminas.
Verificou‑se a mesma média de resultados entre as diferentes regiões na faixa de 500
pg/ml e resultados mais elevados no Centro‑Oeste e no Sudeste. Observou‑se também
que os pacientes que apresentaram concentrações elevadas de homocisteína reduziram as concentrações de vitamina B12. Esses resultados corroboram a literatura, que
descreve a relação entre homocisteína e B12, com chances de desencadear doenças
vasculares e desenvolvimento de doenças neurológicas. A diminuição de B12 pode
ser silenciosa e permanecer assintomática por longos períodos, desencadeando uma
deficiência crônica que pode levar a manifestações neurológicas e cardiovasculares
irreversíveis. Conclui‑se que se faz necessário estratégias para determinação dos valores
de referência para o diagnóstico de deficiência de vitamina B12 e que esses valores
sejam correlacionados com a dosagem de homocisteína para melhorar a eficácia na
prevenção e no tratamento de anomalias neurológicas e cardiovasculares.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ALTERADOS DE
TESTOSTERONA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO EM UM
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Souza JD, Fontes RG, Araujo PBMC, Schrank Y, Santos LS
DASA S.A.
Objetivo: Avaliar o uso de medicações por mulheres que dosaram testosterona (T), o
percentual de elevação devido à reposição hormonal e se solicitações de T em mulheres
têm aumentado em relação às de homens. Casuística e métodos: Estudamos 9.929
mulheres entre 20 e 80 anos (média 60,34), que dosaram T total, durante um mês,
em um laboratório de análises clínicas. No caso de T elevada, a paciente era contatada
para avaliação do uso de medicação antes da liberação do resultado (procedimento
padrão do laboratório). Resultados e conclusão: T total estava elevada em 388 (3,9%)
pacientes, e o contato foi possível com 207. Oitenta e uma (39,1%) faziam reposição
de T em gel (T = 193 ± 20) e 12 (5,8%), de T intramuscular [seis de cipionato (T =
925 ± 693) e seis de undecanoato (T = 155 ± 45)]; seis (2,9%) usavam implantes de
T (T = 77 ± 28), três (1,4%), “T bioidêntica” (T = 233 ± 45); e três (1,4%), creme
vaginal na dose de 0,25 mg (T = 751 ± 133). Pacientes em pós-menopausa, com
idade média de 66,1 anos, eram 74% do total, e seis (2,9%) estavam em idade fértil,
usando anticoncepcionais de progestágenos derivados da 19‑nor‑testosterona (T =
71 ± 21,14). Cinquenta pacientes não usavam medicamentos contendo T e estavam
em pesquisa para hiperandrogenismo (tinham outros hormônios alterados de acordo
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com este diagnóstico). Em 46 pacientes, não havia causa aparente para T elevada (T
= 82 ± 32,42). As solicitações de T para o sexo feminino em relação ao masculino
vêm aumentando anualmente desde 2010 em: 39,1%, 41,4%, 44,2%, 43,9%, 44,6% e
49,7%. Em 60% dos casos, T total, T livre e T biodisponível são os únicos hormônios
solicitados. Há um aumento progressivo das solicitações de T no sexo feminino nos
últimos anos. A forma mais utilizada são formulações de T em gel e as que promovem
níveis mais elevados, as formas injetáveis.
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PREVALÊNCIA DE HIPOVITAMINOSE D EM POPULAÇÃO DE IDOSOS
DE UM LABORATÓRIO PARTICULAR DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO
PAULO
Corrêa TC, Faria CR, Marchini AMAB, Braz ACVS, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica, São José dos Campos, São Paulo
Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever a prevalência de hipovitaminose D
em uma população de idosos de um laboratório particular, segundo os novos intervalos de referência definidos pelas Sociedades Brasileiras de Patologia Clínica e de
Endocrinologia e Metabologia. Casuística e métodos: Estudo transversal conduzido
em 2.375 idosos, acima de 60 anos, que dosaram 25(OH) vitamina D, no período de
janeiro a março de 2018, em um laboratório particular do Vale do Paraíba, onde a
hipovitaminose D é caracterizada com valores abaixo de 30 ng/ml. Resultados e conclusão: Nessa população de idosos, a prevalência de hipovitaminose D foi de 52,75%.
Dos pacientes analisados, 47,15% apresentaram valores normais entre 30‑100 ng/ml
e 0,01% obtive valores acima de 100 ng/ml. Esses dados confirmam que a deficiência
de vitamina D é um problema mundial de saúde e o Brasil faz parte deste cenário,
mesmo em um período de alta incidência de raios solares, como no verão, principalmente quando estão em foco os grupos de risco para esse quadro. A alta prevalência de
hipovitaminose D na população estudada mostra a importância na atenção aos fatores
de risco para a deficiência de vitamina D e como se faz necessária a dosagem sérica
nessas populações de risco para identificação dos casos, orientação e suplementação,
quando necessária. Referências: 1. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia – intervalos de referência da vitamina D – 25(OH)D; 2017. 2. Recommendations of the Brazilian Society of Endocrinology And Metabology (SBEM) for
the diagnosis and treatment of ypovitaminosis D. Arq Bras Endocrinol Metab. 2014;
58(5). 3. Vitamin D deficiency and the clinical consequences. Rev Med Chir Soc Med
Nat Lasi. 2015 Apr‑Jun; 119(2): 310‑8.
568

Tema livre tradicional

de 2017 e abril de 2018. As dosagens de HbA1C foram realizadas em sangue total com
EDTA por HPLC, e as dosagens de VITD e PCRus, em soro, por quimioluminescência e
turbidimetria, respectivamente. Aplicaram‑se os testes estatísticos D’Agostinho e Pearson, One‑Way Anova e Spearman, sendo significativo p < 0,05. Resultados e conclusão:
Dos resultados, 747 (15,3%) foram consistentes com DT2, 1.402 (28,8%) pré‑diabetes
e 2.721 (55,9%) baixo risco para DT2. Quanto à VITD, 89 (1,8%) deficiência grave,
3.352 (68,9%) deficiência leve, 1.423 (29,2%) suficiência e seis (0,1%) superior ao
normal. Ambos DT2 quanto a níveis reduzidos de VITD foram mais frequentes em
mulheres. HbA1C apresentou correlação direta significativa com PCRus (r = 0,3393; p
< 0,0001) e inversa significativa com VITD (grupo consistente com DT2 r = ‑0,1455; p
< 0,0001). Houve correlação inversa entre VITD e PCRus, porém significativa somente
para níveis acima de 30 ng/ml (suficiência r = ‑0,1068 e superior ao normal r =
‑0,5714). Concluiu‑se que indivíduos com DT2 apresentam estado pró‑inflamatório
significativo quando comparado a não diabéticos. A VITD apresenta correlação inversa
tanto com HbA1C quanto com PCRus, porém esta correlação é forte somente para níveis
mais elevados de VITD, permanecendo incerto seu papel protetor contra diabetes.
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REVISITANDO A SENSIBILIDADE DA DOSAGEM DE LH PARA
O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LIBERAÇÃO DO EIXO
HIPOTÁLAMO‑HIPÓFISE GONADAL
Ferrer CMAF, Brito EA, Lima Jr. JVL, Chiamolera MI, Biscolla RP
Grupo Fleury
Objetivos: A dosagem de LH basal pode ser utilizada para a avaliação da ativação
do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, sendo a sensibilidade do ensaio fundamental
para o diagnóstico da puberdade precoce central. Estudos recentes sugerem que a
utilização do valor de LH igual ou maior 0,3 UI/l (valor validado para o ensaio por
eletroquimioluminescência) é indicativo de liberação do eixo. Esse achado em meninas
com menos de 8 anos e em meninos com menos de 9 anos de idade, associado ao
quadro clínico, sugere o diagnóstico de puberdade precoce. O objetivo deste trabalho
é reavaliar a sensibilidade funcional do ensaio eletroquimioluminométrico utilizado
na rotina e verificar se a sensibilidade de 0,3 UI/l se reproduz nesse ensaio. Casuística
e métodos: Foram analisados 28.697 casos retrospectivamente, avaliando os valores
de LH, E2, testosterona, progesterona, idade óssea e ultrassonografia pélvica para
comparação da sensibilidade diagnóstica, utilizando os valores de 0,3 e 0,6 IU/l. A
verificação da sensibilidade funcional foi realizada de acordo com a CLSI. Resultados
e conclusão: Os resultados obtidos comprovam o aumento da sensibilidade diagnóstica
e demonstram a sensibilidade funcional do ensaio de 0,2 IU/l. Referência: 1. Brito
VN. Central precocious puberty: revisiting the diagnosis and therapeutic management.
ABEM. 2016; 60(2): 163‑72.

ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES TIPO 2 COM ESTADO
PRÓ‑INFLAMATÓRIO E NOVAS FAIXAS REFERENCIAIS DE
25‑HIDROXIVITAMINA D
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DIAGNÓSTICO DE HIPERTIREOIDISMO AUTOIMUNE:
IMUNOGLOBULINA ESTIMULADORA DA TIREOIDE (TSI)

Marquez AS, Milani V, Silva RM, Araujo CM, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica

Silva LA, Oliveira JFF, Rosa TCRA, Gracindo LAMB, Barbosa AL

Objetivos: Avaliar a associação entre os diferentes status de hemoglobina glicada
(HbA1C), proteína C reativa ultrassensível (PCRus) e novas faixas referencias de
25(OH) vitamina D (VITD). Casuística e métodos: Ainda é controversa a associação
entre VITD e o risco reduzido para diabetes tipo 2 (DT2), cuja relação com o estado
pró‑inflamatório tem sido relatada na literatura. Recentemente, foram redefinidos os
valores de referência para VITD, a faixa de níveis aceitáveis reduzida de 30 para 20
ng/ml e alto risco para níveis abaixo de 10 ng/ml. Foram analisados 4.870 resultados
pareados de HbA1C, VITD e PCRus obtidos a partir de um banco de dados, entre julho
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Laboratório Sabin
Objetivos: Avaliar a correlação entre os testes TRAB e TSI em um laboratório de
análises clínicas. O imuno-hormônio estimulador da tireoide (TSI) é um teste desenvolvido para avaliar de forma específica os anticorpos estimuladores do receptor
do TSH. O TSI, por sua vez, é a fração mais específica do anticorpo antirreceptor
TSH (TRAB), que está envolvida no hipertireoidismo autoimune. Este teste apresenta
vantagens no diagnóstico e no monitoramento dos pacientes em tireotoxicose,
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RELATO DE CASO: XANTOMA ERUPTIVO
Cundari D, Marchini AMAB, Faria CR, Araujo CM, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica, São José dos Campos, São Paulo
Objetivos: Relatar um caso de xantoma eruptivo em paciente atendido em um laboratório particular de São José dos Campos, São Paulo. Casuística e métodos: Paciente
do sexo masculino, 40 anos, apresentando soro lipêmico. O material foi analisado
em equipamento automatizado, e os valores obtidos após diluição da amostra foram:
colesterol total = 1.356 mg/dl; triglicerídeos = 15.380 mg/dl; HDL = 20 mg/dl. As
frações de LDL e VLDL não foram calculadas devido ao alto valor de triglicerídeos. O
hemograma e o EAS apresentaram resultados normais e os demais exames solicitados
(função renal, hepática e glicose) não foram dosados pelo alto grau de lipemia, ultrapassando o limite superior de sensibilidade analítica do equipamento. Resultados e
conclusão: Como o xantoma eruptivo ocorre quando há níveis elevados de triglicerídeos circulantes (picos de até 20.000 mg/dl), a sua confirmação é feita por meio de
exames laboratoriais (perfil lipídico) e evidências histológicas, com a visualização
característica padrão das pápulas. Entramos em contato com o paciente para avaliar
as condições pré‑analíticas, e ele relatou que manteve uma rotina normal de consumo
calórico e, no momento da coleta, estava com 12 horas de jejum. De acordo com o
médico solicitante, o paciente apresenta pápulas amareladas em seu corpo e havia
solicitado esses exames para uma confirmação clínica. O tratamento para este quadro
envolve terapia medicamentosa para regular os níveis de lipoproteínas e reeducação
alimentar junto com atividades físicas. As lesões desaparecem de acordo com a redução
dos níveis de triglicerídeos, porém observa‑se reincidência quando esses níveis voltam
a se elevar. A partir da correlação clínica e laboratorial, foi confirmado o diagnóstico
de xantoma eruptivo.
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TUMOR HIPERSECRETOR DE INSULINA ASSOCIADO À
HIPOGLICEMIA GRAVE
Schwingel R, Schaffer TK, Pressi GF, Leal GT, Scaffaro LA
Grupo Fleury
Objetivo: Relatar a localização de um insulinoma através da injeção seletiva
intra‑arterial de gluconato de cálcio nas artérias pancreáticas, associado à coleta
de sangue nas veias hepáticas para dosagem de insulina. Casuística e métodos:
Paciente de 61 anos, previamente rígida, apresentando quadros de hipoglicemia grave
com resultados de 48 mg/dl e 56 mg/dl, sem controle medicamentoso, com suspeita
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PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D EM UM
LABORATÓRIO PRIVADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARÁ
Cohen PB, Viana YV, Brazão FV, Brazão MAB
Laboratório Ruth Brazão
Objetivo: Estimar a prevalência da deficiência da vitamina D em pacientes atendidos
no período de janeiro 2013 a janeiro de 2018 em um laboratório privado de Belém,
Pará, bem como o perfil epidemiológico. Casuística e métodos: Foram realizadas
buscas passivas no banco de dados do laboratório pelo sistema LabSystem GUI
(Grafhical Use Interface), em dados estatísticos processados, para uma pesquisa
retrospectiva, sendo resguardado o sigilo de identificação dos pacientes. Diagnóstico:
A metodologia utilizada para realização da 25‑hidroxivitamina D foi eletroquimioluminescência, sendo considerados intervalos de referência segundo o posicionamento
oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Médica Laboratorial (SBPC/
ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), 2017: a)
população saudável (até 60 anos): > 20 ng/ml; b) grupo de risco: 30‑60 ng/ml; c)
risco de toxicidade: > 100 ng/ml. Resultados e conclusão: Considerando o período
de janeiro de 2013 a janeiro de 2018, obteve‑se um total de 28.259 solicitações de
exames de 25‑hidroxivitamina D, dos quais 3.548 (12,56%) apresentaram resultados
< 20 ng/ml, havendo maior prevalência no sexo feminino (57,44%) com idade
abaixo de 22 anos. Resultados entre 20‑30 ng/ml corresponderam a 2.784 (9,85%),
com maior incidência no sexo feminino (74,46%) e idade entre 23‑56 anos. Concentrações entre 31‑99 ng/ml representaram 21.922 (77,58%), com predomínio no
sexo feminino e em idosos. Conforme os dados obtidos, foi possível observar que a
deficiência da vitamina D foi mais prevalente em pacientes do sexo feminino e em
pacientes mais jovens (< 22 anos). Essa redução tem consequência importante no
metabolismo ósseo, podendo contribuir para síndromes metabólicas e patologias,
como o raquitismo e o hiperparatireoidismo secundário.
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ASSOCIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D COM PRÉ‑ECLÂMPSIA
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dos dados alterados de hipertireodismo ficaram constantes. Isso mostra que devido
ao grande número de exames realizados, as prevalências de alterações representam,
de alguma forma, as estimativas de prevalência populacionais para esses distúrbios.

Ururahy MAG, Mendonça NAA, Souza LBFC, Oliveira MMF, Souza KSC
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a associação da deficiência
de vitamina D com o desenvolvimento da pré‑eclâmpsia. Casuística e métodos: Foram
avaliadas 28 gestantes, sendo 14 com pré‑eclâmpsia (atendidas em uma maternidade
de referência) e 14 sem alterações de pressão arterial (atendidas em unidades de saúde
da família). Além de dados gerais obtidos por meio de questionário, foi coletada uma
amostra de sangue em jejum para a quantificação da vitamina D. A 25(OH)D foi
quantificada, utilizando a metodologia de ELISA (Kit DIASource, Bélgica ). Os resultados foram classificados, considerando que as pacientes são gestantes, em adequado
(30‑60 ng/ml) ou hipovitaminose (< 30 ng/ml), com base no posicionamento oficial
da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) – intervalos de
referência da vitamina D – 25(OH)D – atualização 2018. Resultados e conclusão:
Foi observada maior frequência de gestantes com hipovitaminose D no grupo de
pacientes com pré‑eclâmpsia (43%) quando comparadas com o grupo de pacientes
sem alterações de pressão arterial (7%). Esse resultado foi estatisticamente significativo
(p = 0,038). Portanto, é possível sugerir que a hipovitaminose D pode estar associada
ao desenvolvimento da pré‑eclâmpsia. Referências: 1. Ferreira CES, Maeda SS, Batista
MC, et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
(SBEM) – intervalos de referência da Vitamina D – 25(OH)D, atualização 2018.
Disponível em: http://www.bibliotecasbpc.org.br/?P=4&ID=&C=0.2. 2. Lewis S, Lucas
RM, Halliday J, Ponsoby AL. Vitamin D deficiency and pregnancy: from preconception
to birth. Mol Nutr Food Res. 2010; 54: 1092‑102.
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ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DE TSH E T4L EM UM LABORATÓRIO DE
GRANDE PORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO

VERIFICAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DE TSH PARA
CRIANÇAS PROPOSTOS EM ARTIGO CIENTÍFICO
Canali DGR, Soika MW, Fontes COL
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Os resultados laboratoriais são comparados com valores de referência
para avaliação diagnóstica e terapêutica. Cada analito deve estar acompanhado de
valores de referência retirados de consensos e/ou publicações de sociedades médicas
ou estabelecidos e/ou verificados na população local. Para crianças, há poucos estudos
na literatura. Este trabalho tem objetivo verificar os valores de referência para TSH
em crianças de 0 a 18 anos na população local de Florianópolis (SC), com base nos
valores propostos no artigo Kapelari et al. (Pediatric reference intervals for thyroid
hormone levels from birth to adulthood: a retrospective study). Casuística e métodos:
O estudo foi conduzido com base nos resultados do banco de dados do laboratório
entre maio de 2016 e maio de 2017, para pacientes pediátricos da população local,
de ambos os sexos, com idades entre 0 a 18 anos, obtidos por quimioluminescência
(Centaur Siemens®). Uma avaliação foi realizada quanto a critérios impeditivos,
como tratamentos para tireoide e níveis alterados dos demais hormônios tireoidianos.
Os resultados foram avaliados estatisticamente por meio de histograma, utilizando
um intervalo de confiança de 95 percentis, com auxílio do software EP Evaluator®.
Resultados e conclusão: Segundo as faixas etárias 0 a 1 ano, 2 a 5, 6 a 10, 11 a 14
e 15 a 18 anos, a média, o desvio padrão e o intervalo são: 3,03 ± 2 (0,88 a 10,67);
3,05 ± 1,64 (0,40 a 13); 2,72 ± 1,38 (0,51 a 11,36); 2,38 ± 1,36 (0,07 a 9,55); 2,32 ±
1,46 (0,01 a 20,96), respectivamente. Os valores propostos no artigo em µUI/ml são,
respectivamente: 0,70 a 8,21; 0,80 a 6,26; 0,80 a 5,40; 0,70 a 4,61 e 0,50 a 4,33 µUI/
ml. Os resultados obtidos por meio de estudo de valores de referência com a população
pediátrica local validam os intervalos propostos pelo artigo, levando em consideração
a criticidade da seleção de resultados.

Feres MC, Bini Jr. RB, Martino MC, Ramadan DR, Tufik S
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Associação Fundo de Incentivo (AFIP), São Paulo
Objetivo: Disfunções tireoidianas são muito comuns no mundo, e a assistência primária necessita de políticas públicas de diagnóstico com testes sensíveis e específicos,
além de terapêuticas eficazes para o tratamento dos seus distúrbios mais prevalentes.
Os autores objetivaram analisar resultados de TSH e T4L de um banco de dados de um
grande laboratório que atende várias unidades de saúde. A análise referiu‑se ao período
de 2012 a 2016. Casuística e métodos: Ensaios de TSH e T4L, para estudo da frequência
de disfunção tireoidiana em um laboratório de grande porte. O estudo foi retrospectivo
e observacional referente ao período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de
2016. Os resultados avaliados eram de pacientes de ambos os sexos, por faixa etária. A
metodologia utilizada nas mensurações quantitativas do TSH e T4L, nesse período, foi
ensaio quimioluminescente, realizado em aparelho automatizado Architect i2000SR
Immunoassay Analyzer ‑ Abbott Laboratories. Resultados e conclusão: O número
total de solicitações no período (2012 a 2016) foi de 4000299, respectivamente, 670326
(2012), 741418 (2013), 744082 (2014), 781664 (2015) e 1062809 (2016). A análise
baseou‑se em calcular as porcentagens das seguintes situações: TSH e T4L, acima/
abaixo dos limites de referência, em que para cada situação analisada encontramos
as porcentagens, respectivamente, nos anos 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016: normal:
88,9%, 89,3%, 90,6%, 89,6% e 82,1%; ipertireoidismo: 7,3%, 7,1%, 6%, 7,2% e 7,1%;
hipotireoidismo: 2,6%, 1,9%, 1,7%, 1,5% e 9,9%. Com base nos dados, podemos dizer
que, mesmo com o aumento crescente do número de exames realizados, as prevalências
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VITAMINA D: NOVOS CRITÉRIOS E SAZONALIDADE
Moura BS, Assunção LGS, Moutinho L, Farace MD
Lab Rede – Laboratório de Referência em Diagnósticos Especializados
Objetivos: A vitamina D (VITD) apresenta papel crucial na saúde óssea. Sua maior
fonte é a pele, em resposta à luz solar. No Brasil, especialistas das Sociedades de
Endocrinologia e Metabologia e de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial posicionaram‑se quanto aos intervalos de referência. A principal mudança foi a adoção de
VITD desejável acima de 20 ng/ml para indivíduos saudáveis de 19 a 60 anos vs. 30
ng/ml anteriormente usado para todas as faixas etárias. O estudo objetiva analisar
a diferença e o impacto entre os critérios e avaliar a variação sazonal. Casuística e
métodos: Realizado estudo transversal com 231.830 indivíduos da região Sudeste, de
ambos os sexos, entre 19 e 90 anos, que dosaram VITD na plataforma ARCHITECT
i2000 Abbott® entre setembro de 2016 e setembro de 2017, em um laboratório de
referência. Não foram analisados dados clínicos ou medicamentos. A amostragem foi
categorizada por idade, sexo e distribuição sazonal, segundo critérios para VITD. Os
resultados foram submetidos à análise estatística descritiva, testes de Mann‑Whitney,
Kappa e Qui‑quadrado (softwares SPSS® e STATA®; p < 0,05). Resultados e conclusão:
A idade mediana foi 53 anos; predominou a faixa etária de 19 a 59 anos (62,36%),
com destaque para as mulheres (76,91%). A mediana da VITD foi 29,65 ng/ml, e
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observaram‑se os seguintes percentuais para os critérios: deficiente (< 20 ng/ml):
10,2%; suficiente e atualmente recomendado para maiores de 60 anos (≥ 30 ng/ml):
46,6%. A concentração foi menor em mulheres (p = 0,003) e entre 19 e 59 anos,
quando comparados com maiores de 60 anos (p < 0,001). Quanto à sazonalidade,
encontraram‑se as seguintes medianas com diferença estatisticamente significativa:
primavera: 28,7 ng/ml; verão: 30,7 ng/ml; outono: 28,5 ng/ml; inverno: 25,4 ng/
ml. O estudo mostra o impacto da transição de critérios, já que 53,4% das dosagens
seriam insuficientes (< 30 ng/ml), contrastando com 10,2% deficientes (< 20 ng/ml).
Também evidencia a diferença entre as estações do ano. Observa‑se, como limitação,
a inexistência de informações clínicas e uso medicamentos.
82

REDUÇÃO DA ADIPONECTINA, UM IMPORTANTE FATOR DE RISCO
CARDIOMETABÓLICO EM PACIENTES COM SÍNDROME METABÓLICA

95% e de erro de 1%, sendo entrevistadas 201 pacientes. A coleta de dados foi realizada
no período compreendido entre junho e setembro de 2017, por meio de um questionário
semiestruturado composto de perguntas abertas e fechadas. Foram consideradas pacientes
diabéticas aquelas que apresentavam resultados da glicemia de jejum (GJ) maior que 95
mg/dl, ou teste oral de tolerância a glicose com dosagem de 75 g de dextrose após duas
horas (TOTG 75 g), com valor maior ou igual a 140 mg/dl. Resultados e conclusão:
Das 201 pacientes entrevistadas, oito (4%) obtiveram o diagnóstico de DMG. Três dessas
mulheres não fizeram TOTG 75 g de dextrose, porém a GJ mostrou resultado maior ou
igual a 95 mg/dl. As outras pacientes tinham resultado de TOTG 75 g alterado em pelo
menos um dos três trimestres em que realizaram o exame. Conclui‑se que o rastreamento
para o DMG relacionado com os fatores de risco ainda permanece em discussão. O único
resultado encontrado com valores relevantes foi a variável doença crônica, tema que não
possui dados confirmatórios em literatura, podendo então ser melhor abordado com a
realização de estudos que comprovem a sua relação com o DMG.
106

Chielle EO, Genz F
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
Objetivos: A adiponectina é uma adipocitocina especificamente secretada pelos adipócitos que circula em níveis relativamente elevados na corrente sanguínea. Exibe
potentes efeitos anti‑inflamatórios e ateroprotetores no tecido vascular, além de sua
ação sensibilizadora para a insulina nos tecidos envolvidos nos metabolismos glicídico
e lipídico. Assim, a hipoadiponectinemia, juntamente ao aumento de marcadores
inflamatórios, pode ser um fator importante para o desenvolvimento de alterações
vasculares e distúrbios metabólicos. Desse modo, o objetivo do estudo foi avaliar os
níveis de adiponectina e relacioná‑los com parâmetros inflamatórios e de resistência
insulínica em pacientes com SM. Casuística e métodos: Foram incluídos neste estudo,
84 adultos de ambos os sexos, 48 pacientes sem SM e 36 com SM. Foram determinados
parâmetros antropométricos e bioquímicos, assim como marcadores inflamatórios e de
resistência insulínica. Resultados e conclusão: O grupo com SM apresentou aumento
significativo de insulina, triglicerídeos, colesterol, LDL‑C, HbA1C, HOMA, glicose e
redução significativa da sensibilidade insulínica, HDL‑C e adiponectina (p < 0,01).
Observou-se também aumento significativo da IL‑6, PCR‑us e ADA no grupo com SM
(p < 0,05). A redução da adiponectina é um importante fator desencadeante de SM,
hiperlipidemia, resistência insulínica e inflamação vascular, sendo uma determinação
considerável para monitoramento de pacientes com SM ou pacientes com adiposidade
central. A adiponectina tem um papel-chave no desenvolvimento da inflamação e da
resistência insulínica, pois pode promover perturbações significativas no metabolismo
da insulina, bem como contribuir para o desenvolvimento de distúrbios cardiometabólicos. Referência: 1. Goldstein BJ, Rosario S. Adiponectin: a novel adipokine linking
adipocytes and vascular function. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89(6): 2563‑8.
144

PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS GESTACIONAL EM UM
MUNICÍPIO DO LITORAL CATARINENSE
Marques GM, Oliveira WB, Nascimento DZD, Oenning AL

VALORES DE REFERÊNCIA PRÓPRIOS E MÉDIOS DE HORMÔNIOS
TIREOIDIANOS ESTABELECIDOS POR UM LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
Duarte EZ, Weirich E, Rodrigues AD
Laboratório Alfa Ltda.
Objetivos: Estabelecer os valores de referência (VR) próprios para alguns hormônios
dosados para avaliar a saúde da tireoide após substituição de plataforma de análise, além
de determinar seus níveis séricos médios em indivíduos da Serra Gaúcha. Casuística
e métodos: Foi realizado um estudo transversal analítico, tendo como público-alvo
indivíduos aparentemente saudáveis atendidos em um laboratório de análises clínicas
na Serra Gaúcha, conforme instruções do Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI). O estudo foi aprovado pelo CEP sob o parecer 1.256.237 e envolveu consulta
de resultados de tiroxina (T4 livre e total) e de tri-iodotironina (T3 total) em banco de
dados após substituição de plataforma de análise. Resultados e conclusão: A maior parte
da população estudada é do gênero feminino, incluindo todas as faixas etárias. Foram
avaliados 1.012 resultados para T4 livre com valor médio de 0,82 ± 0,15 ng/dl, 346 para
T4 total com média de 7,90 ± 1,56 mcg/dl e 160 para T3 total com média 1,04 ± 0,26 ng/
ml. Os VR estabelecidos, respectivamente, foram: 0,53 a 1,12 ng/dl, 5,23 a 11,91 mcg/dl
e 0,64 a 1,74 ng/dl. Comparando os VR obtidos na nova plataforma de análise com os VR
utilizados no laudo referente à antiga, observou‑se que a faixa de valores era mais alta
para T4L (0,70 a 2,00 ng/dl), mais ampla para T4 total (4,5 a 12,5 mcg/dl) e levemente
mais baixa para T3 (0,70 a 1,80 ng/ml). Mesmo com a mesma metodologia (quimioluminescência) em ambas as plataformas, as diferenças em reagentes e equipamentos
contribuíram para variação dos VR, reforçando com o presente estudo a importância da
determinação de VR próprios para a realidade de cada laboratório. Referência: 1. CLSI.
Clinical and Laboratory Standards Institute. Defining, establishing, and verifying reference
intervals in the clinical laboratory; approved guideline. Third edition. CLSI document
C28‑A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

FASES PRÉ E PÓS‑ANALÍTICA

Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)
Objetivo: Verificar a prevalência de diabetes mellitus gestacional (DMG) por ocasião do
parto em pacientes internadas em um hospital de referência e de grande porte. Casuística
e métodos: O DMG é o resultado da incapacidade de as gestantes aumentarem a secreção de insulina, por um determinado defeito funcional, não imunológico das células
betapancreáticas, que prejudica a capacidade de compensar a resistência de insulina
durante a gravidez. A prevalência de DMG varia de 3% a 7%, dependendo da população
estudada e do critério diagnóstico utilizado. Para o cálculo de tamanho de amostra,
partiu‑se de um número total de gestantes de 2.307/ano, com limite de confiança de
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REDUÇÃO DO ÍNDICE DE RECOLETAS APÓS A IMPLANTAÇÃO
DE UMA EQUIPE DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Molina RAS, Woloszynek RSBR, Souza RN, Avo LRS
Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos/Ebserh
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Objetivos: Avaliar o índice de recoletas antes e depois da implantação de uma equipe
de coleta de material biológico em um hospital universitário de pequeno porte. Casuística e métodos: Os exames foram processados por um laboratório terceirizado, e
os dados liberados em uma plataforma virtual. Os dados coletados foram referentes
a janeiro a dezembro de 2017, sendo a equipe de coleta implantada em julho do
mesmo ano. O índice de recoletas foi dado pela fórmula %=[(NC/TA)*100], sendo
NC: número de casos de nova coleta e TA: total de amostras. Resultados e conclusão:
Entre as ocorrências, destacaram‑se como mais incidentes as recoletas por material
não enviado (43%), material coagulado (23%) e confirmação de resultado (12,2%). A
média mensal de recoletas no primeiro semestre de 2017 foi de 87 casos, gerando um
percentual de 3,97% sob a média do número total de amostras. Após a implantação
da equipe de coleta, a média foi reduzida para 49 casos mensais, representando um
percentual médio de 2,23%, ou seja, uma redução de 44% nas recoletas. Os efeitos
foram notáveis, garantindo mais qualidade na fase pré‑analítica, menos injúria ao
paciente e maior agilidade na conduta clínica. Vale também ressaltar a importância
dos indicadores, que possibilitam o monitoramento dos processos do laboratório e a
identificação dos aspectos que necessitam de maior atenção na fase pré‑analítica.
Em conjunto, os dados apresentados fornecem melhores perspectivas e pontos alvos
de intervenção para que se possa garantir maior qualidade e eficiência na realização
dos exames laboratoriais. Referências: 1. Vieira K. et al. J Bras Patol Med Lab. 2011;
47: 201‑10. 2. Plebiani M. Clin Chem Lab Med. 2007; 45: 700‑7.
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AVALIAÇÃO DOS INTERFERENTES NOS RESULTADOS DE ACTH
RELACIONADOS COM O PROCESSAMENTO DA AMOSTRA EM
LABORATÓRIO CLÍNICO
Tasca RZ, Lamarque MS, Dalponte HL, Padoin AP
Laboratório Búrigo
Objetivos: A dosagem de ACTH é muito sensível ao calor e instável no plasma, levando
a diversas dificuldades técnicas para sua detecção, que são observadas, atualmente, nos
imunoensaios(1). Com isso, o objetivo do estudo foi avaliar a interferência do manuseio
correto da amostra nos resultados de ACTH, seguindo as orientações dispostas na bula
do fabricante do kit, comparando com o transporte não congelado deste material,
observando se houve interferência significativa nos resultados do teste. Casuística
e métodos: A variação dos resultados de ACTH foi avaliada por meio de coletas em
duplicata de 50 pacientes; a coleta segue um padrão de qualidade adotado pelo
laboratório com base nas diretrizes da CLSI, porém o procedimento após a coleta foi
diferenciado para uma das amostras de cada paciente. A primeira das coletas seguiu
o procedimento preconizado na bula do fabricante, ou seja, a amostra foi coletada e
em seguida centrifugada em caçapa congelada, separando o plasma do concentrado
de hemácias e congelada a ‑20ºC. A segunda parte das coletas seguiu o tempo padrão
utilizado para amostras sem restrições especiais: as amostras foram separadas e congeladas em 3‑4 horas após coleta para avaliarmos se haveria alteração significativa
nos resultados. Resultados e conclusão: A análise dos dados foi realizada pela avaliação da significância das alterações obtidas entre essas amostras; com os resultados
encontrados pode‑se inferir que não há interferência significativa nos resultados das
amostras de ACTH diante dos dois processos utilizados no estudo. Referência: 1. Castro
M, Moreira AC. Diagnóstico laboratorial da síndrome de cushing. Arq Bras Endocrinol
Metab, Ribeirão Preto. 2002; 46(1): 97‑105.
69

EFEITO DO TEMPO DE ESTABILIDADE NOS EXAMES DE TEMPO
DE PROTROMBINA (TP) E TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL
ATIVADO (TTPA)
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Mendes CEA, Aranda VF, Oliveira MMS, Penteado RMC, Guerra JCC
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Inconformidades na fase pré‑analítica são responsáveis por até 75% dos
erros laboratoriais. As variáveis pré-analíticas incluem a coleta da amostra, o tipo
de anticoagulante, o transporte e a centrifugação. CLSI H21‑A5 recomenda que as
amostras devem ser processadas dentro de 24 horas para TP e 4 horas para TTPA. Este
trabalho tem como objetivo avaliar os resultados de exames de rotina laboratorial na
área da coagulação realizada em diferentes tempos após o recebimento da amostra
no laboratório central. Casuística e métodos: Foram colhidas 25 amostras de sangue
em tubo citrato e centrifugados a 3.500 rpm por 20 minutos em TA. O plasma foi
separado no próprio tubo por meio do uso do filtro e enviado para a área técnica. As
amostras foram colhidas na unidade executora do exame, permitindo a execução
em tempo zero. Após recebimento, as amostras foram processadas e analisadas no
equipamento ACL TOP 700 – Werfen para realização de exames de rotina: TP, TTPA
(APTT‑SP) e repetidas no período de 2, 4, 6, 8 e 10 horas após recebimento no laboratório. Posteriormente, foram colhidas 48 amostras sob as mesmas condições de
acondicionamento e transporte, e repetidos os testes de TTPA, utilizando um segundo
reagente (SynthASil). Resultados e conclusão: Observou-se que os resultados das
amostras que foram realizados TP, quando comparados com o tempo zero apresentam
diferenças irrelevantes. Já os resultados de TTPA para ambos os reagentes apresentam
um aumento exponencial da variação de resultado após 4 horas entre a coleta e a execução. Paralelamente a isso, ocorre a perda da correlação linear, mais expressivamente
quando utilizado o reagente APTT, provavelmente devido a sua maior sensibilidade
a déficit de fator VIII. Portanto, este estudo da avaliação e do acompanhamento da
fase pré‑analítica demonstra que o tempo entre a coleta e a execução dos exames de
rotina da coagulação inferior a 4 horas reproduz resultados confiáveis e reprodutíveis,
autorizando a liberação deles no sistema informatizado do laboratório. Referência:
1. Int J Lab Hematol. 2013; 35: 566-70.
33

CONHECIMENTO DE TEMPO DE JEJUM E POSSÍVEIS
INTERFERENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
Almeida Jr. SA, Moreira NIT, Silva FC, Silva VM, Castro LA
Euro Anglo
Objetivo: Avaliar o conhecimento da população sobre jejum e os possíveis interferentes
na realização de exames. Casuística e métodos: Realizou-se uma pesquisa com uma
população (n = 99) sobre tempo de jejum e interferentes para avaliar o grau de conhecimento sobre o assunto. Avaliaram-se indivíduos entre 18 e 65 anos de idade. Em
relação ao tempo de jejum, foram usados como referência, documentos orientados e
diretrizes da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/
ML) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Resultados e conclusão: Dos
entrevistados, o maior número foi de mulheres, o que corresponde a 59,6%. É possível
fazer referência desse dado com o número de atendimentos em laboratórios, visto que,
em sua maioria, é composto por indivíduos do sexo feminino. Quando questionado
o tempo de jejum para realização de exames de lipidograma, 50% afirmam que são
necessárias 12 horas de jejum, enquanto apenas 8,5% acreditam que não é necessário
jejum. Questionados sobre o exame de glicemia em jejum, 35,1% optaram por 12
horas, enquanto 34%, por 8 horas, conforme preconizado. Quanto a fatores que pudessem interferir no jejum, 34,4% acreditam que a água pode cortar o jejum e 69,9%,
que mascar chiclete, mesmo sem açúcar, pode cortar o jejum, assim como o ato de
tabagismo (79,6%) que, antes da coleta, pode levar a alguma alteração nos exames.
Quando perguntados sobre exames realizados em unidades de urgência e emergência,
54,3% acreditam que exames solicitados mesmo sem jejum podem sofrer algum
tipo de interferente, mas o médico é habilitado para avaliar tal interferente e tomar
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a conduta terapêutica mais eficiente. Tais dados encontrados corroboram o descrito
na literatura, em que um percentual de até 65% dos erros dentro do laboratório está
relacionado com a fase pré‑analítica, o que envolve preparo do paciente. Como ação
corretiva, é importante o olhar dos laboratórios para a população, principalmente com
aqueles com menor nível de escolaridade na passagem de informação aos pacientes.
307

PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE TEMPERATURA DE TRANSPORTE DE
MATERIAL BIOLÓGICO COMO FATOR DE IMPACTO NEGATIVO NA
GERAÇÃO DE RECOLETAS POR HEMÓLISE

tipos de bactérias não uropatogênicas. Foi avaliada a frequência das contaminações
por sexo e comparada com a taxa de contaminação no período de seis meses anteriores
ao estudo, em que se utilizava a higiene convencional com água e sabão. Resultados
e conclusão: Nas 389 uroculturas, 64% foram de pacientes do sexo feminino, 78%,
negativas, 15,6%, positivas e 6,4%, contaminadas. Das urinas contaminadas, 24 eram
do sexo feminino e uma amostra, do masculino. A taxa de contaminação registrada
no serviço no período julho‑dezembro de 2017 apresentou uma média 5,5%. O lenço
umedecido para higiene genital não se mostrou superior em relação ao índice de
contaminação das uroculturas, quando comparado com a higiene com água e sabão.
Porém, parece ser adequado ao manter os índices de contaminação próximos das
metas estabelecidas pelos programas de qualidade analítica dos laboratórios clínicos.

Almeida Jr. SA

526

Euro Anglo
Objetivo: Avaliar o processo de validação de temperatura de transporte como fator impactante na geração de hemólise em amostras biológicas direcionadas para diagnósticos
clínicos. Casuística e métodos: A elevação abrupta ou a queda brusca de temperaturas
pode ser tida como interferente em amostras clínicas, principalmente quando se trata
de sangue total, soro ou plasma. Diante da problemática, foi realizado um estudo em
consulta à literatura e à aplicação na rotina de laboratório clínico do acompanhamento
de temperatura de transporte, em momento de saída da unidade coletadoras de análises
clínicas até a sua recepção na unidade processadora de análises clínicas. As temperaturas
das caixas de transporte foram avaliadas com termômetros calibrados. Resultados e
conclusão: Como é visto na literatura, a maior porcentagem de falhas dentro de um
laboratório clínico está concentrada na fase pré‑analítica. Os colaboradores envolvidos
na qualidade de processos dentro do laboratório voltam seu olhar para a recepção e a
coleta e esquecem do transporte de amostras biológicas. A temperatura preconizada para
transporte, conforme orientação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, é de 2ºC a
8ºC. Durante esse processo, não foram encontradas variações e necessidades de recoletas
por hemólise. Ficou evidenciado que o transporte de material em contato com gelo ou
gelox traz prejuízos a análise, principalmente em sangue total. Outro ponto observado
foi o transporte de material sem centrifugação, para o qual era solicitado um grande
número de nova amostra. Conclui‑se, então, que o material ao ser transportado deve vir
em suporte especifico, sem contato com gelo e já centrifugado para evitar processo de
quebra de hemácias e liberação de hemólise, o que compromete a análise do material.
217

AVALIAÇÃO DA HIGIENE UROGENITAL COM LENÇO UMEDECIDO NA
CONTAMINAÇÃO DE UROCULTURA
Maluf CB, Feitosa MS, Andrade ACC, Rodrigues AB, Castro TGA

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ‑ANALÍTICO NA OBTENÇÃO DE UMA
AMOSTRA BIOLÓGICA DE QUALIDADE
Silva TCM, Steca AP, Miyazawa MMA, Araujo CM, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivo: O objetivo deste trabalho é ressaltar a importância do pré‑analítico na
obtenção de uma amostra biológica de qualidade, visando a diminuição na taxa de
erro humano e da negligência do corpo técnico, aumentando o entendimento da
importância do processo como um todo por meio de treinamentos regulares. Casuística e métodos: Foram extraídas do sistema de informação laboratorial (SIL), as
falhas pré‑analíticas e avaliadas as recoletas × os números de atendimentos de um
laboratório particular, no período de janeiro a dezembro de 2017, sendo os dados:
amostra coagulada, coleta em tubo errado, erro de cadastro, amostra com volume
insuficiente, amostra esquecida na unidade e hemólise. Resultados e conclusão:
Obteve-se o seguinte resultado no período citado: erro de cadastro 36,8%; coleta em
tubo errado 30,4%; amostra com volume insuficiente 14,8%; amostra coagulada 14,2%;
amostra hemolisada 2,6%; e amostra esquecida na unidade 1,2%. Diante do resultado
encontrado, foi verificada a necessidade de investimento em tempo de treinamento,
visto que a rejeição da amostra e da posterior recoleta gera ao paciente insatisfação,
ansiedade e insegurança. Os danos também refletem no laboratório através da demora
na liberação do resultado, da elevação dos custos com telefonemas, da mão de obra, do
material e dos reagentes. O prejuízo pode ser ainda mais significativo quando afeta a
credibilidade do paciente e do médico solicitante. Estudos atuais mostram que a fase
pré‑analítica é responsável por 46% a 68,2% do total de erros ocorridos em laboratórios,
e a maioria desses erros pode ser evitada, mas eles sempre vão existir. Por se tratar de
um trabalho manual no qual são envolvidos seres humanos em ambos os lados do
processo (profissional × paciente), os erros podem ser reduzidos com estratégias de
qualidade, autodesenvolvimento e principalmente melhoria de processo.

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Objetivo: A contaminação da urocultura pode ser reduzida na fase pré‑analítica, com
coleta, transporte e armazenamento adequado da urina. É recomendada a higiene
genital com água e sabão neutro, e como alternativa mais prática e fácil, pode‑se
usar o lenço umedecido. O objetivo deste estudo é avaliar o índice de contaminação
das uroculturas com o uso de lenços umedecidos na higiene prévia à coleta da urina.
Casuística e métodos: Foram avaliadas 389 uroculturas de pacientes ambulatoriais
com controle esfincteriano (3‑79 anos). Todos foram orientados e receberam panfleto
ilustrado para realizar a higiene urogenital com dois lenços de 14 × 17 cm, contendo
propilenoglicol, metilparabeno, EDTA tetrasódico, ácido lático e cocoanfodiacetato
dissódico. Após a higiene, foi coletado o jato médio, em frasco estéril e armazenado em
temperatura ambiente até o transporte ao laboratório. Foi semeado 0,001 ml de urina
em ágar brolacim e CLED. A definição de urocultura contaminada foi: 1) > 100.000
UFC/ml com três ou mais tipos de colônia; 2) < 100.000 UFC/ml com dois ou mais
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496

MONITORAMENTO DE SURTOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA POR MEIO DE UM DASHBOARD COM VISÃO EM
TEMPO REAL
Chiaramonte AD, Belmonte MA, D’agostinho TC, Cesar KR, Pinho RS
Grupo Fleury S/A
Objetivos: Promover agilidade na percepção de surtos de doenças de notificação compulsória, de forma que o laboratório atue em parceria com a vigilância epidemiológica
em prol da saúde pública. Casuística e métodos: Criação de um dashboard (painel de
controle) automático, que fornece um acompanhamento diário de novos casos positivos para as doenças de notificação compulsória do laboratório, permitindo uma visão
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geográfica e estratificada dentro da população (sexo, faixa etária e sazonalidade). Essa
base possui dados como nome do paciente, idade, doença, endereço, médico solicitante,
possível hospital parceiro etc. Esses dados são essenciais para que a vigilância local
atue. A ferramenta foi construída por meio do Microsoft Office Excel e do Visual Basic.
Resultados e conclusão: O dashboard permitiu uma agilidade na análise de dados
pelos usuários, fornecendo uma visão em tempo real de possíveis surtos, podendo assim
auxiliar na tomada de decisão de forma mais rápida pelo serviço de saúde público.
666

CÁLCULO INDIRETO DE INTERVALO DE REFERÊNCIA (IR) PARA A
INSULINA EM ADOLESCENTES, ESTRATÉGIAS E MÉTODOS
Telles‑Dias PRTPP, Freire MDC, Souza TP, Bouzas ICS
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)‑Dasa S.A.
Objetivos: Calcular o IR do analito insulina para faixa etária de adolescentes, por meio
de informações existentes em banco de dados de análises clínicas laboratoriais, empregando modelos estatísticos específicos que utilizam dados complementares disponíveis.
Casuística e métodos: Para confecção do modelo estatístico, utilizaram‑se resultados
armazenados em banco de dados durante o período de um ano. Por meio de filtros,
foram realizadas a limpeza e a adequação das informações. O modelo estatístico para
estimação do IR levou em conta diversas informações presentes no bando de dados,
em especial as que apresentavam correlação significativa (p < 0,001) com a insulina.
Determinou‑se, dessa forma, a distribuição estatística dos indivíduos considerados
“mais saudáveis”. Foram utilizados nesse processo, diversos critérios de inclusão/
exclusão, entre eles: valores anormais das variáveis correlacionadas; outliers; repetição
de exames; uso de medicamentos etc. Após a obtenção dos parâmetros da distribuição,
estimou‑se o IR desejado. Resultados e conclusão: Trabalhou‑se inicialmente com
uma subamostra de 18.583 registros, com idades entre 10 e 19 anos – faixa etária
em que ainda há poucas informações sobre o IR da insulina. Destes, 14.075 foram
aproveitados após utilização do critério de exclusão – repetição de exames. Avaliou‑se
a correlação significativa da insulina com diversas outras variáveis (IMC, glicose,
colesterol e frações, triglicerídeos etc.). Essas variáveis serão utilizadas no modelo
desenvolvido como critérios adicionais de inclusão/exclusão para determinação do IR
de interesse. Considera‑se que o presente cálculo do IR para analitos em nosso meio
dê subsídios (ou não) para o emprego dos índices atualmente utilizados, que muitas
vezes são produzidos em outros ambientes e para faixas etárias diversas, aprimorando,
dessa forma, a qualidade do diagnóstico laboratorial.
739

INDICADOR DE CONTAMINAÇÃO DE UROCULTURA VERSUS
MELHORIAS IMPLANTADAS
Brochi L, Silva FAZ, Zoccoli CM, Faria DK, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia S/A
Objetivo: Verificar o desempenho das ações corretivas implantadas na redução dos
indicadores de contaminação no exame urocultura. Casuística e métodos: Foram
avaliados, retrospectivamente, os indicadores de contaminação nas uroculturas coletadas na unidade matriz de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Durante o período,
foram 14.719 coletas de urina; destas, 694 (4,71%) foram indicadas com provável
contaminação. O índice de ponto de corte estabelecido como meta de controle do
processo é de 5%. No período de janeiro a março de 2017, introduzimos o uso do lenço
umedecido em substituição a gaze com clorexidina aquosa a 2%, para a realização
do processo de antissepsia. Além disso, reforçamos em reunião com os colaboradores,
a necessidade de comunicar às mulheres que elas devem separar os grandes e os
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pequenos lábios da região genital, mantendo‑os afastados durante todo o tempo da
coleta. Resultados e conclusão: No período de janeiro a março de 2017, verificamos
redução de 5,5% para 3,8%. Esse fato pode estar relacionado com a facilidade do uso
do lenço descartável em relação à gaze com clorexidina. Em abril, tivemos indisponibilidade dos lenços descartáveis e reintroduzimos o uso da gaze com clorexidina;
nesse período, o indicador foi de 5%. Entre junho e julho, a média foi 5,5%. Buscando
melhoria no processo, elaboramos nos banheiros um quadro do procedimento de coleta
de urina. No início de agosto, novamente em função da indisponibilidade do lenço
descartável, retornamos o uso da gaze com clorexidina, e nosso indicador nesse mês
foi de 6,5%; sua reintrodução foi feita no final de agosto. O indicador foi de 1,4% no
mês de dezembro e 2,7% em janeiro de 2018. A introdução do lenço descartável no
processo de antissepsia contribuiu com a redução dos indicadores de contaminação,
mas não garante a eficácia e a eficiência do procedimento, uma vez que a orientação
padronizada fornecida pelo colaborador e a realização adequada por parte do paciente
são fatores decisivos na minimização da contaminação.

GESTÃO
747

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA
AUTOMATIZADA EM TESTE QUANTITATIVO DE BIOLOGIA
MOLECULAR
Silva LCS, Bernal MCA, Barreira LM, Alcântara FFP, Pinho JRR
Hospital Público Terciário de São Paulo
Objetivos: Avaliar o impacto da implantação de metodologia automatizada em teste
quantitativo para citomegalovirus (CMV) no tempo de liberação (TAT) desse exame. Casuística e métodos: Como é frequente em vários laboratórios clínicos, identificamos no
laboratório a necessidade de melhorar o TAT do exame de carga viral CMV por meio
da substituição da metodologia manual em uso no laboratório, por uma plataforma
automatizada (Abbott RealTime CMV Amplification Reagent Kit®). Após as análises,
concluímos que o estudo de verificação realizado atingiu os critérios de aceitação em
amostras de plasma e que o teste é aparentemente mais sensível que o teste comparador,
devido ao uso de cálculo MaxRatio, além disso possui ainda alta precisão por conta
da automação completa de todas as etapas do processamento das amostras (extração
preparo da reação). Resultados e conclusão: Com a implantação do teste automatizado,
verificamos que com a queda do TAT do exame em 50%, além da otimização do uso
de reagentes, os resultados disponíveis em um menor prazo permitiram que condutas
clínicas apropriadas fossem implantadas a partir do acompanhamento mais rápido das
alterações detectadas na carga viral. Referências: 1. Burd EM. Validation of laboratory
developed molecular assays for infectious disease. Clin Microb Ver. 2010; 23(3): 550‑76.
2. Oliveira CA, Mendes ME. Validação de sistema analítico. In: Gestão da fase analítica do
laboratório: como assegurar a qualidade na prática. Vol. 1. ControlLab: Rio de Janeiro. p.
39‑61. 3. CLSIEP 5‑A2. Evaluation of precision performance of quantitative measurement
methods. 4. Jennings L, et al. Recommended principles and practices for validating clinical
molecular pathology tests. Arch Pathol Lab Med. 133: 743‑55.
640

HIGIENE DAS MÃOS: PROGRAMA DE ADESÃO EM LABORATÓRIO
CLÍNICO
Mendes ME, Faria VA, Sumita NM
Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)

Tema livre tradicional

J Bras Patol Med Lab • Volume 54 • Número 4 • agosto 2018 • Suplemento 52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi identificar os principais motivos que levam à
resistência no procedimento de higienização das mãos em um laboratório público hospitalar. Casuística e métodos: A população estudada é representada por funcionários
de um laboratório público hospitalar. A demanda de exames é vultosa, e a automação
tem carga de pressão do corpo clínico por executar rotinas emergenciais. Aplicou‑se
um questionário de autoavaliação associado. A pesquisa considera cargos, tempo de
contrato, confiança no uso do higienizador e frequência de uso. Esse questionário foi
aplicado anualmente entre 2014 e 2017 a todos os colaboradores. No mesmo período,
foi monitorado o volume médio anual de consumo do produto higienizador/área, a
readequação das instalações dos dispensadores, as oficinas anuais de autoavaliação
da higienização das mãos, os cartazes sobre a técnica de higienização de mãos e a
instituição da campanha anual de higienização de mãos com plano de treinamento
específico. Foi feita a comparação de resultados entre os questionários aplicados no
período citado. A análise comparou os resultados com o consumo anual de higienizador
de mãos. O indicador do processo foi este consumo médio anual (ml/colaborador),
com metas anuais estabelecidas de: 50 ml por funcionário (2014); 200 ml (2015);
400 ml (2016 e 2017). Resultados e conclusão: Os pontos considerados relevantes
encontrados nos resultados na pesquisa em 2014 demonstraram que 33,3% confiavam
na higienização das mãos que fazem, e em 2016 esta confiança aumentou para 82,7%.
O reconhecimento da frequência com que higienizam aumentou de 31,7% (2014)
para 67,8% (2016); já o entendimento da frequência adequada que se deve fazê-la
avançou de 66,7% (2014) para 90,8% (2017). A percepção de terem instruções claras
e visíveis aumentou de 54,3% (2015) para 91,3% (2017). Consumo de higienizador,
respectivamente, entre 2014 e 2017: 21 ml, 218 ml, 443 ml e 449 ml. Esses dados
mostram a eficácia das ações executadas na promoção de maior sensibilização e
mudança comportamental nessa boa prática.
650

Cury AP, Tsukimoto ER, Cunha SBA, Duarte AJS, Rossi F
Hospital das Clínicas
Objetivo: Desenvolver uma ferramenta de informática que permita bloquear, em
tempo real, o processamento de culturas de vigilância (CV) para enterobactérias
resistente aos carbapenêmicos (ERC) em duplicatas. Casuística e métodos: Foi realizado um levantamento na demanda de CV dos anos de 2009 a 2014 e uma análise
prospectiva durante 30 dias para estabelecer o número de réplicas processadas em
nosso serviço. O critério de réplica foi estabelecido de acordo com o protocolo de
coleta institucional estabelecido: na internação (D0) e no seguimento transversal
(uma vez por semana). Para bloquear a execução das réplicas do mesmo paciente,
a informática desenvolveu um aplicativo que impossibilita o cadastro de novas CV
com tempo inferior a sete dias. O bloqueio é realizado na hora do cadastro, e a data
da última coleta aparece na tela do computador, explicando a não conformidade.
Os custos por exame para a realização das CV foram avaliados nos anos de 2015 a
2017. Resultados e conclusão: A quantidade anual de CV‑ERC realizadas de 2009
a 2014 aumentou significativamente (204, 1.216, 11.798, 17.670, 22.653 e 29.133,
respectivamente). Em 2014, aproximadamente 50% das CV eram réplicas (em
períodos menores que sete dias). Após discussão dos critérios, o protocolo de réplica
foi estreitado para um intervalo de quatro dias. A implantação ocorreu em fevereiro
de 2015, e nos anos subsequentes, houve um decréscimo médio de 42% no número
de CV (19.601, 15.132 e 15.600, respectivamente) sem outra justificativa epidemiológica evidente. A economia em insumos diretos com essa medida foi em média
de R$ 131.900,36/ano. A aderência aos protocolos de coleta de CV pode ser melhor
gerenciada com ferramentas de informática que permitam critérios de rejeição. Neste
trabalho, os recursos laboratoriais da microbiologia foram otimizados de forma
impactante, o que reforça a importância do trabalho assistencial multidisciplinar
e do gerenciamento administrativo dos recursos públicos hoje disponibilizados.
447

NOVA TECNOLOGIA PARA OTIMIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
Felix DC, Lopes LC

INCENTIVO À UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 5S NO AMBIENTE
CORPORATIVO

Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivo: Inovação tecnológica na área de análise clínicas. A automação é o resultado
dos avanços tecnológicos que estão impulsionando o desenvolvimento de equipamentos
que permitem a otimização de todo o processo laboratorial, bem como o aumento
da produtividade, a redução das trocas de materiais, a exposição aos riscos biológicos
e, consequentemente, a liberação mais rápida do laudo. Casuística e métodos: O
alcance para a melhoria foi a implementação de um novo modelo de equipamento
que permitiu melhorar o desempenho e a produtividade no processo de confecção
das lâminas, reduzindo em 37% o espaço para a diluição primária. Espaço este subutilizado devido às etapas de triagem e titulação que o exame requeria. O segundo
grande ganho para o setor foi a possibilidade de leitura por meio de imagens, que
permite o armazenamento dessas informações, gerando maior confiabilidade. Os
aprimoramentos de todas as fases do processo resultaram em um ganho de quase
100% em toda produção. Resultados e conclusão: Como resultado final, obtivemos
a redução do prazo de entrega dos exames Fan‑Hep‑2 e anti‑dsDNA, de cinco para
três dias, em uma rotina mensal de aproximadamente 13 mil exames de Hep‑2 e
3 mil exames de anti‑dsDNA. Outro ponto relevante foi o ganho na rastreabilidade
do processo, resultando em maior agilidade e segurança na entrega dos resultados.
482

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS EXAMES
DE VIGILÂNCIA MICROBIOLÓGICA DE ENTEROBACTÉRIAS
RESISTENTES AO CARBAPENÊMICOS. POSSÍVEL?
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Silva CC, Melo SV, Almeida VL, Kimura RJC, Campos MRM
Sancet Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
Objetivo: O Programa 5S surgiu nas empresas do Japão nas décadas de 1950 e 1960,
quando o país vivia em crise e as indústrias precisavam de uma reestruturação. Contribui para promover a eficiência dos processos produtivos e proporciona qualidade
de vida e segurança no trabalho. De fácil assimilação, pode ser aplicado em empresas
de vários segmentos e tamanhos. A denominação 5S faz referência a cinco palavras
japonesas, traduzidas como “senso”, e cada uma delas diz respeito a um passo importante para alcançar o objetivo de se criar um ambiente de trabalho enxuto e sem
desperdícios: SEIRI (utilização e descarte), SEITON (ordenação e organização), SEISO
(limpeza), SEIKETSU (normatização) e SHITSUKE (autodisciplina). O objetivo do
trabalho foi avaliar a participação voluntária de colaboradores em um laboratório
de análises clínicas da região do Alto Tietê após uma nova forma de abordagem ao
tema. Casuística e métodos: O programa 5S já instituído na empresa sempre foi
disseminado aos colaboradores por meio de treinamentos por escrito. Como forma de
incentivar a interação dos colaboradores, uma nova abordagem foi iniciada por meio
de competição corporativa. O Comitê de Saúde e Segurança lançou o “Desafio 5S”,
em que cada setor/unidade executou o Programa 5S, demonstrando suas ações por
fotos com o “antes” e “depois” da prática. Os participantes foram avaliados seguindo
critérios como sustentabilidade, prazo, planejamento, trabalho em equipe, utilização
de recursos disponíveis e criatividade. Resultados e conclusão: Com a participação
voluntária de 80% das unidades de coleta, o objetivo principal foi alcançado. A
experiência foi bastante positiva para a instituição, pois os setores envolvidos foram
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organizados de formas criativas, funcionais e práticas. Os colaboradores que não
participaram serão envolvidos em ações futuras sobre o 5S. As práticas que obtiveram
os melhores resultados foram premiadas.
612

SUSTENTABILIDADE: CAMINHOS PARA COMBATER O DESPERDÍCIO
DE ÁGUA NO AMBIENTE LABORATORIAL

Tema livre tradicional

desses parâmetros. Resultados e conclusão: No período pré‑implantação, foram
notificados 12.921 resultados de pânico com comunicação efetiva média de 97%. No
período pós‑implantação, foram notificados 13.226 resultados de pânico, apresentando
média de 99,96%. Os dados apresentados demonstraram uma melhora na efetividade
da comunicação em 2,96% (n = 447 exames). O tempo médio de comunicação passou
de 11 minutos para 6. A implantação do sistema de gestão a vista elevou os índices de
comunicação efetiva e agilizou o tempo médio de todo o processo, contribuindo, dessa
forma, de maneira significativa para melhorias no cuidado assistencial.

Badaró MLS, Almeida RKG, Mendes ME, Sumita NM
Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: Apresentar projeto sobre o uso racional da água no laboratório clínico,
gerando o consumo consciente e a preservação desse recurso. Casuística e métodos:
Entre 2012 e 2017, efetuou‑se o levantamento de aspectos e impactos ambientais (LAIA)
com a identificação dos riscos prioritários em relação à redução no consumo. Plano
de ações: política dos 5 R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar) para
reduzir o desperdício de água, monitoramento do consumo mensal, levantamento do
consumo de água por processo do laboratório, programa de reciclagem, redução de
consumo de água na recuperação de materiais, substituição de frascos de vidro por
materiais descartáveis, sensibilização, conscientização e treinamento dos colaboradores
para a questão ambiental, redução de desperdício, inspeções periódicas em busca de
vazamentos, instalação de equipamentos economizadores de água, adoção do programa guardião de águas, higienização dos pisos com máquina e substituição de jatos
d’água por vassoura. Associação dos resultados da pegada ecológica com o consumo
de água anual. Após implantação do projeto, o LAIA foi recalculado. Resultados e
conclusão: Observamos amadurecimento do nível de conscientização dos nossos
colaboradores em relação aos impactos ambientais, pois tivemos uma redução de
23.659 m³ no consumo de água em 2012 para 16.355 m³ em 2017 (↓ 30,8%), que
equivale a 3,53 m³ por mês/colaborador e 2,74 m³, respectivamente. Por meio do
cálculo de pegada ecológica, tivemos redução de 3,2% na nota dos colaboradores e
aumento da carga horária de 781 (2012) para 3.781 (2017), que representou 484%
de aumento. Concluímos que as medidas adotadas para redução do consumo de água
foram eficazes e contribuíram com a economia de recursos hídricos no laboratório,
reduzindo impactos ambientais que eram significativos para o consumo de água.
610

IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO A VISTA
NA TRANSMISSÃO DE VALORES DE PÂNICO EM LABORATÓRIO
HOSPITALAR
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SISTEMA DE RASTREAMENTO DE AMOSTRAS URGENTES EM
TRÂNSITO-LABORATÓRIOS CLIENTES
Chiaramonte AD, Lima EK, Pinho RS, Mazotti M
Grupo Fleury
Objetivo: Monitorar as amostras de baixa estabilidade, nobres ou demandadas de
forma ágil com foco em reduzir os riscos de recoleta de exames enviados pelos nossos
laboratórios clientes. Casuística e métodos: O sistema de rastreamento de amostras
urgentes em trânsito (SRAUT) foi desenvolvido em Excel, com programação em
visual basic for application (VBA). A seguir, as cinco principais etapas do trabalho:
1) identificação das amostras a serem monitoradas, classificando‑as em quatro grupos
de prioridades (crítico; urgente; nobre e não urgente); 2) estudo de temperatura dos
malotes de transporte das amostras biológicas, para ter mais exatidão no tempo que
cada caixa mantém o material em condições ideais para análise. Foram utilizadas
seis caixas térmicas rígidas e seis caixas de isopor, sendo testadas as condições de 5ºC
~ 15ºC para o material refrigerado e o tempo de sublimação do gelo seco para as
amostras congeladas; 3) criação de um banco de dados contendo todas as informações
de estabilidade das amostras; 4) desenvolvimento de uma conexão por meio do sistema
Excel, com banco de dados de exames cadastrados pelos nossos laboratórios clientes;
5) elaboração do sistema de monitoramento, utilizando ferramentas MS‑EXCEL e VBA.
Resultados e conclusão: Nos últimos três meses de acompanhamento (fevereiro de
2018, março de 2018 e abril de 2018), em média, foram priorizados 3.683 exames
urgentes/críticos/nobres. Obtivemos uma redução no número de recoletas de amostras
urgentes (em relação ao último mês sem o acompanhamento da ferramenta) de
cerca de 84,13%. Redução expressiva no número de recoletas dos laboratórios clientes.
Agilidade no acompanhamento das amostras a serem recebidas e oportunidade de
resgate em caso de desvio. Assim, estamos constantemente incentivando nossos clientes
sobre as vantagens do cadastro de exames via Internet, que, além de ser possível fazer
acompanhamento das amostras, seu gerenciamento é até 2,5 vezes mais rápido em
relação à modalidade manual.

Rosa MLM, Sales MM, Eid LM, Nóbrega AC, Costa AT
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Laboratório – Hospital São Camilo
Objetivo: Relatar o processo de implantação de ferramenta de gestão a vista, visando
otimizar a comunicação dos resultados de pânico para a área assistencial em rede
hospitalar. Casuística e métodos: Relato de experiência realizada em uma rede de
hospitais privados da cidade de São Paulo. O perfil de exames e os níveis de resultado
de pânico foram definidos em alinhamento com o corpo clínico que atua na rede
hospitalar. O fluxo operacional de comunicação dos valores de pânico entre as equipes dos laboratórios e as equipes assistenciais foi estabelecido com meta estipulada
para transmissão de 95%. No período de abril a setembro de 2017, o profissional do
laboratório identificava o resultado de pânico, utilizando apenas alerta de cores
parametrizado no sistema de informação do laboratório (SIL). A partir de outubro de
2017, foi implantada a monitorização dos resultados por meio de um painel de gestão
a vista instalado no setor técnico e integrado com o SIL, gerando maior visibilidade
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EMPREGO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA E DO COEFICIENTE DE
VARIAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO NA REDUÇÃO
DE CUSTOS E MELHORA DO DESEMPENHO DA AUTOMAÇÃO
LABORATORIAL
Cardoso RL, Jácomo RH, Nery LFA, Nóbrega YKM
Laboratório Sabin, Brasília, Distrito Federal; Programa de Pós‑Graduação em
Ciências Farmacêuticas, Departamento de Farmácia, Faculdade de Ciências da
Saúde, Universidade de Brasília
Objetivo: A creatinina é um exame da bioquímica, cujo consumo de reagente despertou
a atenção por não haver uma correspondência entre a quantidade de testes adquiridos pelo laboratório e o número de dosagens produzidas com o reagente adquirido.
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Para evidenciar a falha, foi aplicada a metodologia Overall Equipment Effectiveness
(OEE), que empregou como ferramentas o cálculo da eficiência produtiva (EP%) e o
coeficiente de variação (CV%) do controle de qualidade interno (CQI) do laboratório.
A análise da EP% e CV% do CQI tinha o objetivo de evidenciar as falhas do processo
de produção, para serem corrigidas e reduzirem custos, mantendo a qualidade dos
resultados produzidos pelo laboratório. Casuística e métodos: Para a realização deste
estudo, o período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014 foi dividido em quatro
semestres. Para o cálculo do CV% do CQI, o laboratório criou uma ferramenta, que
permite calcular a média e o pooled do CV% em cada semestre; a EP% foi calculada
por meio da razão entre número de testes processados e número de testes descrito pelo
fabricante. Resultados e conclusão: Após análise inicial do CQI, foi detectada a perda
de estabilidade do reagente R1 da creatinina, após 24 horas no equipamento. Esse
reagente possuía um volume maior que seu reagente complementar R2, mais estável
depois de aberto. Foi proposto ao fabricante uma inversão de frascos entre os reagentes,
para garantir maior estabilidade. Com essa mudança, o CV% do CQI do laboratório
reduziu 330,25% (nível 1) e 265% (nível 2); consequentemente houve economia de
reagente que passou a ser usado integralmente sem perda de estabilidade, gerando
uma melhora da EP% em 52,5% e uma redução anual de custos no laboratório de
738,62%. O emprego do OEE para o cálculo da EP% e do CV% do CIQ permitiu a
melhora analítica no desempenho do equipamento, otimizou a utilização máxima
do reagente, garantindo redução de custos, melhorou a qualidade dos resultados
produzidos e avaliou a imprecisão do método.
560

APLICAÇÃO DO INDICADOR DE EFICÁCIA GLOBAL DE
EQUIPAMENTOS EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADA
PARA ANÁLISES CLÍNICAS
Cardoso RL, Souza HJC, Nóbrega YKM, Jácomo RH
Laboratório Sabin, Brasília, Distrito Federal; Programa de Pós‑Graduação em
Ciências Farmacêuticas, Departamento de Farmácia, Faculdade de Ciências da
Saúde, Universidade de Brasília
Objetivos: Overall Equipment Effectiveness (OEE) é uma métrica da melhoria contínua
dos equipamentos e processos produtivos da indústria para comparação entre unidades
produtivas. Essa metodologia é pouco utilizada em saúde, e como os laboratórios de
análises clínicas estão se transformando em megalaboratórios, sua aplicação poderá
auxiliar na redução de custos e na competitividade no mercado. O presente estudo
propõe aplicar OEE em uma linha de produção automatizada de um laboratório de
análises clínicas. Casuística e métodos: Para a coleta de dados, estratégias foram
desenhadas para o cálculo dos indicadores do OEE: disponibilidade, desempenho e
qualidade. Para esses cálculos, foram contabilizados: tempo total disponível, tempo
programado, tempo produzindo, tempo setup, tempo de reabastecimento, tempo médio
de paradas, tempo de ciclo de produção, produção teórica, produção real e produtos
bons e ruins, para os equipamentos que compõem a linha de produção ADVIA Centaur
XP, que associados ao equipamento de distribuição de amostras, é chamada Aptio®.
Resultados e conclusão: Os resultados apontaram disponibilidade de 65,96% e 64,91%,
confirmando que a linha de produção suporta o aumento da demanda; desempenho de
33,64% (34,4 testes/hora) e 27,55% (18,1 testes/hora) inferior ao do fabricante, 100%
(240 testes/hora); e qualidade de 96,64% e 98,02%, garantindo bom desempenho do
controle de qualidade e calibrações e gerando resultados corretos, o que traz segurança
ao paciente. Esses indicadores geraram OEE de 21,44% e 17,53%, muito inferiores
aos propostos na indústria por Nakajima, disponibilidade 90%, desempenho 95%,
qualidade 99% e OEE de 85%. Esses resultados permitiram identificar as ineficácias
na linha de produção do laboratório, bem como seus pontos fortes. O OEE revelou‑se
uma ferramenta excepcional para o diagnóstico de problemas em automação laboratorial, principalmente aqueles não quantificados pelo controle de qualidade interno.
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VANTAGEM EM EQUIVALER PERFORMANCE E CUSTO DE
EQUIPAMENTOS PARA A DEMANDA EM NEGOCIAÇÃO
Mompean PV, Rampaso LFS, Porto LRD
Delporto Medicina Laboratorial e Diagnóstica
Objetivos: O conceito de processo automatizado possibilitou equilíbrio entre qualidade
e custo, favorecendo laboratórios de análises clínicas, que representam 70% de contribuição para decisões médicas. Para tanto, a gestão de custo real por teste tem mostrado
segurança para realização de exames com custo reduzido. O objetivo deste trabalho
é conhecer o custo real de cada teste em propostas de fornecedores que pleiteiam o
parque tecnológico, garantindo a viabilidade da empresa e a qualidade do produto.
Casuística e métodos: Um laboratório calculou o custo real de cada teste na proposta
de dois fornecedores, ambos com equipamento automatizado e metodologia similar,
sendo a diferença que o fornecedor A contém equipamento com módulo de íons e
processamento de amostras randômico comparado com o fornecedor B. As variáveis
consideradas foram: a) rentabilidade, validade e estabilidade dos insumos; b) dias de
rotina de cada equipamento e ensaio; c) volume de aspiração do teste; d) linearidade do
ensaio; e) necessidade de repetição para confirmação de resultado; f) variabilidade de
erros técnicos. Após estabelecido o padrão para comparação das propostas, analisou‑se
o custo-benefício que melhor atenderia a demanda em negociação. Resultados e
conclusão: A análise de performance dos equipamentos mostrou que o fornecedor A
realiza uma demanda 23% maior devido à capacidade de processamento de íons, e
sua velocidade é oito vezes superior ao fornecedor B, enquanto, segundo as variáveis
consideradas neste trabalho, o fornecedor A apresenta 19% de perda em custo em
relação ao fornecedor B. No entanto, o custo mensal do fornecedor A é 44% menor
diante do fornecedor B. Portanto, a escolha do fornecedor A permite uma economia
mensal de 34%, além de melhorar a performance, proporcionando excelência em
qualidade com custo reduzido, agilidade e confiabilidade no resultado.
209

MODELO DE SUCESSO DE MIGRAÇÃO DA COLETA DA EQUIPE
TÉCNICA DO LABORATÓRIO PARA A EQUIPE ASSISTENCIAL DE UMA
UNIDADE DE MEDICINA CRÍTICA EM UM SERVIÇO HOSPITALAR DE
SALVADOR, BAHIA
Oliveira JFV, Costa JCB, Barreto JF
Hospital Português da Bahia, Laboratório LPC
Objetivo: A fase pré‑analítica é responsável por cerca de 70% dos erros laboratoriais,
sendo indispensável o gerenciamento do processo de coleta e a gestão da qualidade. A
avaliação contínua do indicador de tempo de atendimento total (TAT) evidenciou o
motivo atraso de coleta como histórico e prevalente. Com o objetivo de reestruturar o
TAT, foi realizado um projeto de implantação do fluxo de coleta pela equipe assistencial em uma unidade de medicina crítica (UTI) de um hospital em Salvador, Bahia.
Casuística e métodos: Foram realizadas reuniões de alinhamento entre as chefias
do laboratório e da UTI para definição da estrutura necessária e do cronograma de
treinamento da equipe. Na primeira semana do início do novo fluxo, foram disponibilizados profissionais para o acompanhamento, a retirada de dúvidas e os ajustes
necessários. Foram avaliadas as distribuições dos tempos de coleta (TC) ao longo de
101 dias, sendo 49 pré e 52 pós mudança. A análise de dados foi realizada no ambiente
de computação científica da linguagem Python v. 3.5.2. Resultados e conclusão: Por
possuir uma maior equipe técnica e eliminar questões relacionadas com o tempo
de deslocamento, foi observada uma diminuição no TC como principal melhoria.
As médias dos TCs foram de 72,05 minutos (pré) e 34,95 (pós), com medianas em
62 (pré) e 23 (pós). A diferença entre os grupos, conforme teste U de Mann‑Whitney,
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foi estatisticamente significativa (p < 0,001). O indicador de recoleta evidenciou
aumento, inicialmente, com subsequente retorno para a meta estabelecida. Além
disso, a migração do fluxo de coleta contribuiu para a sustentabilidade institucional.
Referência: 1. SBPC. Coleta e preparo da amostra biológica. Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica. Rio de aneiro: Editora Manole; 2014.
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TEMPO DE ESPERA EM UM POSTO DE COLETA DE UM
LABORATÓRIO CLÍNICO
Matiello R, Sanchez PB, Silva FAS
Laboratório Médico Santa Luzia S/A
Objetivos: O tempo de espera para ser atendido em um posto de coleta é o ponto
vulnerável de um laboratório clínico. Embora o tempo seja relativo, porque depende
da percepção que cada um tem sobre ele, conhecer esse tempo, bem como tomar
ações para reduzi‑lo, deve estar na pauta da gestão do atendimento ao cliente, uma
vez que prolongar o jejum pode, ainda, afetar a qualidade da amostra e do resultado,
considerando exames que devem ser realizados de acordo com o ritmo circadiano.
Casuística e métodos: Da população de participantes, foi selecionada uma amostra de
clientes atendidos no período compreendido entre 1º de maio de 2017 e 30 de abril de
2018, classificados como atendimento comum, na faixa etária entre 15 e 59 anos. Os
clientes atendidos classificados como atendimento preferencial não foram considerados para evitar diluição do tempo médio de espera. Os dados gerais da casuística foram
extraídos do Sistema de Informação Laboratorial (SIL) e do sistema gerencial de filas.
Tendo como parâmetro o nível de serviço estabelecido para o primeiro atendimento
que é tempo de espera de, no máximo, 20 minutos, considerando o tempo entre
a retirada da senha e a chamada da senha no painel, foi avaliado o tempo médio de
espera (TME) e seus picos. Resultados e conclusão: Obteve‑se, como resultado, que
81,7% de clientes foram atendidos dentro do nível de serviço estabelecido, ou seja,
cujo tempo de espera foi de, no máximo, 20 minutos. Considerando que o horário de
pico de atendimento ocorre, geralmente, nas terças e quartas‑feiras, entre 7 e 8 horas,
cabe ao laboratório clínico incentivar algumas práticas, como antecipar o horário
de abertura, aumentar a divulgação da não necessidade de jejum para determinados
exames, bem como para os demais postos de coleta e a coleta externa, e incentivar o
cliente a realizar o pré‑cadastro por meio da Central de Atendimento ao Cliente.
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E MINDFULNESS: O CAMINHO PARA
AMBIENTES DE ALTA PERFORMANCE
Cialfi GM, Souza E, Kimura RJC, Campos‑Neto JMC, Campos MRM

Tema livre tradicional

semanas de intervenção com base em mindfulness foi feito com a direção, os gestores e
os coordenadores de unidades no primeiro semestre de 2017. Resultados e conclusão:
O resultado da pesquisa de clima organizacional da empresa mostrou que em 2016, a
satisfação da equipe era 79%, passando para 96% em 2017. Observou‑se também uma
melhora significativa na pesquisa de satisfação dos clientes externos. Os resultados do
NPS mostraram que no ano de 2016, 88% dos clientes estavam satisfeitos, enquanto no
primeiro trimestre de 2018, essa porcentagem subiu para 97% de satisfação. Por fim, o
estudo do BSC dos últimos três anos da empresa mostrou um aumento de 33% nos seus
resultados. Investir na qualidade de vida e ter um elevado nível de bem-estar da equipe
é, sem dúvida, um dos principais caminhos para um ambiente de alta performance.
Muito mais que colaboradores motivados, o laboratório trabalha para que toda sua
equipe tenha um propósito de vida, criando assim um enorme pertencimento, conexão
e satisfação entre empresa e pessoas.
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇO
CONTRATADO LABORATORIAL PARA GESTÃO PÚBLICA
Ribeiro GMF, Silva FEV, Chiavone D
SMS/SP
Objetivos: Acompanhar a qualidade do atendimento laboratorial, verificar pontos
de não conformidades e propor ações de melhorias, embasar processos de apenações
contratuais, atestar a entrega do produto nos parâmetros contratados, bem como identificar necessidades não contempladas no contrato. Casuística e métodos: Analisar os
parâmetros contratuais; classificar por relevância os itens a serem medidos de acordo
com parâmetros da Anvisa, RDC 302/2005; aplicar as recomendações da SBPC/ML,
Norma PALC; consolidar os parâmetros por grupos: a) desempenho profissional; b)
desempenho dos serviços; c) desempenho administrativo e gerenciamento; pontuar
e ponderar cada grupo, atribuindo pesos de acordo com os tipos de serviços e o grau
de importância desse parâmetro para o serviço; propor intervenções de acordo com as
necessidades apontadas no ateste do contrato. Resultados e conclusão: A criação e a
aplicação do instrumento permitem a análise dos parâmetros em uma mesma percepção pelos profissionais: embasa os processos de apenações pelo não cumprimento da
qualidade pretendida e procura ações para a melhoria na qualidade do serviço ofertado
aos usuários do SUS. Referências: 1. Anvisa. Regulamento da diretoria colegiada. RDC
302/2005. 2. SBPC. Norma PALC versão: 2013 e 2016. 3. Brasil. Ministério da Saúde.
Anvisa. RDC 302/2005 ‑ resolução da diretoria colegiada nº 302, de 13 de outubro; 2005.
4. Carvalheiro JR. Investigação em serviços de saúde; qual é o seu problema? Saúde e
Sociedade. 1994; 3(2): 64‑111. 5. Centro de vigilância epidemiológica. Proposta para
organização da rede de laboratórios de saúde pública. Grupo de laboratório, janeiro
2001. Disponível em: http://www.cve.saude.sp.gov.br/agencia/bepa3_hiv.htm. 6. Cerqueira Neto E. Gestão da qualidade princípios e métodos. São Paulo: Pioneira; 1991.

Sancet Laboratório Médico e Universidade de Mogi das Cruzes
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Objetivos: Inteligência emocional não é controlar uma emoção e, sim, entendê-la e
saber a melhor maneira de com ela, uma das principais estratégias conhecidas hoje
pela ciência dentro do universo de gestão de pessoas. Para que possamos nos tornar
íntimos dos caminhos que a nossa mente e o nosso coração percorrem, técnicas conhecidas, como meditação mindfulness, têm sido alvo nos últimos anos de grandes
estudos.A ciência tem associado mindfulness ao aumento de foco, à concentração, à
criatividade e também à diminuição do estresse, da ansiedade e da reatividade. Assim,
o objetivo do trabalho foi verificar a relação entre programas de qualidade de vida para
os colaboradores (inteligência emocional e mindfulness) × clima organizacional da
empresa × pesquisa de satisfação de cliente [pelo método Net Promoter Score (NPS)]
× Balanced Scorecard (BSC) da empresa dos últimos três anos em um laboratório de
análises clínicas da região de Alto Tietê. Casuística e métodos: O programa de oito
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UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO PARA TREINAMENTO DE EQUIPES
Hardt MMA, Souza E, Mugnol KCU, Kimura RJC, Campos MRM
Sancet Laboratório Médico e Universidade de Mogi das Cruzes
Objetivo: Atualmente, as empresas têm buscado em meio ao mercado competitivo,
formas de motivar, engajar e despertar interesse dos colaboradores não só nas atividades
do dia a dia, como também em todo sistema de gestão estratégica e da qualidade. Neste
contexto, alternativas como criatividade, flexibilidade e inovação ganharam maior
espaço no cenário organizacional para que as empresas pudessem se adequar com
maior prontidão às mudanças. Dentro dessa visão, a gamificação vem sendo utilizada
como uma forma de motivação dos colaboradores, mas ainda é pouco utilizada em
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empresas do setor de saúde. Portanto, o objetivo do trabalho foi realizar um estudo
para criação, implementação e aplicação de um jogo em um laboratório de análises
clínicas da região do Alto Tietê e avaliar o interesse, a participação e a eficácia de
treinamento dos colaboradores na gestão da qualidade da empresa após utilização
da gamificação neste tipo de atividade. Casuística e métodos: O jogo foi desenvolvido
com perguntas relacionadas com os objetivos estratégicos, a política da qualidade, a
missão, os valores e a visão da empresa. Foi realizada a divulgação e a orientação para
que todos os colaboradores pudessem baixar o aplicativo do jogo em seus respectivos
celulares, sem custo para a equipe. Resultados e conclusão: Os resultados mostraram
que 65% da equipe baixou o aplicativo voluntariamente em seus celulares. Além disso,
foi possível, a partir desse aplicativo, identificar as maiores fragilidades e necessidades
de treinamento da equipe no sistema de gestão da qualidade do laboratório. Portanto, o
jogo demonstrou sua eficácia e se tornou uma importante ferramenta de treinamento,
tornando‑se viável para o laboratório devido a sua capacidade de engajar os colaboradores. A gamificação trouxe uma série de benefícios para a empresa, como maior
comprometimento e motivação entre os envolvidos no processo e uma interessante
alternativa para os tradicionais treinamentos realizados até então.
373

REDUZINDO CUSTOS DE PRODUÇÃO NO LABORATÓRIO CLÍNICO:
GANHOS DE PERFORMANCE SEM INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Oliveira KS, Oliveira JRS, Silva LA, Escalante IBW, Martins GR
Laboratório Sabin de Análises Clínicas
Objetivo: Avaliar os benefícios do acréscimo de máquinas e da introdução de conceitos
da filosofia lean manufacturing (LM) no setor de imunoquímica de um laboratório
privado de grande porte localizado em Brasília, Distrito Federal. Casuística e métodos:
O setor estudado era composto por 10 ADVIA Centaur XP®, quatro ADVIA Chemistry
2400® e quatro IMMULITE 2000® acoplados a uma esteira de aproximadamente
70 metros de comprimento (Aptio®, Siemens). Analisaram‑se os meses de janeiro a
junho de 2017, dividindo-os em três intervalos: janeiro‑fevereiro (sem intervenções),
março‑abril (introdução de máquinas) e maio‑junho (introdução do LM). Em
março, dois ADVIA Centaur XP® e dois IMMULITE 2000® foram introduzidos. Em
maio, introduziu‑se o LM, que inclui: mapeamento de fluxo de processos, estudo de
tempos e movimentos e análise da capacidade produtiva. As variáveis medidas foram
número‑máximo de testes processados/hora e tempo de atendimento total (TAT)
relacionados com produtividade e horas extras de funcionários; recoletas de amostras
e retificações de laudo relacionados com defeitos. Os dados analisados foram normalizados pelo número médio de exames do período. Resultados e conclusão: Comparado
com o período sem intervenções, a introdução de máquinas reduziu o TAT (‑5%), as
recoletas (‑16%) e as horas extras (‑22%). No entanto, houve um aumento do número
de testes processados por hora (+1%) e das retificações de laudo (+25%). Comparado
com a introdução do período de máquinas, a implementação do LM reduziu o TAT
(‑25%), as horas extras (‑33%), as recoletas (‑17%) e as retificações de laudo (‑74%).
Ademais, o número máximo de testes processados por hora aumentou (+21%). O
aumento de máquinas trouxe ganhos maiores para as variáveis relacionadas com
os defeitos, mas não para produtividade. O LM trouxe benefícios para variáveis de
produtividade e defeitos (pontos cruciais do LM).
354

LIDERANÇA EMOCIONAL ALTERANDO CORTISOL E SEROTONINA DE
UMA EQUIPE
Takagaki KM, Cialfi GM, Mugnol KCU, Kimura RJC, Campos MRM
Sancet Laboratório Médico e Universidade de Mogi das Cruzes
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Objetivo: Liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. De
acordo com Daniel Goleman, autor de diversos livros sobre inteligência emocional e
liderança, o humor do líder funciona, em uma empresa, como eletricidade por fios.
Se o humor do líder e os comportamentos resultantes afetam tão fortemente o sucesso
empresarial, então a primeira e principal tarefa de um líder é a liderança emocional.
Atualmente, o estudo da neurociência está sendo muito utilizado pelas empresas no
que diz respeito ao processo de gestão de pessoas. Sabe‑se que determinados hormônios
e neurotransmissores afetam diretamente o comportamento das pessoas e o bom
andamento das atividades e dos processos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar
níveis de cortisol e serotonina de um grupo de colaboradores de um laboratório de
análises clínicas da região do Alto Tietê, que apenas tiveram contato direto com
outro grupo de colaboradores (líderes) que realizaram o programa de intervenção
com base em mindfulness. Casuística e métodos: O programa de oito semanas de
intervenção baseado em mindfulness foi realizado no primeiro semestre de 2017,
inicialmente com um grupo de 18 colaboradores, dos quais a maioria desempenhava
atividade de liderança. Destes, foram dosados níveis de cortisol e serotonina séricos;
fez-se o mesmo procedimento em um grupo de 29 colaboradores que não participou
do programa, apenas ficou em contato direto com os que realizaram. Resultados e
conclusão: Os resultados mostraram que o nível sérico de cortisol do grupo que não
realizou o programa de intervenção com base em mindfulness teve uma queda de
19% e um aumento de 4% nos níveis de serotonina. Isso aconteceu apenas por estarem
em contatos com a equipe que realizou o programa. Esses resultados demonstram o
quão importante é para uma empresa o equilíbrio emocional de uma equipe. Proporcionar um ambiente de trabalho agradável, tranquilo e saudável é, sem dúvida, uma
importante ferramenta para o desenvolvimento de pessoas e empresas, favorecendo
melhores resultados com menos estresse para os colaboradores.
355

INDICADORES DE ABSENTEÍSMO E SEUS PRINCIPAIS FATORES EM
UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO ESTADO DO PARÁ
Cohen PB, Brazão FV, Brazão MAB, Costa SCM, Ribeiro CM
Laboratório Ruth Brazão
Objetivos: Analisar as taxas de absentismo dos colaboradores de um laboratório de
análises clínicas da região metropolitana do estado do Pará, a partir do estudo do
índice de absenteísmo na empresa e seus principais fatores, bem como estratificar
os motivos de afastamentos com seus respectivos setores de atuação. Casuística e
métodos: O presente trabalho relaciona‑se com uma pesquisa descritiva, exploratória,
de abordagem quantitativa, que objetiva o estudo do absenteísmo de profissionais
de um laboratório de análises clínicas do estado do Pará e suas causas e efeitos por
meio da análise do índice de absenteísmo na empresa. Os dados do absenteísmo
foram coletados no período de janeiro a dezembro de 2017, por meio de investigação
das escalas de trabalho predefinidas e tratados em planilha eletrônica. Resultados
e conclusão: Do total de 209 colaboradores, 141 eram do setor pré‑analítico (gestão
de acesso e coleta), sendo este o setor com maior número de colaboradores; 69,38%
do sexo feminino e 30,62% do masculino, com idade média de 31 anos. No período
estudado, a taxa de absenteísmo correspondeu à média de 1,53% para todo o corpo de
colaboradores do laboratório. Através da estratificação dos dados, foi possível perceber
que esses índices estão dentro do limite aceitável de 2,7%, conforme Bispo (2007). O
total de faltas reincide em cada setor na seguinte proporção: o setor administrativo
obteve 6% das faltas; a área técnica, 17%; o de informática, 1%; o operacional, 9%; e
o pré‑analítico, 67%. Os colaboradores faltosos somaram, no período estudado, um
total de 974 de ausências. Destes, 771 por atestados médicos, sendo a principal causa
gastroenterite. O presente estudo mostra que o setor pré‑analítico deve ser prioritário
para mitigação das causas de ausências dos colaboradores devido a sua participação
do total de ausências ao trabalho, contribuindo para a implementação de estratégias
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gerenciais que promovam melhoria contínua nos processos de promoção à saúde e
na reformulação de políticas de recursos humanos.
324

MARKETING ESTRATÉGICO NA ABERTURA DE NOVOS POSTOS DE
COLETA
Souza E, Cialfi GM, Mugnol KCU, Kimura RJC, Campos MRM
Sancet Laboratório Médico e Universidade de Mogi das Cruzes
Objetivos: Nosso país tem passado desde a criação do plano real por uma das maiores
recessões já enfrentadas ao longo da sua história. Nunca tivemos tantas empresas
fechando nesse período, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento da nova era utilizada atualmente, não
só para manter as empresas vivas como também propiciar o crescimento delas, é o
marketing estratégico. O conjunto das funções de marketing propicia uma excelência
nos resultados positivos da administração, gerando o aumento de vendas e lucros,
levando a empresa a uma maior participação no mercado. O trabalho tem como
objetivo verificar o crescimento de um laboratório de análises clínicas da região do
Alto Tietê – da abertura e da permanência no mercado de novas unidades –, utilizando
ferramentas do marketing estratégico dos “4Ps” (produto, preço, praça e promoção)
implantadas por um departamento de marketing. Casuística e métodos: O estudo
foi realizado no período de 2014 a 2018, no qual foram abertos sete novos postos de
coleta em locais estratégicos de cidades diferentes da região do Alto Tietê. Resultados
e conclusão: Houve diminuição de custo e tempo gastos para abertura das unidades
de 30%. Não houve fechamento de nenhuma unidade nesse período, ao contrário,
todas elas apresentaram crescimento desde sua abertura. A ferramenta dos “4Ps”
permitiu um estudo adequado, evitando falhas no processo, como escolha do ponto
e divulgação da marca. Isso mostra que a utilização de ferramentas apropriadas nos
processos de gestão de crescimento da empresa otimiza o tempo e economiza recursos,
levando ao crescimento sustentável e planejado das organizações. Conclui‑se que ter
um departamento especializado nas atividades relacionadas com o marketing estratégico gera, para a empresa, não somente um aumento na confiança das atividades
realizadas, como também uma otimização de tempo e recursos.
19

INCENTIVAR O USO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE
PROCESSO NA GESTÃO LABORATORIAL
Brandino BA, Bighetti JPM

Tema livre tradicional

e 8% conseguindo o contato com a enfermagem do setor; recoletas em média de 7,5%
por mês dos atendimentos, sendo possível saber a causa e o local do atendimento;
controle de hemoculturas positiva média de 20% e contaminadas em média de 4,02%,
também sendo controlados os local e os colaboradores de todas as coletas; controle
do tempo de liberação dos exames no pronto atendimento em média temos 7% de
não conformidade, sendo controladas todas as causa da ocorrência. A partir das informações, foram criados pela própria equipe, vários planos de ações usando algumas
ferramentas da qualidade, como o PDCA, o que demostra a importância de saber com
clareza o que ocorre em nossos processos para podermos criar maneiras de melhorar
a qualidade deles, bem como soluções que realmente venham resolver os problemas.
20

AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS EM UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE UM MUNICÍPIO DO NORDESTE PAULISTA
Almeida Jr. SA, Melo MRS, Andrade G, Silva KRC
Euro Anglo
Objetivos: Avaliação qualitativa de riscos ocupacionais encontrados em unidade de
pronto atendimento de um município do nordeste paulista, assistida pelo sistema
único de saúde. Casuística e métodos: Diante da problemática enfrentada de riscos
encontrados em unidade de atendimento de urgência e emergência, foi realizada a
avaliação de todos os riscos ocupacionais conforme legislação vigente [RDC 302,
RDC 306 (revogada) e posterior a RDC 222, RDC 50 além da NR 32]. Resultados
e conclusão: Realizada a caracterização da unidade, a qual funciona 24 horas
em caráter de revezamento de escalas, com atendimento de adultos, por médicos
clínicos e emergencialistas. A unidade conta com laboratório, farmácia, exame de
imagem, procedimentos simples (sutura e curativos), sala de urgência, ECG, entre
outros. São realizados cerca de 180 atendimentos/dia. Quanto a atendimentos, todos
os colaboradores da área assistencial utilizam jalecos como medida de prevenção de
acidentes, e a empresa fornece outros equipamentos de prevenção individual, como
máscaras e luvas. Há resistência de alguns colaboradores quanto ao uso de luvas e
máscaras durante alguns procedimentos, eles já foram orientados, porém não acham
necessário utilizá-las. A iluminação do local é adequada conforme previsto na RDC
50. Todos os perfurocortantes têm dispositivos de segurança para serem acionados
após a utilização, mas evidenciou-se que própria equipe os retira para realização de
procedimentos, aumentando o risco. Com base no que a literatura relata e no que
foi avaliado em campo, há grande preocupação dos responsáveis (gestores) quanto
a segurança dos colaboradores, contudo, parte deles, apesar de todo treinamento
realizado, ainda deixa de cumprir os processos instalados, o que leva ao aumento da
possibilidade de acidentes ocupacionais.

Santa Casa de Limeira
Objetivo: Demonstrar a importância dos indicadores de desempenho de processo
nas tomadas de decisões, utilizando para acompanhar, avaliar, decidir ou mudar um
processo de forma clara e objetiva, sendo um meio de coletas de dados importante para
criar plano de ação efetivo. Tem-se a preocupação de que isso seja feito de maneira
fácil e barata, criando condições para quebrar paradigmas e preparar os colaboradores para uma gestão de resultados. Casuística e métodos: Foram utilizadas várias
planilhas de Excel para acompanhar o desempenho em diversas atividades do dia a
dia do laboratório: tempo de liberação de exames, número de reclamações, resultados
críticos, cancelamentos de atendimentos, exames de alto custo, recoletas, produção
e outras. Todas as planilhas foram alimentadas diariamente e fez-se uma avalição
semanal com a divulgação dos resultados obtidos aos colaboradores, incentivados a
ajudar nos problemas e parabenizados com os sucessos alcançados. Resultados e
conclusão: Conhecimento das situações de forma clara: comunicação de resultados
críticos em média de 100 por mês, tendo 92% de efetividade em contato com os médicos
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IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEL DE ESTRESSE EVIDENCIADO EM ROTINA
CLÍNICA EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Almeida Jr. SA, Oliveira JD, Rodrigues AA, Andrade G, Melo MRS
Euro Anglo
Objetivos: Este estudo, de natureza descritiva e qualitativa, teve como objetivo identificar a presença e os níveis de estresse em uma equipe assistencial de uma unidade de
pronto atendimento. Casuística e métodos: Realizado acompanhamento da rotina de
urgência e emergência em unidade de pronto atendimento 24 horas, em períodos e dias
alternados. Foram entrevistados 16 colaboradores da área assistencial, que tivessem
um único vínculo empregatício. As entrevistas e as interpretações foram feitas por uma
psicóloga, conforme solicita o Conselho Federal de Psicologia. Resultados e conclusão:

Tema livre tradicional
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O estresse é considerado uma epidemia global, interferindo diretamente na qualidade
de vida. Dependendo da alteração no nível de estresse, este pode acarretar prejuízos de
ordem familiar e social, falta de motivação para atividades em geral, doenças físicas
e psicológicas, além de problemas no trabalho. Após avaliações realizadas com colaboradores, foi possível observar que o conflito vivido em unidade de atendimento traz
enorme desgaste, tensões e estresses, visto que trabalham com exposição contínua a dor,
sofrimento, mortes e exaustiva jornada de trabalho, e isso acaba sendo constante, já
que a rotina é sempre a mesma. Pontos levantados por equipe foram falta de assistência
psicológica, fluxo de atendimento alto e equipe insuficiente, levando a horas extras. A
alternativa encontrada para minimizar isso foi o rodízio de tarefas realizado pela equipe
de enfermagem a cada plantão e a indicação de encaminhamento ao apoio psicológico
ofertado pela prefeitura, programa que já existe há algum tempo na rede pública,
porém é pouco utilizado devido ao desconhecimento da equipe. O acompanhamento
psicológico de colaboradores ligados à área assistencial traz melhorias nos processos
instalados, referenciamento a atendimento de qualidade, aumento de assiduidade,
diminuição de atestados e afastamento por doenças psiquiátricas. O investimento tem
seu retorno a longo prazo, trazendo diminuição dos custos. Aconselha‑se a realização
de outros estudos para avaliação mais crítica.
70

tridimensional, que permite a criação de objetos físicos a partir de um modelo
digital. O objetivo deste estudo consiste em apresentar os resultados da utilização
de uma impressora 3D para o desenvolvimento de peças utilizadas em um laboratório clínico. Casuística e métodos: Foi realizado levantamento de necessidades
de peças utilizadas em um laboratório clínico que poderiam ser desenvolvidas a
partir de uma impressora 3D. A construção de cada uma dessas peças começou
com base em modelo virtual, construído no software livre SLIC 3R, projetado em
camadas. A matéria-prima utilizada foi a acrilonitrila butadieno estireno (ABS).
Resultados e conclusão: Foram impressos (1) suportes para câmara de Makler, o
que resultou em uma melhor fixação no microscópio; (2) quatro adaptadores de
tubos para compatibilizar uma centrífuga a receber tubos de 15 ml; e (3) apoios
para pipetas volumétricas. Todos eficientes em sua aplicação quanto à resistência
e à durabilidade, mas apresentaram rugosidade, característica do processo de fused
deposition modeling (FDM), que foi contornada com a aplicação de solventes para
dissolução da superfície da peça fabricada, a fim de que as camadas se fundam
de forma homogênea. As peças em ABS foram imersas em dimetil‑cetona para
obtenção de uma superfície lisa e brilhante. Com o método de pós‑tratamento das
peças, foi assegurada uma superfície lisa e fácil de ser higienizada. Este material
não foi resistente à autoclavação: peças que precisam ser submetidas às autoclaves
devem ser impressas em materiais que tenham maior resistência à temperatura,
como, por exemplo, o HTPLA, que não foi testado neste trabalho.

ELABORAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO PARA ÁREA DE
HEMATOLOGIA/COAGULAÇÃO DE UM LABORATÓRIO CLÍNICO

107

Mendes CEA, Villarinho AAR, Aranda VF, Martini ES, Guerra JCC
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Criar uma estrutura organizacional com o envolvimento de toda equipe
técnica, médica e áreas afins. Podemos citar inúmeros objetivos e benefícios, como
identificação e estabelecimento de metas, utilização de recursos de forma eficaz,
percepção de oportunidades de melhorias e riscos e definição de responsabilidades,
além de estimular o comprometimento dos envolvidos, a obtenção de credibilidade e o
apoio financeiro. Casuística e métodos: Por meio de uma solicitação do coordenador
médico, foram criados quatro pilares específicos com a definição das atividades, dos
objetivos, das metas e dos indicadores. Realizada a apresentação do organograma para
toda a equipe; todos foram convocados a participar voluntariamente, podendo atuar
em mais de um desses pilares. São eles: rotina; pesquisa; ensino e qualidade. Maior
proximidade entre as áreas de outros serviços, como engenharia clínica, recursos humanos, gestão de custos, além da integração dos setores de hematologia, coagulação,
citometria de fluxo e liquor. Resultados e conclusão: No período de setembro de 2017
a abril de 2018, o modelo de participação proativa propiciou crescimento profissional,
sugestões e soluções imediatas, influenciando diretamente nas melhorias dos nossos
procedimentos técnicos, na elaboração de pesquisa, na participação e na ampliação
na área de ensino, bem como a oportunidade de melhoria na qualidade de nosso
serviço laboratorial. Referência: 1. Kaplan R, Norton D. A estratégia em ação. Rio de
Janeiro: Editora Campus; 1997.
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IMPRESSORA 3D EM UM LABORATÓRIO CLÍNICO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Pinheiro JJ, Lopes ACW, Zoccoli CM, Sanchez PB
Laboratório Médico Santa Luzia S/A
Objetivo: A impressão 3D é uma área da engenharia de manufatura que surgiu na
década de 1080. Está mais acessível e vem sendo empregada no desenvolvimento
de soluções personalizadas e rápidas por meio de uma tecnologia de impressão

64

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO: PROPULSOR DO VÍNCULO
DE COMPROMETIMENTO DO NOVO COLABORADOR COM A
ORGANIZAÇÃO
Mairesse NR, Branco CCSSP, Ferreira ML, Sanchez PB
Laboratório Médico Santa Luzia S/A
Objetivos: Demonstrar como o Programa de Integração, que tem como objetivo
apresentar o laboratório clínico e seus processos, pode favorecer a construção do
vínculo de comprometimento do novo colaborador com a organização. Casuística
e métodos: Os dados gerais da casuística foram obtidos das pesquisas de avaliação
de reação aplicadas, mensalmente, durante o ano de 2017, após a conclusão do
Programa de Integração, que tem duração de três dias. Ao todo, foram admitidos
135 colaboradores, dos quais 94% responderam, espontaneamente, as avaliações de
reação, uma pesquisa qualiquantitativa. Para a análise dos dados, foram utilizados
os métodos de distribuição de frequência e análise de conteúdo. Resultados e
conclusão: Dos respondentes, 90% demonstraram‑se muito satisfeitos, atribuindo
notas entre 9 e 10. Seguem alguns relatos que retratam a percepção dos novos
colaboradores: “Quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz por estar aqui,
vou me dedicar muito e espero ficar por muitos anos”; “É uma empresa que zela
muito pela segurança dos funcionários em um modo geral. Todos com muito
humanismo, tanto com clientes quanto com funcionários”; “Gostaria de expor a
minha alegria e meu encanto por fazer parte dessa empresa que coloca o colaborador e o cliente e [sic] primeiro lugar, dando treinamento adequado e buscando
sempre inovar”; “Peço que continuem treinando os colaboradores, dando‑nos
valorização, pois assim vestimos a camisa da empresa com mais amor de [sic]
dedicação”. Pode‑se concluir que o Programa de Integração favorece a construção
do vínculo de comprometimento do novo colaborador com a organização, uma vez
que permite que os novos colaboradores sejam acolhidos, sensibilizados em relação
aos valores, à missão e à visão organizacional e informados sobre as políticas da
empresa, promovendo que sentimento de insegurança e ansiedade, típico do processo
de admissão, seja mitigado, e que melhores resultados e comprometimento da força
de trabalho sejam alcançados.
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109

tomar ações para evitar reincidências, uma vez que produtividade, além de qualidade,
tornou‑se a constante em laboratórios clínicos. Direcionar esforços não exime o laboratório clínico de gerenciar não conformidades que não geram riscos para a saúde
e a segurança do paciente, pois como exposto por Plebani “erro laboratorial é uma
falha ocorrida em qualquer parte do ciclo laboratorial”.

Objetivos: Demonstrar a importância da Ouvidoria como ferramenta para o monitoramento e a avaliação sistemática dos processos laboratoriais e, consequentemente,
da melhoria da qualidade. Casuística e métodos: Foram selecionados os registros
de manifestações de clientes no período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de
dezembro de 2017. Os dados gerais da casuística foram extraídos do software de gestão de Ouvidoria (OMD v2.0, GeNESS, UFSC, 2003). Ao todo, foram registradas 1.712
manifestações na Ouvidoria, classificadas em informações, sugestões, reclamações,
denúncias e elogios, e representam 0,3% dos clientes atendidos, padrão que vem se
repetindo se comparado com os anos anteriores. Resultados e conclusão: Com base
nas manifestações recebidas, foram realizadas melhorias que impactaram em diversos
processos do laboratório clínico. As melhorias também influenciaram positivamente na
percepção dos clientes quanto à ação da Ouvidoria, segundo a pesquisa de satisfação
do sistema de gestão. Em função das manifestações registradas, foram promovidas
melhorias. Acréscimo de 119 exames no menu laboratorial, revitalização de unidades
de atendimento com ampliação do horário de atendimento nas unidades e coleta
externa, aumento no número de atendentes e de vagas de estacionamento estão entre
as principais melhorias realizadas. O mundo está conectado e o Brasil está nos top 5.
Incentivar o registro de manifestações por parte dos clientes no sistema de Ouvidoria
é um excelente meio para evitar registro de percepções na web, inclusive anônimas.
Ganha o cliente, ganha a empresa. Como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar.
Conclui‑se que a Ouvidoria é uma ferramenta de melhoria da qualidade, uma vez que
contribui para uma maior resolubilidade, permitindo ao laboratório clínico conhecer
a percepção de seus clientes e desenvolver ações corretivas e, sobretudo, preventivas.

162

OUVIDORIA: FERRAMENTA PARA MELHORIA DA QUALIDADE
Gottschild PV, Sanchez PB
Laboratório Médico Santa Luzia S/A

114

GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES E POTENCIAIS RISCOS PARA A
SAÚDE E A SEGURANÇA DO PACIENTE
Sanchez PB, Kons D, Ramos MFS, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia S/A
Objetivos: As não conformidades ocorrem em diferentes momentos do ciclo de vida
laboratorial e podem impactar na saúde e na segurança do paciente. Os objetivos
consistem em observar a quantidade e a qualidade das não conformidades, bem
como classificá‑las como geradoras de potenciais riscos para a saúde e a segurança
do paciente, no intuito de direcionar esforços na gestão de não conformidades. Casuística e métodos: Foram selecionados os registros de não conformidades do segundo
semestre de 2017, que coincidiu com a implantação de um software para gestão de
não conformidades (SoftExpert), de onde os dados foram obtidos. Cabe destacar que o
sistema foi parametrizado, e não conformidades geradoras de risco para o paciente são,
automaticamente, classificadas como gestão de risco, o que não impede que situações
não previstas na parametrização possam ser assim classificadas. Para a análise dos
dados, foram utilizados os métodos de distribuição de frequência e análise de conteúdo. Resultados e conclusão: Foram registradas 511 não conformidades, das quais
75% classificadas como gestão de risco, representando 0,08% dos clientes atendidos.
Classificam‑se em 88,3% pré‑analíticas, 2,3% analíticas, 9,1% pós‑analíticas e 0,3%
outras. Não conformidades relacionadas com o cadastro do paciente, a qualidade da
coleta ou da amostra e que envolvam o resultado e/ou laudo estão entre as principais
não conformidades geradoras de risco. Nesse contexto, coube ao laboratório clínico
identificar as causas das não conformidades, avaliar o impacto na saúde e na segurança do paciente, priorizá‑las, gerar o indicador, analisar e identificar as causas e
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O PAPEL DO BIOMÉDICO NA IMPLANTAÇÃO DO PGRSS EM UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO NO INTERIOR PAULISTA
Almeida Jr. SA
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Universidade de Franca
Objetivos: Avaliar o papel do biomédico na implantação, no treinamento e no acompanhamento de equipe sobre o programa de gerenciamento de resíduos em serviços de
saúde (PGRSS). Casuística e métodos: Em parceria de unidade de pronto atendimento
assistida pelo Sistema Único de Saúde e por profissional biomédico, foi realizada a
implantação do PGRSS, assim como treinamento da equipe e acompanhamento de
descarte de materiais. A unidade teve abertura no ano de 2017, porém não foi realizada a
implantação, conforme determinação de legislação específica (RDC 222, de 29 de março
de 2018). Resultados e conclusão: O artigo 4º da legislação diz que o gerenciamento
dos RSS deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos
materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos. O profissional biomédico,
legalmente habilitado em Análises Clínicas, pode exercer a responsabilidade de emissão
do PGRSS, sendo este encaminhado e aprovado pelo Conselho Regional de Biomedicina.
Para tal feito, o biomédico acompanhou em dias alternados a rotina de colaboradores,
desde setores administrativos até assistencial e diagnóstico, avaliando a geração e o
descarte dos materiais. Avaliou-se, ainda, o armazenamento provisório até a retirada do
material por empresa designada. Falhas foram encontradas, como descarte inadequado
de material sem potencial infectante em lixo branco, descarte de material comum em
lixo azul, falta de identificação dos lixos, indicando cada descarte, e, em alguns, ausência
de pedal para abertura e fechamento do lixo. Os colaboradores que executam tanto o
descarte quanto a retirada do lixo informaram que não tiveram treinamento específico
para realização do procedimento. Diante de tudo isso, fica evidente a importância do
biomédico na implantação, no treinamento e no gerenciamento do PGRSS na melhoria
dos processos e na segurança do colaborador e do meio ambiente.

HEMATOLOGIA
164

ASSOCIAÇÃO DOS NOVOS BIOMARCADORES DE LESÃO RENAL
PRECOCE COM OS HAPLÓTIPOS NA ANEMIA FALCIFORME
Laurentino MR, Moura ATG, Martins MF, Santos TEJ, Lemes RPG
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: A anemia falciforme (AF) é uma doença causada por uma mutação pontual
no códon da betaglobina, havendo formação de uma hemoglobina alterada (HbS). Entre
as complicações mais graves da AF, encontram‑se as alterações renais que iniciam desde
a infância, em consequência da anemia crônica, do fluxo sanguíneo aumentado e dos
eventos de vaso‑oclusão. Os parâmetros disponíveis atualmente na avaliação da função
renal, como creatinina sérica e taxa de filtração glomerular, estimada por meio do cleareance de creatinina, não são capazes de predizer alterações renais em seus primeiros
estágios, pois se alteram apenas quando o dano renal se torna extensivo e, em grande
parte, irreversível. Entre os marcadores estudados, encontram‑se a molécula de injúria
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renal (KIM‑1), a lipocaína associada à gelatinase de neutrófilos (NGAL) e a proteína
quimiotática de monócitos 1 (MCP‑1). O objetivo deste trabalho foi associar os novos
biomarcadores de lesão renal precoce com os haplótipos da betaglobina em pacientes
adultos com AF. Casuística e métodos: Participaram do estudo, 70 pacientes com AF
e 20 indivíduos saudáveis, sem complicações renais (grupo-controle). Os marcadores
KIM‑1, NGAL e MCP‑1 foram dosados por ELISA, e os haplótipos, por PCR‑RFLP. O programa estatístico GraphPad Prism 5.0 foi utilizado para análise estatística. Valores de p
< 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Resultados e conclusão: Os
pacientes com AF apresentaram aumento significativo de NGAL, KIM‑1 e MCP‑1 quando
comparados com o grupo-controle (p < 0,05). Apesar de ser observada uma tendência,
os pacientes com AF não apresentaram diferenças nas concentrações de KIM‑1, NGAL e
MCP‑1 quando estratificados de acordo com os haplótipos da betaglobina‑S. Concluiu‑se
que os pacientes estudados apresentaram aumento de biomarcadores renais precoces,
entretanto, mais estudos são necessários para verificar fatores que possam estar relacionados com a gravidade clínica na AF. Referência: 1. Urbschat A, Obermüller N, Haferkamp
A. Biomarkers of kidney injury. Biomarkers. 2011; 16: 22‑30.
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IDENTIFICAÇÃO DE MUTAÇÕES NO GENE NPM1 NO DIAGNÓSTICO
DE PACIENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
Pilger DA, Menegotto PR, Alegretti AP, Farias MG, Pedrazzani FS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Objetivos: Identificar mutações no gene nucleofosmina 1 (NPM1) no diagnóstico de
pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA) por citometria de fluxo e avaliar em
termos estratégicos em relação ao método molecular. Casuística e métodos: Foram
empregadas adaptações das técnicas descritas na literatura, utilizando imunofenotipagem por citometria de fluxo confirmada por técnica molecular de PCR primers
alelo‑específicos (ARMS‑PCR). Para a imunofenotipagem, foi utilizado um anticorpo
monoclonal que se liga à versão mutada do gene NPM1 (NPMc PE) juntamente aos
anticorpos CD45 FITC, CD34 PerCP‑Cy5.5 e CD117 APC, permitindo a separação das
células neoplásicas e a identificação do perfil mutacional do gene NPM1. Foram
adquiridos 500.000 eventos no citômetro FACSCanto II, e para análise dos dados, foi
utilizado o software InfinicytTM. Como controle negativo, foi utilizada a mediana de
fluorescência dos linfócitos normais do próprio paciente. Para a técnica de ARMS‑PCR,
utilizaram-se utilizados primers alelo‑específicos que permitem identificar diferentes
perfis mutacionais em NPM1. Resultados e conclusão: Como exemplo de aplicação,
avaliamos um paciente com diagnóstico inicial de LMA. Na imunofenotipagem,
observamos positividade para o marcador NPMc PE nos blastos quando comparados com os linfócitos do paciente, indicando presença de mutação em NPM1. O
resultado foi confirmado por biologia molecular, na qual foram observadas bandas
correspondentes a um alelo mutado correspondentes às inserções TCTG, CATG, TATG
(mais comuns) e a variante CTTG, além do alelo normal, visto que esta mutação só
é viável em heterozigose. Assim, observamos que ambas as técnicas foram capazes de
identificar mutações presentes no gene NPM1 desse paciente, apresentando resultados
concordantes. Essa estratégia é promissora, já que permite a inclusão de anticorpos no
painel de diagnóstico inicial do paciente com LMA, otimizando a técnica. Além disso,
o ARMS‑PCR é uma técnica rápida e relativamente barata que permite a confirmação
molecular do resultado, garantindo mais segurança ao diagnóstico.
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HEMOGLOBINA S ASSOCIADA À DEFICIÊNCIA DE FERRO: RELATO DE
CASO
Envall NCS, Scarpato BL, Franzon CMR, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia
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Objetivo: A hemoglobina S (HbS) é a hemoglobina (Hb) variante mais comum no Brasil. O traço falciforme caracteriza o portador assintomático ou o estado heterozigótico.
A associação de hemoglobinas variantes como a HbS com a deficiência de ferro requer
uma atenção especial na avaliação dos resultados, sendo fundamental a correlação
de diferentes métodos laboratoriais e história clínica para a interpretação correta do
diagnóstico do paciente. O presente estudo teve como objetivo relatar um caso de um
paciente com HbS associada à deficiência de ferro. Casuística e métodos: Mulher, 40
anos, internada na unidade de terapia intensiva (UTI), foi submetida à investigação
laboratorial de anemia (Hb = 8,3 g/dl). Os índices hematimétricos demonstravam
tratar‑se de anemia hipocrômica, microcítica e com anisocitose acentuada (HCM =
22,4 pg; VCM 74,2 fl e RDW 27%). A eletroforese de Hb pelo método capilar (Capillarys
2 ‑ Flex Piercing®, Sebia) revelou presença de HbA1 (72,9%), aumento de HbA2 (4%) e
HbS (23,1%), resultados abaixo dos valores normalmente encontrados na população
heterozigota, que é de 30% a 40%. O teste de resistência osmótica em solução de cloreto
de sódio 0,36% foi positivo. A pesquisa de corpos de H em azul de cresil brilhante foi
negativa, e o teste de falcização apresentou resultado positivo. A análise do perfil de
ferro demonstrou: ferro 12 ug/dl (VR: 50 a 170 ug/dl); capacidade total e latente da
combinação do ferro 194 mcg/dl (VR: 250 a 425 mcg/dl); ferritina 15 ng/ml (15 a
200 ng/ml) e índice de saturação da transferrina pelo ferro 18% (15% a 50%). Resultados e conclusão: Hipóteses a considerar diante do achado de HbS em proporção
não habitual são: status pós-transfusional, associação com deficiência de ferro ou
alfatalassemia. A paciente não havia sido submetida à transfusão, e a alfatalassemia
foi descartada pela análise da eletroforese de Hb, bem como pelo teste de corpos de H.
O presente caso ressalta a importância da correlação de diferentes metodologias para
a correta interpretação dos achados laboratoriais na anemia.
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EFEITO DA ISOTRETINOÍNA NO EXAME TEMPO DE PROTROMBINA
Castanhel APS, Faria DK, Franzon CMR
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: O tempo de protrombina (TP) avalia as vias extrínseca e comum da coagulação, prolongando‑se nas deficiências seletivas ou conjuntas dos fatores II, V, VII
e X, durante o uso de anticoagulantes orais e na presença de inibidores específicos
circulantes. Na prática clínica, a determinação do TP é um método simples, barato,
que auxilia na avaliação da função hepática. A isotretinoína é o ácido 13‑cis‑retinoico,
um derivado do retinol. É utilizada para tratar acne inflamatória. Os principais
efeitos adversos são eritema, ressecamento da pele, dermatites, alterações de humor,
aumento de colesterol e triglicerídeos e teratogenicidade. São descritos aumentos nas
enzimas hepáticas em 5% a 35% dos pacientes, e o mecanismo dessa alteração ainda é
desconhecido. Acredita‑se que os ácidos retinoides alteram a síntese de glicoproteínas
ou a expressão genômica e produzem lesão na membrana celular dos hepatócitos.
O efeito deste fármaco sobre triglicerídeos e enzimas hepáticas é bem conhecido, ao
contrário do efeito sobre o TP. O presente estudo teve como objetivo avaliar se o uso
de isotretinoína oral alterou o exame de TP. Casuística e métodos: Foram avaliados
dados de pacientes de ambos os sexos e todas as idades, de janeiro a setembro de
2017. O exame TP foi realizado no equipamento CS2100i (Sysmex®) com o reagente
Thromborel S (Siemens®), e foi considerado alterado quando o tempo ficou acima
de 14 segundos. Resultados e conclusão: Foram analisadas 40.420 amostras com
exame TP. Do total, 390 (1%) estavam em uso de isotretinoína oral. Destes, 20 (5%)
apresentaram TP alterado. O tratamento com isotretinoína por três meses ou mais
induz alterações nos níveis de triglicerídeos, AST e ALT. Dos pacientes com TP alterado,
nenhum apresentou alterações nas enzimas hepáticas e apenas um, resultado alterado
de triglicerídeos. Os resultados demonstraram, em 5% dos casos, associação de uso
de isotretinoína oral e alterações no exame TP. Como o efeito da isotretinoína oral
sobre o TP foi pouco estudado, não se sabe o mecanismo pelo qual essa alteração
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ocorre. Uma das hipóteses é que a isotretinoína tem efeito tóxico sobre os hepatócitos,
justificando essa alteração. A portaria 1.159, de 18 de novembro de 2015, não cita o
monitoramento do TP durante o tratamento com esse fármaco, mas o percentual
de alterações encontrado sugere que ele também poderia ser monitorado. Como a
isotretinoína apresenta muitos efeitos adversos, o monitoramento laboratorial é muito
importante para se ter um tratamento seguro. Este trabalho abre margem para que
outros estudos sejam realizados, avaliando o efeito da isotretinoína no exame TP.
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RELATO DE CASO: SWITCH DE LINHAGEM DE LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA AGUDA B PARA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
Sousa I, Franzon CMR, Wagner AOM, Faria DK, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: Switch de linhagem (conversão da linhagem das células leucêmicas)
durante o curso da doença é uma manifestação rara com significante correlação
com a expressão do anticorpo NG‑2 e com a presença da translocação 11q23/MLL. O
presente estudo relata o caso de uma paciente com diagnóstico inicial de leucemia
linfoblástica aguda B (LLA-B) com switch de linhagem para leucemia mieloide aguda.
Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino, 20 anos, indicação clínica de leucose
aguda. Realizou imunofenotipagem de medula óssea (IMF‑MO). A preparação e a
marcação da amostra, a compensação do equipamento e os monoclonais utilizados
foram feitos de acordo com o protocolo Euroflow, e a aquisição da amostra realizada
em equipamento FACS CANTO II 8 cores. A análise dos dados foi realizada em software
Infinicyt. Resultados e conclusão: Ao diagnóstico inicial, a IMF‑MO revelou 38% de
blastos de linhagem linfoide B com fenótipo: expressão positiva dos marcadores CD19,
CD79a, CD22, CD34, CD38, TDT, ausência da expressão de CD10 e IgM citoplasmática,
caracterizando blastos em estágio pró‑B e expressão aberrante de NG‑2 e coexpressão
de marcadores mieloides CD15, CD65 e CD123. Três meses e meio após o diagnóstico
de LLA‑B, houve recidiva da doença com características de switch de linhagem. Nesse
período, a IMF‑MO revelou 10% de células patológicas positivas para HLA‑DR e NG‑2,
sendo 2% com fenótipo de blastos linfoides B de LLA‑B, com expressão positiva de CD19,
CD79a, CD38 e 8% com fenótipo de células mieloides anômalas, com expressão positiva
de CD38, CD33, CD123, CD15 e CD64. A conclusão do laudo de imunofenotipagem
foi leucemia aguda biclonal linfoide B/mieloide, sugerindo associação com rearranjo
MLL. Após um mês, a paciente ainda apresentava 0,01% de doença, sem resposta à
quimioterapia e veio a óbito. No presente caso estudado, a análise imunofenotípica
foi fundamental para o rápido diagnóstico, a classificação e a avaliação prognóstica
da doença, pois a expressão de NG‑2 e uma possível associação com a translocação
11q23/MLL confere mau prognóstico para a doença.
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UTILIZAÇÃO DA CITOMETRIA DE FLUXO NA SÍNDROME DE
BERNARD‑SOULIER
Bento LC, Correia RP, Alexandre AM, Barroso RS, Bacal NS
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: A síndrome de Bernard Soulier (SBS) é uma doença hereditária causada
por ausência ou alteração na expressão da glicoproteína plaquetária CD42b (GPIbα),
caracterizada por trombocitopenia e plaquetas gigantes. A citometria de fluxo (CF) é
uma ferramenta auxiliar no diagnóstico e na investigação da função plaquetária em
pacientes com trombocitopenia. Nosso objetivo foi demonstrar a utilização da CF na
investigação de alterações fenotípicas em pacientes com suspeita de SBS. Casuística
e métodos: Avaliamos 47 amostras com suspeita de SBS. As amostras foram coletadas
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Tema livre tradicional

em EDTA, e o plasma rico em plaquetas (PRP) obtido após 3 horas de decantação das
hemácias. O PRP foi marcado com CD42bFITC e CD41PE. A aquisição e as análises
dos dados foram realizadas no Cytomics FC500 (Beckman Coulter – BC) e no Navios
Flow Cytometer (BC) e no software Kaluza (BC). Resultados e conclusão: Em nosso
estudo, dos 47 casos avaliados, a CF foi capaz de detectar cinco casos com anormalidade na expressão de CD42b. Em três casos a expressão do CD42b foi negativa e a SBS
confirmada por meio da clínica e da morfologia. Em dois casos houve diminuição
na expressão de CD42b, sugerindo SBS. Não foi evidenciada nenhuma alteração na
expressão do CD41 nas amostras estudadas. A SBS é uma doença rara com diversas
mutações gênicas que dificultam o diagnóstico através de técnicas moleculares. O teste
de agregação plaquetária pode ser útil na investigação, mas casos com plaquetopenia
severa podem prejudicar o estudo da agregação. A CF é um método prático, rápido e
de fácil execução técnica, que tem sido cada vez mais utilizado no auxílio diagnóstico
de SBS, mesmo em casos de plaquetopenia, visto que adiciona informações relevantes
sobre o fenótipo plaquetário e deve ser utilizado em conjunto com a morfologia, o
hemograma com contagem plaquetária associada ao volume das plaquetas (VPM), o
tempo de sangramento, o tempo de protrombina, o tempo parcial de tromboplastina
ativada e a agregação plaquetária para conclusão diagnóstica.
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PREVALÊNCIA DA MUTAÇÃO DO FATOR V DE LEIDEN EM POPULAÇÃO
ATENDIDA EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS
Castanhel APS, Faria DK, Koga AH, Franzon CMR
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Trombofilias são condições hereditárias ou adquiridas que aumentam o risco
de trombose venosa ou arterial. O fator V de Leiden (FVL) é produto da mutação no gene
que codifica o fator V. Essa mudança diminui a inativação do fator V pela proteína C
ativada, resultando em fator de risco para evento trombótico. A prevalência da mutação
na população geral é de 4% a 7% em caucasianos e 0% a 1% em não caucasianos. O
estudo teve como objetivo avaliar a prevalência da mutação e verificar se a sua presença
causou alteração no resultado dos exames atividade da proteína C (PC) e da proteína
S (PS). Casuística e métodos: Foram analisados dados de pacientes (pesquisa da mutação do FVL, atividade da PC e atividade da PS) de um laboratório clínico da grande
Florianópolis, durante cinco anos (2012 a 2016). A pesquisa da mutação do FVL foi
realizada por meio de PCR em tempo real; a PC, por método cromogênico e a OS, por
método coagulométrico. Os dados foram analisados com o programa Excel®, para avaliar
a prevalência da mutação do FVL e seu efeito nos resultados de PC e PS. Resultados e
conclusão: No período analisado, foram realizadas 2.940 pesquisas da mutação do FVL.
Destas, 244 (8,3%) apresentaram a mutação, das quais 234 eram heterozigotos (8%) e
10 homozigotos (0,3%). A prevalência encontrada foi de 8,3%, maior que a descrita por
outros autores. Considerando que os dados partiram de solicitações médicas em laboratório clínico, considera‑se que a probabilidade pré‑teste é superior à da população em
geral não selecionada. Dos pacientes com a mutação, 125 realizaram pesquisa de PC e/
ou PS, dos quais 70 (86%) apresentaram resultados alterados, sugerindo que a mutação
pode ter causado a alteração. O presente estudo demonstrou que a presença do FVL pode
alterar os exames de PC e PS, sendo imprescindível a correlação dos exames laboratoriais
para uma correta interpretação, e uma prevalência de 8,3% do FVL. Como essa análise
ocorreu em amostras com suspeita clínica, podendo superestimar o achado, sugere‑se a
realização desse mesmo estudo em amostras na população em geral.
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ESTUDO DO FATOR DE CRESCIMENTO ENDOTELIAL VASCULAR A EM
PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME

Tema livre tradicional
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Laurentino MR, Galvão LM, Freitas MVC, Machado RPG, Lemes RPG
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: A anemia falciforme (AF) é uma doença hereditária decorrente de uma mutação pontual no gene da globina βS, gerando uma hemoglobina anormal denominada
de hemoglobina S (HbS), que, quando desoxigenada, sofre polimerização, favorecendo
o fenômeno de vaso‑oclusão, dano endotelial vascular e expressão de fatores angiogênicos. O objetivo deste trabalho foi verificar a associação do fator de crescimento
endotelial vascular A (VEGF‑A) com a hemoglobina fetal (HbF) e o tratamento com
hidroxiureia (HU) em pacientes com AF. Casuística e métodos: O estudo foi do tipo
transversal, analítico e observacional. A população em foi constituída por 51 pacientes
com diagnóstico molecular de AF, sendo 39 em uso de HU e 12 sem uso. Sessenta e um
indivíduos sem hemoglobinopatias participaram como grupo-controle. A dosagem
de VEGF‑A foi realizada por ELISA. Os dados clínicos e laboratoriais foram obtidos
por consulta em prontuários. A análise estatística foi realizada mediante a utilização
do programa estatístico GraphPad Prism versão 5.0. Resultados e conclusão: Os
pacientes com AF apresentaram parâmetros hematológicos característicos da doença e
aumento significativo de VEGF‑A em relação ao grupo-controle. Quando se estratificou
os pacientes pelo uso de HU, foram observadas concentrações maiores de VEGF nos
pacientes que não estavam em tratamento. Observou‑se correlação negativa entre as
concentrações de VEGF‑A e as concentrações de HbF, e uma correlação positiva com
a contagem de reticulócitos. Concluiu‑se que o aumento do VEGF‑A nos pacientes
sem uso de HU possa ser atribuído à fisiopatologia da doença e que provavelmente o
uso da HU teve ação antiangiogênica, no entanto, mais estudos são necessários para
avaliar o papel do VEGF‑A e da angiogênese na AF. Referência: 1. Al‑Habboubi H, et
al. The relation of vascular endothelial growth factor (VEGF) gene polymorphisms on
VEGF levels and the risk of vasoocclusive crisis in sickle cell disease. Eur J Haematol.
2012; 89(5): 403-9.
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ASSOCIAÇÃO DO FATOR DE CRESCIMENTO ENDOTELIAL VASCULAR
A COM AS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM PACIENTES COM ANEMIA
FALCIFORME EM USO OU NÃO DE HIDROXIUREIA
Laurentino MR, Galvão LM, Freitas MVC, Machado RPG, Lemes RPG
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Objetivo: A anemia falciforme (AF) é uma hemoglobinopatia ocasionada pela presença
da hemoglobina S em homozigose que causa diversas manifestações clínicas graves
decorrentes de dois fatores principais: hemólise crônica e crises vaso‑oclusivas (CVO).
O objetivo deste trabalho foi verificar a associação do fator de crescimento endotelial
vascular A (VEGF‑A) com as manifestações clínicas em pacientes com AF. Casuística
e métodos: O estudo foi do tipo transversal, analítico e observacional. A população
em estudo foi constituída por 51 pacientes com diagnóstico molecular de AF, sendo
39 em uso hidroxiureia (HU) e 12 sem uso, e 61 indivíduos sem hemoglobinopatias,
considerados sadios. Os dados clínicos (litíase biliar, priapismo, síndrome torácica
aguda, úlceras de perna, cardiopatia, necrose femoral, AVC e CVO) foram coletados por
consulta aos prontuários médicos. A dosagem de VEGF‑A foi realizada por ELISA de
acordo com o protocolo fornecido pelo fabricante. A análise estatística foi realizada,
utilizando o programa estatístico GraphPad Prism versão 5.0. Resultados e conclusão:
Foi encontrada uma associação entre as concentrações de VEGF‑A e a quantidade de
CVO por ano, na qual se observou que o grupo de pacientes que apresentou mais de
três crises por ano demonstrou concentrações de VEGF‑A maiores que os pacientes
com menos de três crises por ano. Quando comparadas as concentrações de VEGF‑A e
a quantidade de CVO por ano em pacientes com AF em uso ou não de HU, observou‑se
que aqueles que apresentaram mais de três crises por ano eram os pacientes que
não estavam em uso de HU. Não foi encontrada relação entre o VEGF‑A e as outras
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manifestações clínicas estudadas. Concluiu‑se que os pacientes com CVO e sem uso
de HU apresentaram aumento de VEGF‑A, o que mostra um aumento da atividade
angiogênica durante as CVO e uma atividade protetora (antiangiogênica) nos pacientes
tratados com HU. Referência: 1. Lopes, et al. In vitro and in vivo anti‑angiogenic effects
of hydroxyurea. Microv Res. 2014; 94: 106-13.
38

LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA: RECIDIVA COM BLASTOS
LINFOIDES EM LIQUOR
Martins BS, Franzon CMR, Wagner AOM, Lopes ACW
Santa Luzia Laboratório Médico
Objetivos: A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma neoplasia mieloproliferativa,
comumente associada ao gene de fusão BCR‑ABL1 no cromossomo Philadelphia. A
fase blástica da doença caracteriza‑se pela presença de 20% ou mais de blastos em
sangue periférico ou na medula óssea, sendo, em 70% dos casos, blastos de linhagem
mieloide e, em 20%‑30%, blastos de linhagem linfoide. As proliferações extramedulares
mais comuns são em pele, linfonodos, baço, ossos ou sistema nervoso central (SNC). O
objetivo deste estudo é relatar um caso de infiltração no sistema nervoso central (SNC)
por blastos linfoides B. Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino foi diagnosticada aos 23 anos com LMC já em fase blástica. O hemograma apresentou leucometria
372.670/mm3, desvio à esquerda com promielócitos, mielócitos, metamielócitos e
bastões, basofilia, eosinofilia, blastos 45%, anemia (Hb 8,6 g/dl) e plaquetopenia
(116.000/mm3). A análise imunofenotípica demonstrou se tratar de blastos linfoides
B com fenótipo CD45+fraco, CD19++, CD34++, CD10++, CD20+ (5%), Hla‑Dr+,
CD9‑/+, CD22+, CD24+, CD79a citoplasma+, TDT+, CD25+, sendo negativo para
CD4, CD8, CD3 membrana e citoplasma, MPO, CD15, CD65, IgM citoplasma, havendo
expressão de marcadores mieloides CD13e CD33, fraca expressão de CD38 e fenótipo
sugestivo de t(9;22). Também foi evidenciada a presença de células em diversos estágios
maturativos na série granulocítica, frequente em síndrome mieloproliferativa. A análise
molecular (RT‑PCR) foi positiva para BCR‑ABL p210. Após seis anos, foi coletada
amostra de liquor para avaliação de recidiva no SNC. A análise citológica evidenciou
853 células nucleadas/mm3, com 86% de blastos; e a análise imunofenotípica, 88%
de blastos linfoides B, com fenótipo CD45+fraco, CD19+, CD10+ (30%), CD34+,
CD38+, CD33+, CD20+ (7%). Resultados e conclusão: O caso relatado demonstra
a importância da associação dos exames laboratoriais, como hemograma, imunofenotipagem e análise molecular para conclusão do diagnóstico, da classificação e da
avaliação prognóstica de doenças onco-hematológicas.
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PREVALÊNCIA DO TRAÇO FALCIFORME EM DOADORES DE SANGUE
DE UM HEMOCENTRO CATARINENSE
Vieira ADC, Raldi KG, Madeira K
Universidade do Extremo Sul Catarinense
Objetivo: O traço falciforme é condição genética heterozigótica que acarreta formação de uma hemoglobina anormal, a hemoglobina S (HbAS). Indivíduos com HbAS
mostram uma condição relativamente comum e clinicamente benigna, porém com
limitações em relação à doação de sangue. A importância da sua detecção na população justifica‑se pelo fato da necessidade de aconselhamento genético e orientações
referentes à geração de filhos portadores da doença falciforme (HbSS). O presente
estudo teve como objetivo principal verificar se houve aumento na prevalência de
traço falciforme, utilizando como base os anos de 2006 e 2016 em um hemocentro
catarinense. Casuística e métodos: Os dados foram coletados por meio de relatórios
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do HEMOSIS e analisados com auxílio do software IBM Statistical Package for the
Social Sciencies, versão 22.0. Resultados e conclusão: Por meio dos dados obtidos,
observou‑se que a prevalência de traço falciforme no ano de 2006 foi de 78,76 casos
para cada 100.000 habitantes e no ano de 2016, de 169,74 casos para cada 100.000
habitantes, representando um aumento de 115,5%. Assim, o presente estudo provê
dados para o progresso de mecanismos de triagem e aconselhamento no processo de
doadores com perfis do traço falciforme.
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ESTUDO DOS EFEITOS DO TEMPO DE EXECUÇÃO NOS TESTES
BÁSICOS DE COAGULAÇÃO EM PACIENTES COM E SEM TRATAMENTO
COM ANTICOAGULANTE
Feres MC, Marques RF, Vicari P, Ramadan DR, Souza AAL
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo
Objetivo: Neste estudo, os autores precisaram identificar um tempo máximo de
execução dos testes básicos de coagulação, mantendo‑os à temperatura ambiente e
sem centrifugação até o tempo de execução, sem impacto nos resultados. Casuística
e métodos: Foram selecionados 100 pacientes da rotina laboratorial divididos em: 50
sem tratamento e 50 com tratamento (um grupo warfarina e outro com AAS). Foram
coletadas cinco amostras com citrato de sódio – Vacuette® de cada voluntário. As
amostras foram transportadas em prateleiras, em caixas climatizadas, (18ºC‑25ºC)
e sem centrifugação, da unidade de coleta para o laboratório onde os testes seriam
realizados. Cada amostra foi realizada em um determinado momento (0, 4, 8, 16 e 24
horas). Os testes realizados para cada amostra foram (TP, AP, INR e TTPA) determinados pelo coagulômetro no equipamento Sysmex® CA 1500. Resultados e conclusão:
Realizamos testes estatísticos de medidas repetidas de Anova com post-hoc em grupos:
sem medicação, grupo com AAS e grupo com warfarina, comparando tempos basais,
tendo como variáveis dependentes as medidas TP, AP e INR, e variáveis independentes
os tempos de execução (0, 4, 8, 16 e 24 horas). Com base nos resultados post‑hoc, as
medidas de TP, AP e INR não apresentaram diferenças significativas entre os valores
basais e os tempos 4, 8 e 16 horas, apresentando diferença em relação após 24 horas
(p < 0,006) em temperatura ambiente. As medidas de TTPA apresentaram diferença
significativa com a medida basal às 8, 16 e 24 horas (p < 0,001). Os autores concluíram que o fator que determina as diferenças nas cinco medidas é o tempo de espera,
independentemente do uso ou não de medicação. Portanto, podemos dizer que os testes
TP, AP e INR podem esperar até 24 horas em tubo, enquanto as medições TTPA permanecem estáveis até 8 horas, tanto em temperatura ambiente quanto sem centrifugação.
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DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DE UM CASO RARO DE
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA
Ribeiro AAB, Pirath IMS, Matiollo C, Cardoso CC, Silva MCS
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago/Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC)
Objetivos: O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da citometria de fluxo
(CF) e da RT‑PCR como técnicas complementares para o diagnóstico, a estratificação
prognóstica e a avaliação da doença residual mínima (DRM) e de infiltração do sistema
nervoso central (SNC) de leucemia promielocítica aguda (LPA). Casuística e métodos:
Os dados clínicos do paciente foram coletados do prontuário, e os resultados dos exames
laboratoriais, obtidos na divisão de análises clínicas de um hospital universitário. No
hemograma de admissão, observaram‑se anemia, plaquetopenia e 45.950 leucócitos/
mm3; desses, 92% eram células imaturas, além de LDH 1296 U/l e RNI 1,38. Na imuno-
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fenotipagem por CF do sangue periférico, foi evidenciada a presença de 93,4% de células
mieloides imaturas com fenótipo sugestivo de LPA. A RT‑PCR confirmou a presença da
fusão PML/RARα transcrito bcr3 e da mutação FLT3‑DIT. Após 12, 18 e 21 meses do diagnóstico e do tratamento, foi observada a presença de 0,02%, 0,2% e 96,0%, respectivamente,
de células imaturas com fenótipo aberrante e semelhante ao encontrado no diagnóstico.
A detecção do PML/RARα bcr3 por RT‑PCR também confirmou a recidiva de LPA. Em
seguida, devido à presença de sintomas neurológicos, a análise da punção de liquor (LCR)
evidenciou a presença de células comprometidas com a linhagem basofílica e neutrofílica,
ambas com expressão aberrante de CD56 , bem como a presença do PML/RARα bcr3.
Resultados e conclusão: Os resultados laboratoriais permitiram o diagnóstico de um
caso de LPA com expressão aberrante de CD56, o que auxiliou na detecção da DRM até
o momento da recidiva. A detecção da fusão PML/RARα em amostra de LCR confirmou
que as células da linhagem basofílica e neutrofílica se tratavam de células neoplásicas
infiltradas. Isso pode ser explicado pelo fato de as células da LPA poderem ter origem em
uma célula basofílica precursora e também devido à possível diferenciação das células
neoplásicas em basófilos, induzida pelo ATRA.
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DESEMPENHO DO ANALISADOR DE IMAGENS NO PROCESSO DE
DIFERENCIAÇÃO CELULAR DO HEMOGRAMA
Finazzo C, Siozak MM, Lima CPJ, Medeiros Jr. NM, Duarte AJS
Associação Sanatório Sírio, Hospital do Coração
Objetivo: Avaliar o desempenho analítico do analisador de imagens hematológicas
Cellavision no processo de diferenciação celular do hemograma. Esse equipamento,
por meio de sua alta tecnologia de imagem digital, substituirá a análise microscópica
convencional na maioria dos casos, otimizando o tempo destinado a essa parte do
processo e disponibilizando mais tempo e atenção às análises mais complexas. Casuística e métodos: Avaliamos um total de 131 amostras entre normais e alteradas de
pacientes da rotina de um hospital. As amostras alteradas contemplaram pacientes com
linfocitose, desvio à esquerda, atipia linfocitária e blastos. Para avaliar a precisão do
Cellavision, analisamos duas lâminas (normal e alterada), por 10 vezes consecutivas
para cada parâmetro do hemograma. A exatidão foi avaliada por um estudo comparativo entre o Cellavision, a microscopia e o analisador hematológico Sysmex XT por
um mesmo analista. Estudamos a variabilidade intra‑analista, avaliando 41 amostras,
em que a mesma lâmina foi realizada por dois diferentes analistas no analisador de
imagens. A comparabilidade foi realizada através do método de Chauvenet, da tabela
de Rümke e no software EPevaluator. Resultados e conclusão: A precisão ficou dentro
do erro total aceitável. A exatidão foi realizada por meio do estudo de concordância,
utilizando a tabela de Rümke; todos os parâmetros ficaram acima do critério mínimo
do software EPevaluator. O estudo complementar comparando o XT e o Cellavision
mostrou boa correlação. A variabilidade intra‑analista realizada através do método
de Chauvenet mostrou boa correlação. Concluímos que o Cellavision fornece valores
que permitem relatar com confiança a diferenciação celular do hemograma. Além
disso, essa ferramenta também é útil, permitindo rever o esfregaço, monitorizar a
evolução hematológica, arquivar imagens e contribuir para o ensino da morfologia.
412

AVALIAÇÃO LABORATORIAL DE RECAÍDA, PERDA DE QUIMERISMO
E DOENÇA RESIDUAL MÍNIMA NO PÓS-TRANSPLANTE ALOGÊNICO
DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS DE LEUCEMIAS AGUDAS E
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS
Velloso EDRP, Blumenschein DI, Bacal NS, Torres MA, Silveira PAA
Sociedade Israelita Albert Einstein
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Objetivos: O transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas (alo‑TCTH)
é terapia curativa para várias doenças hematológicas, como leucemias agudas (LA)
e síndromes mielodisplásicas (SMD). É sugerida avaliação nos dias d+30 e d+100
ou quando há alteração clínica, utilizando as metodologias citomorfologia (CyMo),
citometria de fluxo (CF), cariótipo (KT), quimerismo por cariótipo (ChimKT) e
quimerismo por STR (ChimSTR). Estudos descrevem que o ChimSTR e o doença
residual mínima (DRM) são biomarcadores preditivos de recaídas, especialmente
na LA. Os objetivos deste estudo foram descrever e avaliar a concordância entre
diferentes técnicas laboratoriais utilizadas na avaliação de recaída (morfologia
e anormalidade clonal no cariótipo), perda de quimerismo (PChim) (cariótipo
e STR), DMR de pacientes com LA e SMD submetidos a alo‑TCTH. Casuística e
métodos: Análise retrospectiva de CyMo, CF, KT, ChimKT e ChimSTR de amostras
de medula óssea de pacientes com LA e SMD após alo‑TCTH, de janeiro de 2008
a dezembro de 2016. Resultados e conclusão: Um total de 247 amostras, de 97
pacientes com idade média de 42 anos, sendo 52% homens, 80% com LA e 20% SMD.
Na recaída, notou-se 10,9% de amostras com KT alterado e 4,9% com alteração na
CyMo. Houve moderada concordância [Kappa 0,56, 95% intervalo de confiança
(IC): 0,35 a 0,78]. Na PChim, foram vistas alterações no ChimSTR em 15,4% das
amostras e no ChimKT em 14,6%, com substancial concordância (Kappa 0,78, 95%
IC: 0,66 a 0,90). A presença de DRM foi vista em 11,7% amostras e se associou a
maior recaída e maior perda de quimerismo por qualquer das metodologias (p <
0,01). A análise das diferentes metodologias no alo‑TCTH para avaliar RC, PChim
e DRM é relevante. O estudo comprovou boa concordância entre as metodologias
por qualquer método, particularmente entre ChimSTR e ChimKT.
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VALIDAÇÃO DA LEITURA AUTOMATIZADA DA TÉCNICA DE
HIBRIDAÇÃO IN SITU POR FLUORESCÊNCIA (FISH) DE CÉLULAS EM
SUSPENSÃO
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UTILIZAÇÃO DO MICRO-HEMATÓCRITO COMO TESTE DE TRIAGEM
PARA ANEMIA EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PRIVADA
Câmara FM, Barbosa IM, Silva CIC, Araujo TN
Unigranrio
Objetivo: Utilizar a técnica de micro-hematócrito como teste preditor para estabelecer
o índice de anemia em crianças de 4 a 10 anos de idade, com a finalidade de informar
e orientar a população quanto à prática alimentar adequada, à prevalência e à gravidade da anemia. Casuística e métodos: Estudo transversal com 48 crianças de ambos
os sexos acompanhadas de seus responsáveis e munidas de questionário socioeconômico. A coleta foi realizada na escola e o material, encaminhado ao laboratório da
universidade para realização do micro-hematócrito. Os resultados encontrados abaixo
de 34% foram confirmados por analisador hematológico. Resultados e conclusão:
Participaram do estudo, 48 crianças, 73% (n = 35) meninas e 27% (n = 13) meninos.
O questionário socioeconômico revelou que 36% recebem benefício do governo; 11%
das famílias habitam em casa sem saneamento básico e 2% em habitações com vala
aberta. Treze por cento apresentaram hematócrito abaixo de 34%, sendo 9% confirmado
em analisador hematológico. Das crianças que apresentaram anemia, 6% moram
em casas com saneamento básico precário. Os resultados deste estudo corroboram os
encontrados no PNDS, que mostram ser a região Norte em populações ribeirinhas uma
incidência de 10%. Referências: 1. Filho BM, de Souza AI, Bresani CC. Anemia como
problema de saúde pública: uma realidade atual. Ciênc Saúde Coletiva.2008; 13(6). 2.
Mattai EA, Veiga GV, Baião MR, Santos MMAS, Luiz RR. Anemia em crianças menores
de cinco anos que frequentam creches públicas do município do Rio de Janeiro, Brasil.
Rev Bras Saúde Matern Infant, Recife. 2005; 5(3): 349‑57. ISSN1806‑9304. 3. PNDS.
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnds_crianca_mulher.pdf.
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Borri D, Oliveira RMS, Kishimoto RK, Pinho JRR, Velloso EDRP
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: FISH é técnica de citogenética molecular que utiliza sondas de DNA
marcadas com fluorescência para detectar anomalias cromossômicas. Tem papel
importante nas doenças onco-hematológicas, utilizando células em suspensão e leitura
em interfase (iFISH). Para cada sonda é necessária validação do valor de referência,
e a leitura é feita por dois analistas experientes. A automação dessa leitura, apesar de
ser desejável, é pouca explorada na literatura e na maioria em material de biópsia. O
objetivo deste trabalho é a automatização da leitura de iFISH de células em suspensão,
utilizando o software da Metasystem®, acoplado ao sistema automatizado de captura
de imagens Metafer®, com microscópio de fluorescência e óptico Zeiss. Casuística
e métodos: Foi utilizada a sonda MLL/KMT2A DC, breakapart (Cytocell®), com
hibridação de 6 horas em equipamento Thermobrite. A leitura foi feita de maneira
habitual por dois analistas com contagem total de 100 núcleos e comparada com a
leitura automatizada também em 100 células. Resultados e conclusão: Para a leitura
automatizada, houve necessidade de adequar: 1) técnica de hibridação e concentração
dos núcleos; 2) configuração do software exclusiva para essa sonda. Foram realizados
sete testes (cinco controles normais, um com deleção do MLL e um com translocação
MLL); houve concordância com a leitura manual. Ganhos com a automação: redução
no volume de sonda, de amostra e de hora‑homem, diminuição do TAT (redução no
tempo de hibridação e de leitura com a aquisição de todas as imagens em apenas dois
campos), melhoria na qualidade da leitura do teste (com registro de todas as células
analisadas e sem contagem no mesmo campo) e maior facilidade de treinamento.
Ganhos adicionais: a leitura automatizada dispensa a revalidação do treinamento
bianual de analistas. Próximos passos: automação de todas as sondas utilizadas na
rotina do laboratório.
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CITOPENIA ASSOCIADA À REDUÇÃO DE VITAMINA B12 EM
PACIENTES APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA
Silva E, Mustafa JN, Nascimento JHRD, Frizzo MN, Pedroso D
CNEC Santo Ângelo
Objetivo: Os padrões alimentares sofreram muitas mudanças nas últimas décadas,
contribuindo de forma significativa para o problema da obesidade. Neste contexto, a
cirurgia bariátrica (CB) é indicada para pacientes com obesidade mórbida grau III.
Embora uma alternativa eficaz para a “cura” da obesidade e suas comorbidades, ela
apresenta riscos aos pacientes relativos à absorção de nutrientes, como a vitamina B12,
que possui importante papel na proliferação do tecido hematopoiético, de forma que
sua carência pode causar citopenias sanguíneas. Dessa forma, o presente estudo tem
como objetivo avaliar os níveis séricos de vitamina B12 e os parâmetros hematológicos
nos períodos pré e pós‑operatórios de pacientes submetidos à CB. Casuística e métodos:
Os dados foram obtidos de prontuários clínicos e laboratoriais de 41 pacientes do sexo
feminino que foram submetidos à CB entre os anos de 2013 a 2015 pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob
o número 5571/2015. Para análise estatística dos parâmetros, foi realizado teste t
Student, sendo considerado um nível de significância de 5%. Resultados e conclusão:
As pacientes apresentaram redução significativa nos níveis de vitamina B12, sendo a
média do período pré‑cirúrgico de 463,83 ± 99,69 pg/ml e do pós‑cirúrgico de 307,13
± 105,06 pg/ml. A redução da vitamina B12 estava significativamente associada à
redução no número de eritrócitos de 4,6 ± 0,3 para 4,2 ± 0,4 (milhões/mm3); a hemoglobina de 13,6 ± 1,2 para 12,6 ± 0,9 (g/dl); os leucócitos de 8.626 ± 1.792 para
6.646 ± 1.720 (mil/mm3) e plaquetas de 286.684 ± 53.470 para 249.263 ± 63.099
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(mil/mm3). Diante dos resultados, demonstrou‑se que a redução de vitamina B12 no
período pós‑cirúrgico das pacientes está associada ao desenvolvimento de citopenias
sanguíneas, entre elas, o elevado risco para pancitopenias.
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CASE REPORT: CONGENITAL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA B
WITH T(V;11Q23.3), MLL‑REARRANGED
Franzon CMR, Wagner AOM, Ferreira SIACP, Sousa I, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia
Objective: Congenital leukemia is a rare disease with a poor prognosis. B‑lymphoblastic leukaemia/lymphoma (B‑ALL/LBL) with t(v;11q23.3) is a neoplasm of
lymphoblasts committed to the B‑cell lineage in which the blasts harbor a translocation MLL at band 11q23.3. The present study reports the case of a newborn
patient with acute B congenital lymphoblastic leukemia with MLL translocation.
Casuistic and methods: The umbilical cord blood sample was collected and sent
for immunophenotypic and molecular analysis. The sample was from a newborn
patient with suspected acute leukemia with clinical presentation of petechiae and
skin lesions at birth. For immunophenotypic analysis, the preparation and labeling
of the sample as well as the equipment compensation were performed according
to the Euroflow protocol. The acquisition was in FACS CANTO II equipment in eight
colors and data analysis was performed in Infinicyt software. Molecular analysis
was sent to the Laboratory of the National Cancer Institute (INCA). Results and
conclusion: Flow cytometric immunophenotyping showed 94% of circulating lymphoblasts that expressed weak CD45 expression, CD19, CD79a, CD22, TTD weak,
pro B stage (CD10 and IgM cytoplasmic negative) with aberrant expression of
myeloid markers (CD33, CD15, CD65) and NG‑2. Morphological analysis revealed
immature medium size cells, scarce cytoplasm (high nucleus/cytoplasm ratio),
round nuclei and nucleoli range from inconspicuous to prominent. Molecular
analysis demonstrated the presence of MLL translocation. The case presented here is
a rare disease in newborns. In this case, immunophenotypic analysis demonstrated
the aberrant expression of NG‑2 and CD15 and CD65 myeloid markers that are
characteristic of MLL translocation, which was confirmed by molecular analysis.
The immunophenotypic analyzes performed with a combination of antigens that
allow to characterize the neoplastic cell were fundamental for the aid in the quick
diagnosis and classification of the disease.
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DETERMINAÇÃO DA CURVA DE NORMALIDADE PARA A VALIDAÇÃO
DA ROTINA DE AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA NO EQUIPAMENTO
CHRONO‑LOG490
Cruz IO, Franzon CMR, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: O teste de agregação plaquetária avalia a função fisiológica das plaquetas
in vitro na presença de agentes que induzem a agregação, bem como possibilita a
avaliação de disfunções plaquetárias. O presente estudo teve como objetivo determinar
a curva de normalidade na validação do equipamento CHRONO‑LOG490. Casuística
e métodos: Foram selecionados 20 doadores, utilizando critérios de inclusão e exclusão bem definidos. As amostras foram coletadas em cinco tubos de citrato 3,2%,
e analisadas pelo sistema CHRONO‑LOG, por meio do método óptico, que detecta a
transmissão luminosa através do plasma rico em plaquetas em suspensão. À medida
que as plaquetas se agregam por adição de um agente agregante, ocorre diminuição
da turbidez e aumento proporcional da transmissão de luz, que é captada por um
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registrador acoplado ao equipamento, sistema Aggrolink. Os resultados são expressos
em percentual e apresentados em forma de gráficos com as curvas de agregação. Os
indutores analisados foram colágeno, ristocetina, ADP e ADN, com doses e protocolos
recomendados pelo CLSI. Resultados e conclusão: Os resultados demonstraram
uma curva de normalidade com as seguintes amplitudes: colágeno – dose 1 ug/ml
(65%‑85%) e 2 ug/ml (66%‑85%); ristocetina – dose 0,6 mg/ml (1%‑4%) e 1,25 mg/
ml (73%‑95%); ADP – dose 5 uM (55%‑88%) e 10 uM (62%‑90%); ADN – dose 5 uM
(61%‑84%) e 10 uM (64%‑84%). Agregometria por transmissão de luz (LTA) é uma
técnica desafiadora que é afetada por muitas variáveis pré‑analíticas e analíticas. A
maior e mais detalhada pesquisa mundial sobre essa metodologia foi publicada por
um grupo de trabalho de 11 especialistas, que, em consenso, confirmou a elevada
variabilidade nas práticas de LTA em todo o mundo, o que indica a necessidade de
padronização metodológica e determinação da própria curva de normalidade para
a interpretação adequada dos resultados. O estudo permitiu a validação de curva de
normalidade própria para implantação de rotina de agregação plaquetária por LTA.
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VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE
AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA
Cruz IO, Franzon CMR, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: A maneira que uma amostra de agregação plaquetária é transportada para o
local de coleta pode impactar a integridade da amostra. O objetivo deste trabalho é validar
um sistema de transporte para amostras de agregação plaquetária. Casuística e métodos:
Foram selecionados 15 doadores e coletados 10 tubos de citrato 3,2%, sendo cinco tubos
processados imediatamente e cinco colocados na maleta adaptada e transportada em um
carro durante um percurso compatível com a distância entre o posto de coleta e o local
de processamento do exame. A análise após o transporte foi realizada até 3 horas, pelo
sistema CHRONO‑LOG, através do método óptico. Os indutores analisados foram colágeno,
ristocetina, ADP e ADN de acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) – Platelet Function Testing by Aggregometry; Approved Guideline H58‑A. Para
análise estatística, foram utilizados o teste t de Student pareado, admitindo um nível de
significância p > 0,05 e análise do coeficiente de variação (CV), utilizando o CV histórico
do ensaio de proficiência PF (agregação plaquetária) do CAP. Resultados e conclusão:
Os resultados ficaram dentro do CV esperado para todas as amostras. O teste t de Student
obteve os seguintes resultados: colágeno – dose 1 ug/ml: p = 0,40 e 2 ug/ml: p = 0,25;
ristocetina – dose 0,6 mg/ml: p = 0,06 e 1,25 mg/ml: p = 0,39; ADP – dose 5 uM: p =
0,32 e 10 uM: p = 0,11; ADN – dose 5 uM: p = 0,44 e 10 uM: p = 0,14, indicando um p
> 0,05. Portanto, os resultados não apresentaram diferença estatisticamente significativa.
Para a produção da maleta, foi considerada como interferente, uma fonte de vibração,
que gera ondas ressonantes, e construído um sistema amortecedor para interromper
as ondas, combinando materiais com densidades diferentes, água e ar. Como fonte de
inércia, foi utilizada uma Rack Hytachi, que possui peso maior, e colocados balões com
água no fundo da maleta, seguidos por sacos de ar. Os resultados demonstraram que o
transporte não alterou os resultados do teste de agregação plaquetária, permitindo sua
implantação na rotina.
247

INTERVALO DE REFERÊNCIA PARA O “EQUIVALENTE DE
HEMOGLOBINA NOS RETICULÓCITOS” PELO EQUIPAMENTO
XN10‑(RET‑HE).
Santos MJES, Milagre LA, Sousa EF, Alves RL, Silva DOA
Grupo Fleury
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Objetivo: Estabelecer intervalos de referência para a população atendida por um
laboratório de grande porte na cidade do Rio de Janeiro. Casuística e métodos:
Foram selecionados 116 pacientes com idades entre 19 a 59 anos. Para o estudo utilizamos o documento do CLSI (2018)(1). Não foram estabelecidos critérios de exclusão,
excluindo‑se tão somente as faixas etárias abaixo de 19 ou acima de 59 anos. Não
foram estabelecidos os critérios de particionamento do grupo. A seleção foi realizada
a partir dos resultados, entendendo que as falhas pré‑analíticas foram evitadas por
seguimento rígido dos protocolos. Resultados e conclusão: Foram selecionados 116
pacientes, protocolados no programa EP Evaluator, no qual foram calculados média
e desvio padrão, obtendo os seguintes resultados: 34,22 e 1,75 pg/ml. Utilizou-se 2SDs
para formulação de ranger de aceitabilidade. Foi proposto para a população estudada
o intervalo de referência de 30,72 a 37,72 pg/ml. Esse foi o intervalo obtido para nossa
população interna. Nosso intervalo proposto baseia‑se em resultados preliminares.
Salientamos a necessidade de estudos adicionais com maior número de amostras para
obtenção de um intervalo de referência de maior representatividade. Referência: 1.
CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Defining, establishing, and
verifying reference intervals in the clinical laboratory; approved guideline; 2008. 61 p.

in vitro de microagregados de plaquetas, possivelmente por autoanticorpos presentes
no plasma que se ligam a antígenos plaquetários modificados pelo EDTA. Casuística e
métodos: Trata‑se do levantamento estatístico de amostras não selecionadas e sequenciais,
processadas no equipamento Sysmex XE2100D que apresentaram pseudoplaquetopenia
EDTA‑dependente confirmada. Todos os hemogramas com contagens de plaquetas
inferior a 140.000/µl foram avaliados por meio da microscopia do esfregaço sanguíneo
corados por May‑Grünwald‑Giemsa. No caso de suspeita de pseudoplaquetopenia
EDTA‑dependente, as amostras foram recoletadas com citrato de sódio 3,2%, e novamente
com EDTA, para descartar interferente pré‑analítico da coleta. Resultados e conclusão:
Das 51.342 amostras de hemograma, 2.059 (4,01%) apresentaram plaquetopenia. Foram
solicitadas 50 recoletas. Destas, 0,07% (34) apresentaram pseudoplaquetopenia EDTA‑dependente, acometendo pacientes de ambos os sexos e de idades variadas, com número
de plaquetas que variaram de 18.000/µl a 132.000/µl. Quando submetidos à coleta com
citrato de sódio, houve aumento significativo, em média de 171.000/µl. A incidência de
pseudoplaquetopenia EDTA‑dependente do laboratório foi 0,07%, e está de acordo com
a relatada na literatura. O nível de atenção elevado a esse fenômeno é importante para
que os laboratórios verifiquem se a sua rotina está identificando a pseudoplaquetopenia
EDTA‑dependente, garantindo resultados fidedignos e a segurança do paciente.
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INTERVALO DE REFERÊNCIA PARA O “EQUIVALENTE DE
HEMOGLOBINA NOS RETICULÓCITOS” PELO EQUIPAMENTO
XN10‑(RET‑HE)

564

REAÇÃO LEUCOERITROBLÁSTICA (RLE) EM PACIENTE COM FEBRE
AMARELA (FA) ATENDIDO EM HOSPITAL TERCIÁRIO: RELATO DE
CASO

Santos MJES, Milagre LA, Sousa EF, Alves RL, Silva DOA

Oliveira AR, Oliveira PAF, Almeida MLP, Medeiros Jr. NM, Gonçalves LJB

Grupo Fleury
Objetivo: Estabelecer intervalos de referência para a população atendida por um
laboratório de grande porte na cidade do Rio de Janeiro. Casuística e métodos:
Foram selecionados 116 pacientes com idades entre 19 a 59 anos. Para o estudo utilizamos o documento do CLSI (2018)(1). Não foram estabelecidos critérios de exclusão,
excluindo‑se tão somente as faixas etárias abaixo de 19 ou acima de 59 anos. Não
foram estabelecidos os critérios de particionamento do grupo. A seleção foi realizada
a partir dos resultados, entendendo que as falhas pré‑analíticas foram evitadas por
seguimento rígido dos protocolos. Resultados e conclusão: Foram selecionados 116
pacientes, protocolados no programa EP Evaluator, no qual foram calculados média
e desvio padrão, obtendo os seguintes resultados: 34,22 e 1,75 pg/ml. Utilizou-se 2SDs
para formulação de ranger de aceitabilidade. Foi proposto para a população estudada
o intervalo de referência de 30,72 a 37,72 pg/ml. Esse foi o intervalo obtido para nossa
população interna. Nosso intervalo proposto baseia‑se em resultados preliminares.
Salientamos a necessidade de estudos adicionais com maior número de amostras para
obtenção de um intervalo de referência de maior representatividade. Referência: 1.
CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Defining, establishing, and
verifying reference intervals in the clinical laboratory; approved guideline; 2008. 61 p.
222

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PSEUDOPLAQUETOPENIA
EDTA‑DEPENDENTE NA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM
LABORATÓRIO PRIVADO DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA

Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: Relatar um caso de RLE em um paciente com FA fatal. Casuística e métodos:
No estado de São Paulo, desde janeiro de 2017, foram reportados 1.483 casos suspeitos
de FA, sendo 580 confirmados, com 521 casos autóctones e 55 importados. Dos casos
autóctones, 193 evoluíram para óbito, com letalidade de 37%. Ao exame físico, o paciente
é febril e agudamente doente, com congestão da conjuntiva e da face e sinal de Faget. Dos
pacientes que apresentam complicações hepáticas e renais, 20% a 50% morrem em 7‑10
dias após o início da doença. A RLE é um estado incomum caracterizado pela presença
de leucocitose, eritroblastos e precursores mieloides em sangue periférico. Tem sido
reportada em associação com leucemia mielomonocítica juvenil, anemia hemolítica,
osteopetrose, mielofibrose, neuroblastoma e infecções de etiologia viral contraídas durante
a infância. Paciente do sexo masculino, 25 anos, com insuficiência hepática por FA, rebaixamento de nível de consciência, sem convulsão prévia. Laboratório: ALT 1133 U/l,
amilase 1062 U/l, AST 4242 U/l, bilirrubina total 33,86 mg/dl, creatinina 7,23 mg/dl
e proteína C reativa 71,2 mg/l; hemograma: Hb 8,1 g/dl, Ht 23,4 %, CHCM 34,6 g/dl,
RDW 18,3 %, anisocitose + e 81 eritroblastos. Leucócitos 30,77 mil/mm³. Neutrófilos
85%, mieloblastos 1%, promielócitos 3%, mielócitos 2%, metamielócitos 9%, bastonetes
38%, segmentados 32%, eosinófilos 0%, basófilos 0%, linfócitos 8% e monócitos 7%.
Presença de corpúsculo de Döhle. Plaquetas 147 mil/mm³. Presença de macroplaquetas
e plaquetas gigantes. Resultados e conclusão: Este caso reúne alterações que foram
interpretadas como uma RLE associada à infecção por FA. O paciente foi admitido com
quadro de infecção aguda com rápida evolução para óbito seis dias após a admissão.

Roedel FCV, Souza JR, Branco RM, Welter LCM

567

Hemos Laboratório Médico
Objetivos: Avaliar a frequência de amostras para hemograma que apresentaram
pseudoplaquetopenia EDTA‑dependente no ano de 2017, em um laboratório privado
do estado de Santa Catarina. A pseudoplaquetopenia EDTA‑dependente é um fenômeno
que conhecidamente acomete em torno de 0,1% da população. É causada pela formação

72

PSEUDOPELGER INDUZIDA POR MEDICAMENTOS: RELATO DE DOIS
CASOS
Rotondi EMA, Fernandes LS, Tanizawa RSS, Souza TA, Garcia KC
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
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Objetivo: Relatar o achado persistente de neutrófilos pelgeroides nos hemogramas de
dois pacientes atendidos em um hospital universitário. Casuística e métodos: Descrevem‑se os achados morfológicos (neutrófilos pelgeroides) nos hemogramas de: 1)
paciente feminina, 9 anos, com diagnóstico de síndrome de West, em acompanhamento
na neuropediatria desde 22 dias de vida, por apresentar crises convulsivas de difícil
controle; em uso contínuo de clobazam, fenobarbital e ácido valproico; e 2) paciente
masculino, 5 anos, transplantado de fígado há quatro anos por atresia de vias biliares,
usando tacrolimus desde então. Resultados e conclusão: Os hemogramas de ambos
os pacientes vêm apresentando alterações nos neutrófilos, semelhantes às encontradas
na doença de Pelger, com hipolobulação nuclear e cromatina característica. Além da
alteração morfológica, apresentam bastonetose importante e/ou presença de precursores granulocíticos. Afastadas outras causas (mielodisplasia e infecção). A alteração
pseudopelgeroide pode ser relacionada com o uso de algumas drogas, entre as quais
destacam-se o ácido valproico e o tacrolimus. Atribui‑se então o achado da referida
alteração ao uso contínuo e prolongado das drogas citadas nos pacientes em questão.
Salienta‑se ainda a importância da acurada avaliação morfológica do hemograma.
551

ANÁLISE COMPARATIVA DOS HEMOGRAMAS COLETADOS POR MEIO
DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO E CATETER VENOSO CENTRAL EM
PACIENTES INTERNOS DA UTI

Tema livre tradicional

Objetivo: A síndrome de Richter é definida pela transformação da leucemia linfocítica
crônica de células B (LLC‑B)/linfoma linfocítico de pequenas células para um linfoma
mais agressivo, mais comumente o linfoma difuso de grandes células B. O objetivo
do presente estudo foi relatar um caso de síndrome de Richter em paciente previamente diagnosticado com LLC‑B. Casuística e métodos: Paciente do sexo feminino
foi diagnosticada aos 63 anos com LLC-B: sangue periférico apresentando 93,1%
de linfócitos B CD19+, maturos CD45++, restrição de cadeia leve sIgkappa+, com
expressão positiva de CD5+, CD23+ CD200++ e fraca expressão de CD20 e CD79b. Aos
66 anos, apresentou derrame pleural de repetição, o qual demonstrou citologia total
de 3.146 células nucleadas/mm3 e citologia específica com 20% de linfócitos típicos
e 79% de células linfoides de grande tamanho, citoplasma basofílico e vacuolizado,
núcleo com cromatina heterogênea e presença de nucléolos, sugestivo de linfoma
não Hodgkin de alto grau. A análise imunofenotípica realizada na amostra de líquido
pleural evidenciou 85% de linfócitos com fenótipo frequente em LLC‑B (expressão
positiva de CD5, CD23, CD43 e forte de CD200, expressão negativa de CD79B e sIgM,
e expressão mais fraca de CD20) e 15% de células de grande tamanho por características de dispersão de luz (FSC) e forte expressão dos antígenos CD20, CD22, CD79b e
sIgM, fenótipo frequente em linfoma não Hodgkin‑B, sugerindo transformação para
síndrome de Richter. Resultados e conclusão: Embora a LLC seja uma doença de
curso lento e benigno, sem importantes manifestações clínicas, os casos em que há
transformação para linfomas (síndrome de Richter) indicam prognóstico ruim e
redução na sobrevida do paciente.
536

Almeida SKM, Cardoso REC, Almeida LFL, Siqueira JG, Rodrigues MML
Hospital Universitário
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar os resultados do hemograma,
coletados de forma concomitante em cateter venoso central e em acesso venoso
periférico para verificar se há discrepância entre os resultados nos dois tipos de
amostras. Casuística e métodos: As UTIs representam um avanço no atendimento
aos pacientes em estado grave de saúde. Os exames de análises clínicas são ferramentas essenciais para que se possa mensurar o estado de saúde dos pacientes e,
em contrapartida, os exames de rotina são essenciais para nortear a equipe sobre a
evolução individualizada. Nestes, destaca‑se o hemograma, exame muito solicitado
para pacientes na UTI. O estudo foi realizado com 28 pacientes internos na UTI de
um hospital público, entre janeiro e junho de 2018. As amostras foram dosadas pelo
laboratório deste hospital, tendo como critérios de inclusão: amostras de sangue
coletadas em cateter venoso central e acesso venoso periférico em pacientes de
ambos os sexos, internados na UTI e maiores de 18 anos de idade. Foram excluídas
as amostras de sangue coletadas em um período de tempo superior a seis horas
da primeira coleta, amostras repetidas e pacientes que receberam transfusão e/ou
foram submetidos à hemodiálise no período da coleta. Resultados e conclusão:
Os resultados para as hemácias nos pacientes por meio do CVC foi de 3,26 10e6/ul.
Já na coleta realizada pelo AVP, encontrou‑se resultado de 3,29 10e6/ul. Em relação
ao hematócrito, a média foi de 27,47% através do CVC e 28,32% para AVP; Para
as plaquetas, de 199,97 pelo CVC e 211,16 pelo AVP. Pode‑se verificar mediante
esses resultados que as variações encontradas entre as coletas foram irrelevantes.
Conclui‑se, portanto, que a técnica de coleta de material para análises clínicas
em cateter venoso central pode ser utilizada para a realização dessas dosagens,
propiciando maior agilidade na hora da coleta, bem como conforto ao paciente.
545

INCIDÊNCIA DE ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO EM
PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS EM LABORATÓRIO ESCOLA DE
ARACAJU, SERGIPE
Santos LB, Reis ACS, Barreto SN, Celestino AO, Bittencourt FS
Universidade Tiradentes (Unit)
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo avaliar a incidência da anemia por deficiência de ferro em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em um
laboratório escola da cidade de Aracaju, Sergipe. Casuística e métodos: Foi realizada
a análise de 565 hemogramas, comparando-se os valores de dosagem dos analitos
hemoglobina, ferro e volume corpuscular médio (VCM). Resultados e conclusão:
Em 129 (22,83%), dos 565 hemogramas analisados, houve ocorrência de valores
de hemoglobina diminuídos. Os 129 pacientes foram divididos em quatro grupos
de gênero e faixa etária: adultos do sexo feminino [54 pacientes (41,9%)], adultos
do sexo masculino [nove pacientes (7%)], crianças do sexo feminino [42 pacientes
(32,5%)] e por fim, crianças do gênero masculino [24 pacientes (18,6%)]. No grupo
de pacientes do sexo feminino adulto, 20 (37,03%) apresentaram hemoglobina e
VCM diminuídos e destes, 14 (70%), os valores de ferro sérico diminuídos. No grupo
de pacientes crianças do sexo feminino, 16 apresentaram os três índices diminuídos
(100%). No grupo de pacientes masculinos adulto, três (33,33%) apresentaram os
três parâmetros diminuídos. No grupo de pacientes crianças do sexo masculino,
13 (54,16%) apresentaram hemoglobina e VCM diminuídos, e destes, três (12,5%),
também ferro sérico diminuídos. Dos 52 pacientes com alterações de hemoglobina
e VCM, 36 (69,23%) apresentaram valores de ferro sérico diminuídos. A associação
desses parâmetros é uma importante forma de diagnóstico e monitoramento da anemia por deficiência de ferro, estando em conformidade com a literatura, que afirma
que a deficiência de ferro é a causa mais comum entre todas as anemias existentes.
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SÍNDROME DE RICHTER: RELATO DE CASO
Martins BS, Franzon CMR, Wagner AOM, Lopes ACW

ASSOCIAÇÃO DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B COM IAMP21
E EOSINOFILIA: RELATO DE CASO

Santa Luzia Laboratório Médico
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Tema livre tradicional
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Otsuka LMS, Barroso RS, Prandini AM, Silveira PAA, Velloso EDRP
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Eosinofilia pode estar associada a condições reacionais e neoplásicas,
bem como ser secundária ou fazer parte do clone neoplásico. Parasitoses, reações
alérgicas, doenças autoimunes e síndrome paraneoplásica devem ser pesquisadas.
Neoplasias mieloides e linfoproliferativas também devem ser consideradas. A eosinofilia é achado raro em leucemia linfoide aguda (LLA) (< 1% dos casos). Casuística
e métodos: Paciente de 10 anos de idade, sexo feminino, com seis dias de exantema,
queda do estado geral, dores difusas e febre. Hemograma: Hb e plaquetas normais,
com leucocitose de 21.800/mm3, às custas de eosinófilos (54%) hipogranulares por
vezes monolobados, 4% de blastos agranulares. Investigação medular: 69% de blastos
linfoides B; FISH com amplificação do gene RUNX1 (cinco cópias) e deleção do
gene MLL somente em células mononucleares (sem acometimento de eosinófilos)
sem translocações de PDGFRa/b e cariótipo complexo 46,XX,del(7)(q11.2),del(11)
(q13),?t(12;17)(p12;p13),ider(21)dup(21)(q11.2q22)[1]/46,idem,t(5;5)(q31;q35)
[4]/46,XX[15]. A amplificação de RUNX1 definiu o diagnóstico de LLA-B com
amplificação intracromossomal do cromossomo 21 (iAMP21). Resultados e
conclusão: Apesar do achado de eosinofilia remeter à investigação de doenças
alérgicas, infecciosas e da linhagem mieloide, doenças linfoproliferativas podem
estar envolvidas. A maior parte dos casos de LLA com eosinofilia estão associadas à
t(5;14)(q31.1;q32.1), na qual o aumento de expressão da IL‑3 leva à eosinofilia reacional, por vezes com eosinófilos hipogranulares. Em geral, esses casos apresentam
pequena quantidade de blastos circulantes, o que pode retardar o diagnóstico, pois
a eosinofilia por si muitas vezes não leva ao estudo medular. Não há relato prévio
de eosinofilia em LLA com iAMP21. O acometimento da região 5q31 (localização
do gene IL‑3) na t(5;5)(q31;q35) pode sugerir que, neste caso, a eosinofilia possa
decorrer de expressão aumentada de IL‑3.
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VERIFICAÇÃO DO CELLAVISION® NA MICROSCOPIA DO HEMOGRAMA
Martins BS, Franzon CMR, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: O CellaVision® DM1200 é um sistema automatizado de localização e
pré‑classificação de leucócitos, hemácias e plaquetas em esfregaços de sangue
periférico, cujas vantagens são: padronização da microscopia, diminuição do fator
erro humano no processo, criação de banco de dados/imagens próprias, utilização
do método para treinamento e capacitação de novos analistas. O presente trabalho
teve como objetivo verificar se o laudo final do hemograma, obtido por microscopia
automatizada do equipamento CellaVision® DM1200, apresenta resultados concordantes com a contagem automatizada de células seguida por microscopia manual.
Casuística e métodos: Cem amostras de sangue foram coletadas aleatoriamente e
direcionadas para a análise inicial automatizada no equipamento Advia®2120i. Em
seguida, os esfregaços sanguíneos, preparados pelo Advia Autoslide, foram analisados
por dois métodos de microscopia: a) digital automatizada (CellaVision® DM1200);
e b) óptica manual (analista clínico experiente). Os parâmetros avaliados foram
leucócitos e hemácias. A análise do parâmetro leucócito foi realizada com a aplicação
do coeficiente de correlação (r2) (EP Evaluator®). Para análise da aceitabilidade entre
os métodos, quanto à classificação diferencial de leucócitos, a tabela de Rümke foi
utilizada. A análise da aceitabilidade das alterações morfológicas (semiquantificação),
de leucócitos e eritrócitos, foi realizada com o critério de escala de positividade. O
critério de aceitabilidade teve a variação mínima possível (uma escala de variação).
Resultados e conclusão: Em relação à série leucocitária, 37% apresentaram resultados concordantes, considerando os critérios da tabela de Rümke. Os resultados dos
coeficientes de correlação foram: blastos 0,9861; promielócitos 0,9968; segmentados
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0,9003; linfócitos atípicos 0,9063; “outras células” 0,9305; mielócitos 0,0973;
metamielócitos 0,7513; bastões 0,7254; eosinófilos 0,7611; basófilos 0,6070; linfócitos
0,7325; monócitos 0,1019. Em relação à série eritrocitária, houve concordância em
100% dos casos. Os resultados demonstraram que a concordância entre o método
automatizado em relação ao manual foi baixa na análise da série leucocitária e alta
na eritrocitária. A qualidade do esfregaço sanguíneo fornecido pelo confeccionador
e corador impacta diretamente na confiabilidade da microscopia e na qualidade dos
resultados do laudo do exame.
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LEUCEMIA MEGACARIOBLÁSTICA AGUDA (LMA‑M7) SECUNDÁRIA À
TROMBOCITEMIA ESSENCIAL (TE): RELATO DE CASO
Alonso TAF, Jacinto DM, Kimoto KY, Oliveira AR, Gonçalves LJB
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: Enfatizar a importância do diagnóstico laboratorial e morfológico da
LMA‑M7 e ressaltar a evolução da TE para leucemia aguda. Casuística e métodos: As
informações foram coletadas no Sistema de Informações Laboratoriais e no Prontuário
Médico Eletrônico. F. A. L., 56 anos, sexo masculino. Em 2008 foi diagnosticado com
TE. BCR‑ABL negativo, JACK V617F positivo, biópsia de medula óssea (BMO) com
hipercelularidade leve de megacariócitos. Plaquetas 727 mil/mm³. Em março de 2017,
na reavaliação medular, devido à perda de peso e leucocitose, observou‑se na BMO
atipias discretas da série megacariocítica, e os demais exames dentro dos padrões de
normalidade. Em novembro, o paciente passou a apresentar progressão da síndrome
consumptiva e dor lombar, torácica, febre, astenia e parestesia na face. Foram solicitados exames de rotina, nos quais o resultado do hemograma foi: leucocitose 52,85 mil/
mm³, 13% de blastos e presença de plaquetas anômalas. A partir desses achados, novos
exames complementares foram solicitados. Resultados e conclusão: Resultados dos
exames complementares: BMO – hiperplasia e atipias da série megacariocítica, células
blásticas grandes. Imuno-histoquímica – FTVIII, glicoforina A, mieloperoxidase, CD20
e CD3 positivos. Mielograma – hipercelularidade com 28% de blastos. CTG – 70, XY,
add (1) (q13), ‑4, ‑5, +6, +8, ‑9, +10, ‑11, +14, der(14;15)(q10;q10), ‑18, +19, +21
[cp20]. Presença de clone hipertriploide apresentando anormalidades estruturais no
cromossomo 1, 14 e 15. Imunofenotipagem – presença de células blásticas de grande
porte, basofílicas, com frequentes blebs citoplasmáticas, correspondendo a 23% do
total celular. Antígenos expressos: CD13par, CD33, CD36+++, CD38, CD41a‑CD42b,
CD61, CD117. Compatível com LMA‑M7. Paciente veio a óbito em 12 de dezembro de
2017. Apesar de pouco frequente (< 2%), a evolução da TE pode ocorrer, e o acompanhamento constante desses pacientes deve sempre buscar alterações que possam
indicar essa importante complicação.
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INFECÇÃO EM MIELOMA MÚLTIPLO: RELATO DE CASO
Gonçalves LJB, Jacinto DM, Kimoto KY, Souza RM, Alonso TAF
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Ressaltar a ocorrência de infecções em pacientes com MM, correlacionando
com os exames laboratoriais, bem como enfatizar a importância da expertise dos profissionais que atuam na área. Casuística e métodos: As informações foram coletadas
no Sistema de Informações Laboratoriais e no Prontuário Médico Eletrônico. J. R. S.,
48 anos, sexo masculino, previamente diagnosticado com MM, deu entrada ao pronto-socorro de um hospital terciário, com febre, astenia, dor intensa. Realizados exames
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laboratoriais, nos quais os resultados foram: hemograma: HM (1,84 milhões/mm³), HB
(5 g/dl), plaquetas (95 mil/mm³), leucograma (com presença de 20% de plasmócitos,
presença de neutrófilos vacuolizados, apresentando bactérias intra e extracelulares). Ureia
(511 mg/dl), creatinina (9,49 mg/dl). No frasco de hemocultura anaeróbia de sangue
periférico, no bacterioscópico, foi detectada a presença de bacilos Gram-negativos (BGN)
e semeadura com detecção de Escherichia coli pelo método automatizado MALDI‑TOF.
Paciente veio a óbito em 12 horas após a internação. Resultados e conclusão: A infecção
é a principal causa de óbito em pacientes com MM. O caso corrobora a literatura, e a
urgência no diagnóstico laboratorial é importante para avaliação clínica apresentada
pelos pacientes, visando uma interação multidisciplinar com a otimização de resultados
liberados com qualidade e eficiência para melhorar a sobrevida dos pacientes.

Tema livre tradicional

mm³ plaquetas e 145.000/mm³ leucócitos, apresentando população linfoide anisocítica e
pleomórfica (135.00/mm³). Na imunofenotipagem de sangue periférico, evidenciou-se
população linfoide T madura, anômala (CD2+, CD3+, CD4+ e CD5+) e com perda de
expressão antigênica de CD7 e CD26 e coexpressão anômala de CD25. A pesquisa qualitativa de HTLV‑1/2 foi positiva, caracterizando assim a ATLL. Aproximadamente dez dias
após o início do tratamento, foi observado no hemograma bicitopenia de 2,52 milhões/
mm3 eritrócitos, 27.000/mm³ plaquetas e 24.000/mm³ leucócitos (15,5/mm³ linfócitos),
indicando uma resposta positiva ao tratamento. Após cerca de um mês de sua internação,
a paciente veio a óbito (12 de maio de 2018). Resultados e conclusão: Nas doenças
linfoproliferativas T, as manifestações clínicas aparecem de forma insidiosa, e quando
as alterações hematológicas surgem, a doença é agressiva, necessitando de tratamento
urgente, por isso a importância do reconhecimento morfológico desse tipo de patologia.
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LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA OU LMA‑M3) EM
ADULTOS: RELATO DE CASO
Jacinto DM, Kimoto KY, Alonso TAF, Gonçalves LJB, Medeiros Jr. NM
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Relatar um caso de LPA característico e destacar a importância do
diagnóstico e do acompanhamento laboratorial para o tratamento adequado do
paciente. Casuística e métodos: Paciente T. M. A, 36 anos, sexo feminino, deu entrada
no pronto-socorro de um hospital universitário em 17 de abril de 2018 com febre e
emagrecimento há um mês. Foi solicitada interconsulta com o serviço de Hematologia,
que relatou paciente com hematomas em diversos estágios de evolução. Hemograma
apresentou pancitopenia com Hb 5,9 g/dl; Ht 15,9%; plaqueta 6 mil/mm³; WBC 2,18
mil/mm³ com 72% de blastos; presença de bastão de Auer e Fagott Cell; foram recomendados imunofenotipagem e mielograma, que confirmou a LPA, detectando 90%
de células blásticas da linhagem mieloide; antígenos expressos: D13pos, CD33pos,
CD64pos, CD117pos, cyMPO. Paciente iniciou o tratamento com 50 mg de tretioína.
Em 20 de abril, permaneceu com plaquetopenia e tromboelastografia hipocoagulante,
o que confirma os hematomas. Apresentou na tomografia computadorizada de crânio
uma pequena hemorragia subaracnoide e meníngea e um aneurisma sacular na artéria cerebral média direita, sem sinais de trombose. Durante o tratamento, observou‑se
diminuição progressiva do dímero‑D, bem como leucopenia acentuada e remissão das
células blásticas. Resultados e conclusão: Os testes laboratoriais realizados seguindo
normas de qualidade associada à expertise dos profissionais possibilitam o diagnóstico
rápido e preciso de LPA, orientando a conduta médica para o tratamento assertivo.
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LEUCEMIA/LINFOMA DE CÉLULAS T DO ADULTO (ATLL): RELATO DE
CASO
Kimoto KY, Jacinto DM, Alonso TAF, Gonçalves LJB, Oliveira PAF
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Enfatizar a importância dos exames laboratoriais e a expertise do grupo
profissional para o diagnóstico de ATLL e revisar alguns aspectos relacionados com essa
doença. Casuística e métodos: As informações foram coletadas no Sistema de Informações Laboratoriais e no Prontuário Médico Eletrônico. Paciente C. C. S. B., 73 anos,
sexo feminino, foi admitida em abril de 2018 no serviço de dermatologia de um hospital
universitário, apresentando lesões ulceradas, dolorosas e com secreção purulenta na
região tibial esquerda, no dorso dos pés e no tornozelo direito. Pesquisa de fungos negativa. No hemograma, observou-se bicitopenia com 2,8 milhões/mm3 eritrócitos, 53.000/
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS DE TEMPO DE
TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO (TTPA) EM CRIANÇAS DE 0
A 12 ANOS DE IDADE QUE NÃO UTILIZAVAM MEDICAMENTOS E AS
QUE UTILIZAVAM DIARIAMENTE
Leal AMM, Cruz MT, Senna MBAM, Costa RA
Laboratório Leme – Dasa
Objetivo: Este estudo tem como objetivo relatar casos de crianças com TTPA acima do
valor de referência (VR), listando as possíveis causas fisiológicas, patológicas e interferências da fase pré‑analítica que promovam essa alteração. Casuística e métodos: A
pesquisa utilizou o banco de dados de um laboratório privado de SSA‑BA, que selecionou
387 resultados alterados de TTPA. A metodologia utilizada foi uma análise retrospectiva
dos pacientes atendidos no período de janeiro a dezembro de 2017 com idade entre 0 e
12 anos, que usavam ou não medicamentos, com alterações nos valores de TTPA acima
do VR para o método utilizado. Resultados e conclusão: Dos 387 pacientes atendidos em
2017 entre 0 a 12 anos, 46 (11,9%) apresentaram alterações do TTPA com rátio acima
de 1,25, e 341 (88,1%) não apresentaram alteração. Dos 46 pacientes com alteração, sete
(15,2%) utilizavam um ou mais medicamentos, e 39 (84,8%) apresentaram alterações
no TTPA mesmo sem uso de medicamento. São encontrados valores de TTPA elevados
em pacientes com presença de inibidores da coagulação, deficiência dos fatores VIII, IX,
XI, XII e pré‑calicreína e outras patologias: doença hepática e deficiência de vitamina
K. Os interferentes da fase pré‑analítica apresentam importância e são responsáveis por
alterações nos resultados. A punção em crianças é difícil e requer cuidados especiais
para garantir uma qualidade da amostra e evitar alterações. Agitação da criança
durante a coleta, dificuldade de obtenção do sangue, proporção adequada da amostra/
anticoagulante, homogeneização, hemólise e acondicionamento da amostra são fatores
importantes que devem ser observados na fase pré‑analítica. Conclui‑se que a maior parte
dos casos com alterações foi observada em crianças que não utilizavam medicamentos,
demonstrando a necessidade de atenção na fase pré‑analítica, pois sugere‑se ser esta fase a
principal responsável por alterações inespecíficas das dosagens dos fatores de coagulação.
Referência: 1. Terra P. Coagulação – interpretação clínica dos testes laboratoriais de
rotina. 3ª edição. Atheneu; 2004.
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MELHORIA NO DESEMPENHO ANALÍTICO POR MEIO DA APLICAÇÃO
DO PROGRAMA ACCUTRAKTM COMO CONTROLE DE QUALIDADE
EXTERNO EM COAGULAÇÃO
Silva VM, Resende D, Bruno Jr. AB, Garcia ES, Strunz CMC
Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
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Objetivo: A evidência científica disponível no controle e na avaliação de qualidade
hemostasia é significativamente menor do que em outros campos da medicina
laboratorial. Os dados disponíveis sobre qualidade analítica nos testes de coagulação
destacam a necessidade de um estabelecimento mais objetivo de metas de desempenho. O programa Accutrack realiza uma comparação estatística mensal entre média
dos controles internos entre os laboratórios, usando controles e reagente similares e
monitora a exatidão e a precisão do laboratório. O objetivo deste estudo foi utilizar
o programa Accutrack a fim de monitorar e melhorar a meta analítica dos testes de
coagulação. Casuística e métodos: Enviados média, desvio padrão e coeficiente de
variação (CV) dos controles nível baixo e normal dos testes tempo de protrombina
(TP) e tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA) dos equipamentos ACL‑TOP
500. A partir do relatório enviado, foi calculado bias e erro total (ET) para cada teste
mensal. A meta analítica e o CV para o teste TP foi de: controle normal 4 e baixo 3;
para TTPA, controle normal 3,5 e baixo 5; o ET de ambos é inferior a 15%. Resultados
e conclusão: Nos três meses analisados, nenhum resultado ficou acima da meta
analítica. Os dados também demostraram uma estabilidade na precisão dos resultados
de TP conforme CV: 2,1; 2,1 e 2,3 e uma melhora no desempenho para os resultados
de TTPA: 2; 1,2; 1. Para ambos os testes c, o erro total foi abaixo de 15%. Concluímos
que o programa Accutrack possibilita o monitoramento mensal dos controles de
qualidade em coagulação e pode melhorar o desempenho analítico dos testes, além
da conscientização da equipe quanto a precisão (bias) e exatidão (erro total) dos testes
e nas mudanças de lotes dos reagentes.
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ESTUDO COMPARATIVO DAS METODOLOGIAS MANUAL
E AUTOMATIZADA PARA VALIDAÇÃO DA CONTAGEM DE
RETICULÓCITOS NO EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO XN‑10 SYSMEX

Finazzo C, Maia ARGF, Sanches EC, Duarte AJS, Matos MF
Associação Sanatório Sírio, Hospital do Coração
Objetivos: Os eventos tromboembólicos podem ser desencadeados por vários fatores,
entre os quais se destaca a influência do fator genético sobre a predisposição à formação
de trombos. Indivíduos portadores da mutação no gene do fator V de Leiden (FVL) e da
protrombina (PT) podem apresentar maior risco para desenvolver doenças trombóticas.
O objetivo deste trabalho é avaliar a prevalência das mutações nos genes do FVL e da
PT em amostras da rotina de um hospital cardiológico de São Paulo. Casuística e
métodos: Foram avaliados 598 pacientes (462 mulheres e 136 homens), no período
de agosto de 2016 a abril de 2018, com idade média de 45,1 ± 16,9. A pesquisa de
mutação do FVL e da PT (Fator II G20210A) foi realizada em sangue total por PCR
em tempo real no sistema GeneXpert (Cephaid), utilizando o kit de reagentes Xpert
FII & V. Resultados e conclusão: De 598 pacientes, 49 apresentaram mutação do FVL
em heterozigose (8,2%), sendo 31 do sexo feminino (5,2%) e 18 do masculino (3%).
A mutação da PT em heterozigose foi identificada em 27 pacientes (4,5%), sendo 20
do sexo feminino (3,3%) e sete do masculino (1,2%). Apenas dois pacientes apresentaram ambas mutações (0,3%), sendo um do sexo feminino e o outro do masculino.
A prevalência nas mulheres (idade média: 43 ± 16,5) foi de 6,7%, com mutação do
FVL em heterozigose, 4,3% com mutação da PT em heterozigose e 0,2% com ambas
mutações em heterozigose. Nos homens (idade média: 52,7 ± 16,4), vimos que 13,2%
apresentaram mutação do FVL em heterozigose, 5,1% mutação da PT em heterozigose
e 0,7% ambas mutações em heterozigose. Não foi observada a presença de mutações
em homozigose. Concluímos que a prevalência da mutação no gene do FVL e da PT
encontrada neste trabalho mostrou-se similar aos resultados encontrados na literatura
(2%‑13% e 1%‑3%, respectivamente). No Brasil, dispomos de poucos dados na literatura especializada evidenciando a prevalência dessas mutações em nossa população.
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Brandão HLC, Lopes Jr. CAJL, Araujo CM, Jácomo RH, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica, Salvador, Bahia
Objetivos: O objetivo deste estudo é comparar a metodologia de execução manual com
a metodologia automatizada por citometria de fluxo do analisador hematológico XN‑10
Sysmex para contagem de reticulócitos. Casuística e métodos: Foram analisadas e comparadas 45 amostras de sangue de pacientes da rotina laboratorial, as quais submetemos
à metodologia citometria de fluxo fluorescente por meio da análise pelo equipamento
XN‑10 sysmex, utilizando o corante Fluorocell Ret, e à metodologia manual com o corante
azul de cresil ao microscópio óptico pelo microscopista. Resultados e conclusão: Os resultados das análises estatísticas apontaram o coeficiente de concordância de Lin de 0,925,
demonstrando uma concordância moderada entre os dois métodos. A comparação entre
as metodologias manual e automatizada com base no erro total máximo apresentaram
concordância acima de 95%. A análise de correlação foi satisfatória, demonstrada pela
análise da reta de regressão entre os métodos. A automação da contagem de reticulócitos
realizada por citometria de fluxo possui boa precisão e exatidão, maior número de células
contadas e consequente redução das fontes de erros. Somado a isso, esta metodologia
fornece informações clínicas valiosas, como o índice de hemoglobina de reticulócitos
(RET‑HE) e fração de reticulócitos imaturos (IRF). Referências: 1. Bourner G, Dhaliwal
J, Sumner J. Performance evaluation of the latest fully automated hematology analyzers
in a large, commercial laboratory setting: a 4‑way, side‑by‑side study. Lab Hematol. 2005;
11(4):285‑97. 2. Allison FS. An historical review of quality control in hematology. Am J
Med Technol. 1983; 49(9):625‑32. 3. Failace R. Hemograma: manual de interpretação.
4. ed. Porto alegre: Artmed; 2003.
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DAS MUTAÇÕES DO FATOR V DE
LEIDEN E DA PROTROMBINA EM PACIENTES DE UM HOSPITAL
CARDIOLÓGICO

ADEQUAÇÃO DO FLUXO PARA PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE
URGÊNCIA EM LABORATÓRIO DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Chehade NF, Jacinto DM, Kimoto KY, Alonso TAF, Siqueira RA
Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP)
Objetivo: Com o surto de febre amarela que ocorreu no estado de São Paulo no final
de 2017 e início de 2018, o número de exames em caráter de urgência no setor de coagulação aumentou em aproximadamente 10%. Essa demanda suscitou a implantação
de um fluxo de priorização das amostras de urgência no laboratório com o objetivo
de reduzir o tempo destinado ao pré‑analítico e a possibilidade de redução do TAT.
Casuística e métodos: Sinalização da bancada de recebimento das amostras do setor
de coagulação com fitas adesivas e caçapas coloridas para a separação das amostras
de urgência. Elencada uma centrífuga específica para as amostras de urgência e
realizado treinamento dos funcionários do setor de distribuição e coagulação quanto
à importância de se obedecer ao fluxo de priorização. Resultados e conclusão: Realizado o levantamento dos exames de urgência (TP, TTPA e fibrinogênio) do ano de
2017 e primeiros quatro meses de 2018. O TAT foi mantido em 3,9, mas o tempo médio
dispensado com o pré‑analítico passou de 54 minutos em 2017 para 32 minutos em
2018. Embora a melhora do TAT não tenha sido evidenciada, o tempo destinado ao
pré‑analítico reduziu consideravelmente (22 minutos), demonstrando que estratégias
simples e de baixo custo são capazes de contribuir para o melhor atendimento ao
paciente e organização dos serviços de saúde.
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LEUCEMIA AGUDA DE FENÓTIPO MISTO T/MIELOIDE: RELATO DE
CASO CLÍNICO RARO POR MEIO DE IMUNOFENOTIPAGEM
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Dumas ML, Teixeira LAC, Sales CC
Hermes Pardini
Objetivos: A leucemia aguda de fenótipo misto representa um grupo heterogêneo e raro
de doenças categorizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), correspondendo
a 3%‑5% das leucemias agudas. O único exame capaz de detectar esse tipo raro de
neoplasia é a imunofenotipagem por citometria de fluxo. O presente trabalho consiste no relato um caso clínico raro de leucemia aguda de fenótipo misto T/mieloide
diagnosticado por meio de imunofenotipagem. O presente trabalho correlacionou
quadro clínico, análise citomorfológica, estudo citogenético e imunofenotipagem
para o fechamento do diagnóstico da doença. Casuística e métodos: Realização de
imunofenotipagem multiparamétrica por citometria de fluxo em amostra de sangue
periférico de um paciente com 23 anos de idade, sexo masculino e suspeita diagnóstica
de leucemia linfoblástica aguda (LLA). Os sintomas clínicos evidenciados foram:
petéquias, astenia prolongada, anemia, plaquetopenia e linfocitose relativa em hemograma. Resultados e conclusão: Aproximadamente 33 marcadores imunofenotípicos
foram avaliados, sendo constatada a presença de duas populações de blastos: 40% de
blastos linfoides T (expressão dos marcadores pan‑T CD3 citoplasmático e CD7) e 30,4%
de blastos da linhagem mieloide com provável diferenciação basofílica (expressão de
CD123, CD38, CD13, CD15, CD33 e CD35). A avaliação morfológica detectou blastos
com características linfoides, e o estudo citogenético, alteração t(4;12)(q12;p13), que,
de acordo com a literatura, está mais relacionada com a leucemia mieloide aguda
(LMA). A imunofenotipagem foi o único exame capaz de comprovar a presença de
duas populações blásticas de linhagens distintas, sendo essencial para o diagnóstico
final de leucemia aguda de fenótipo misto T/mieloide. Diante do prognóstico clínico
desfavorável da doença, o paciente está sendo tratado com protocolo BFM 2009 de
quimioterapia para LLA, estando em fase de remissão da doença.
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CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS ACIMA DA LINEARIDADE
PARA HBA1C POR HPLC COM PERFIS HETEROZIGÓTICOS PARA
HEMOGLOBINAS VARIANTES
Pires SLB, Santos RDG
Hermes Pardini
Objetivo: A cromatografia líquida de alta performance (HPLC) é uma técnica com
base na separação das diferentes frações de hemoglobinas por troca iônica, na qual
os pacientes portadores de hemoglobinas variantes com resultados de A1C falsamente elevados ou diminuídos podem ser observados. O trabalho tem como objetivo
padronizar os critérios de liberação para resultados obtidos acima da linearidade na
metodologia de HPLC, diferenciando pacientes diagnosticados com diabetes mellitus
daqueles com elevação para A1C devido ao perfil heterozigoto para hemoglobinas
variantes. Casuística e métodos: Foram selecionadas 49 amostras com resultados
superiores a 16% para HbA1C por HPLC. As concentrações obtidas foram comparadas com as metodologias de imunoturbidimetria (TINA‑QUANT), eletroforese de
hemoglobina (ELFHB‑HPLC) e glicemia em jejum. Resultados e conclusão: No
decorrer da validação, foram observados 19 casos com valores obtidos por HPLC
dentro da linearidade estabelecida pelo método (19%), reproduzindo nas diversas
metodologias. Nos 14 resultados entre 19%‑23%, em 12 foi observada compatibilidade
entre as metodologias. Em contrapartida, em dois resultados observa‑se a reprodução
do índice de P2 (ELFHB) correlacionando com A1C por HPLC, mas discordantes da
concentração consideravelmente inferior obtida por imunoturbidimetria, sendo um
indicativo da presença de hemoglobina variante com tempo de retenção próximo de
A1C. Foram obtidos 16 resultados com faixa de concentração entre 39%‑48%, nos
quais ficou evidente a presença de hemoglobina variante interferindo na metodologia
HPLC, reproduzidos na ELFHB e com resultados consideravelmente inferiores na
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imunoturbidimetria. Foi possível estabelecermos padronizações para liberação dos
laudos de maneira mais precisa, direcionando a possibilidade de investigação clínica
para hemoglobinas variantes e dosagem de A1C por meio de outras metodologias. A
dosagem de HbA1C por HPLC pode sofrer interferência na presença de hemoglobinas
variantes, sendo esta menor por imunoturbidimetria (TINA‑QUANT).
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EFFECTS OF DABIGATRAN AND RIVAROXABAN ON COAGULATION
TESTS
Silva VM, Garcia ES, Nogueira AAR, Strunz CMC
Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)
Objective: Dabigatran and rivaroxaban, direct‑acting oral anticoagulants
(DOACs), affect coagulation tests and the knowledge of their effects is important
for therapeutic monitoring. Our aim was to examine the association between
DOACs levels by specific assays and the routine coagulation tests. Casuistic and
methods: Samples of 30 patients receiving 150 mg twice daily of dabigatran and
100 patients receiving 20 mg per day of rivaroxaban were collected 2 h after
drug intake and analyzed. DOACs concentrations were determined by thrombin
inhibitors (HTI) and direct xa inhibitor (Anti Xa‑Riva). Routine coagulation included activated partial thromboplastin time (aPTT), phrotrombin time (PT) and
thrombin time (TT). Results and conclusion: Median dabigatran concentration
was 183.5 ng/ml (95% CI: 132 to 234). There was a strong correlation between
HTI assay and aPTT (p < 0.001, r2 = 0.80) and moderate with PT (p < 0.001,
r2 = 0.72). TT was sensitive to dabigatran results even below drug therapeutic
range. The median rivaroxaban was 201.87 ng/ml (95% CI: 191.6 to 230.1 ng/
ml). Results from the anti‑Xa‑Riva correlated with PT (r2 = 0.70, p < 0.0001)
and aPTT (r2 = 0.5196, p < 0.001), but prolonged PT results were obtained even
below the rivaroxaban therapeutic range (20%). And TT were not influenced
(r2 = 0.039, p = 0.0595). We concluded that TT is the best qualitative test for
dabigratan. On the other hand aPTT could be used to monitor subtherapeutic
dabigatran concentrations. PT is the best test to detect rivaroxaban in plasma
and could be used to monitor its concentration even below normal therapeutic
range. We suggest the use of these screening tests due to the high number of samples
with results outside the therapeutic range.
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DOES THE EFFECT OF CITRATE CORRECTION IN PATIENTS
WITH HEMATOCRIT > 55% DEPENDS ON THE TYPE OF
THROMBOPLASTIN USED IN THE PROTHROMBIN TIME TEST?
Silva VM, Resende D, Bruno Jr. AB, Garcia ES, Strunz CMC
Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)
Objective: The adjustment of sodium citrate volume is recommends on samples
with hematocrit (Ht) higher to 55% since unadjusted citrate volume can lead to
errors in the treatment. The aim of this study was to compare the effect of adjusted
and unadjusted citrate volume using in two thromboplastins on patients with
Ht > 55% and under anticoagulation therapy. Casuistic and methods: Paired
citrate‑adjusted and unadjusted blood specimens were obtained from 181 patients with high Ht values on use of warfarin. Two different thromboplastins were:
recombinant human tissue factor (RTF) and the extracted from rabbit brain (HS
Plus). Results were expressed as international normalized ratio (INR). Pearson
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correlation and Bias were calculated. Results and conclusion: PT‑RTF results
from adjusted and unadjusted citrate blood specimens did not differ significantly
and presented strong correlation (r2 = 0.8226, p < 0.0001). The median for citrate
adjusted samples was 2.10 (CI95% 2.06 to 2.38) and for citrate unadjusted was
2.00 (CI95% 2.10 to 2.41). The difference about samples pair that exceeded the
total error allowable (TEA) for INR (10%) started as from Ht > 62%. On the other
hand the results using HS Plus presented a moderate correlationbetween citrate
adjusted and unadjusted samples (r2 = 0.4267, p < 0.0001). The median of
the results was 2.30 (CI95% 2.34 to 2.67) for citrate adjusted samples and 2.70
(CI95% 3.11 to 3.81) for citrate unadjusted. The difference about samples pair
was above of the TEA as from Ht 56%. In conclusion, our data demonstrate that
using PT‑RTF, samples with Ht > 62% may be safely performed and interpreted
with confidence without anticoagulant adjustment, unlike for the use PT‑Rabbit
thromboplastin.
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PERFIL DE EXPRESSÃO IMUNOFENOTÍPICA DE CD31, CD49D E
CD62L EM LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA (LLC)
Barroso RS, Xavier Jr. CVX, Lopes GO, Maciel FVR, Buccheri V
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivos: Avaliar o padrão de expressão imunofenotípica dos marcadores CD31,
CD49d e CD62L, em pacientes com LLC. A literatura evidencia papel importante de
prognóstico (principalmente CD49d) desses antígenos que estão associados ao homing
de linfócitos. Os objetivos deste estudo foram confirmar os achados prognósticos do
CD49d na população estudada e estabelecer critérios de análise citométrica dos marcadores CD31 e CD62L (pontos de corte de intensidade média de fluorescência (IMF).
Casuística e métodos: Amostras de SP de pacientes com LLC, maiores de 18 anos,
foram processadas no laboratório de citometria de fluxo de um hospital de grande
porte. Foi utilizado painel de anticorpos monoclonais para doença linfoproliferativa
crônica B, e mais um tubo com os seguintes anticorpos: CD31‑BV421/CD5‑FITC/
CD10‑PE/CD20‑PERCP/CD62L‑PECY7/CD19‑APC/CD49d‑APC‑H7. Foram adquiridos
100.000 eventos em cada tubo, em citômetro de fluxo de 10 cores – Navios (Beckman
Coulter®). Os dados foram analisados com o software Infinicyt (Cytognos®) e correlacionados com outros achados clinicolaboratoriais a partir de dados de prontuário
eletrônico. Resultados e conclusão: Quarenta e cinco pacientes, 51,1% masculinos e
48,9% femininos, com mediana de idade de 63 anos (32‑92). O CD49d foi dividido em
grupos positivo e negativo; 11/21 pacientes CD49d positivos eram Binet B+C e apenas
5/17 pacientes CD49d negativos eram Binet B+C. CD62L foi avaliado por meio de IMF
em três níveis [< 10.000 (12)/> 10.000 e < 20.000(15)/ > 20.000 (11)], entretanto
não houve diferença estatística entre os três grupos. Os três níveis de IMF de CD31 [<
2000 (20)/> 2000 e < 4000 (15) e > 4000 (3)] também não mostraram diferença.
Dados de literatura evidenciam forte impacto prognóstico do CD49d, contudo nosso
estudo apenas evidenciou uma tendência de pior prognóstico. É necessário um maior
número de casos para avaliar a correlação entre gravidade clínica e expressão do
CD49d, bem como obter dados para padronização da análise citométrica do CD31e
CD62L e seu impacto prognóstico.
699
IMPRECISÃO DA CONTAGEM DE PLAQUETAS PELO MÉTODO DE FÔNIO
Miranda R, Almeida NOM, Sales NS, Kowalski ITS, Silva AM
Hospital São Rafael

78

Objetivo: Avaliar a imprecisão da contagem de plaquetas pelo método de Fônio.
Casuística e métodos: Foram selecionadas amostras de sangue periférico colhidas
em tubo com EDTA de sete pacientes que realizaram hemograma em um hospital
de grande porte de Salvador. Os hemogramas foram realizados no equipamento
SIEMENS ADVIA 2120 e selecionados de acordo com os seguintes critérios: contagem
de plaquetas nas faixas até 30 mil, entre 30 e 100 mil, entre 150 e 450 mil e acima de
450 mil, com níveis de hemoglobina na faixa normal e menor que 8 g/dl. Em seguida,
foram confeccionados os esfregaços sanguíneos, em duplicata, gerando um número
total de 14 lâminas a serem avaliadas. Foram realizadas contagens pelo método de
Fônio por sete analistas laboratoriais, analisando‑se o número de plaquetas em 1000
hemácias. Os resultados foram comparados com a contagem do equipamento, intra
e interanalistas. Resultados e conclusão: Comparando‑se os resultados das leituras
pelo método de Fônio com a automatizada, tem‑se diferenças para mais ou para
menos, chegando a mais de 100% de diferença na faixa até 30 mil de plaquetas. De
acordo com os dados analisados, a média da diferença na contagem de plaquetas
intraobservador foi de 19,5%, variando entre 0,9% e 68,8%. A média do coeficiente de
variação interobservador foi de 16,2%, variando entre 6,8% e 32,5%. Normalmente a
contagem pelo Fônio é solicitada quando a contagem automatizada está baixa, e é
exatamente nessa situação que existe a maior imprecisão do método. De acordo com
dados da CLIA, o erro total permitido para contagem de plaquetas é de, no máximo,
25%. Em hospitais de grande porte que atendem pacientes oncológicos e transplantados, na sua maioria plaquetopênicos, a imprecisão dos resultados pelo método de
Fônio pode gerar desconfiança por parte do corpo clínico, além de transfusões de
plaquetas desnecessárias.

IMUNOLOGIA
726

INCIDÊNCIA DE RESULTADOS REAGENTES PARA HIV DURANTE O
ANO DE 2017 EM UM LABORATÓRIO PRIVADO E ESTATÍSITICAS
OFICIAIS
Pinto RA
Patologia Clínica São Marcos
Objetivos: O Brasil possui, desde a década de 1980, instituído como Política de Estado,
um sistema de saúde público, que, em sua essência, preza pelo acesso universal,
equânime e integral. Um país de dimensões continentais, com população estimada
em 207,7 milhões de habitantes em 2017 e que se propõe a manter serviços de saúde
com custos em elevação e pirâmide demográfica, tendendo a senilidade populacional.
Na prática, não consegue manter um elevado nível de serviço. Porém, algumas “ilhas
de excelência” persistem e são referências mundiais, entre elas está o Programa DST/
AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Casuística e métodos: O diagnóstico
da infecção pelo HIV no Brasil é regido por uma diretriz específica, que determina
a utilização de pelo menos um dos seis fluxogramas previstos no guideline. Utilizamos o fluxograma VI, que está previsto no Manual Técnico para o Diagnóstico da
Infecção pelo HIV, sendo imunoensaio de quarta geração (Abbott Architect HIV Ag/Ab
COMBO), como teste de triagem, e um western blot (New Lab Blot BIORAD), como
teste complementar para amostras reagentes e/ou indeterminadas na triagem. No
estudo, utilizamos nosso banco de dados do ano de 2017, no qual realizamos 58.921
testes de triagem para HIV com uma incidência de resultados reagentes para HIV de
0,17% no total; estratificamos por faixa etária e sexo. Resultados e conclusão: Na
estratificação populacional, foi possível observar algumas características marcantes,
74,87% dos pacientes submetidos à triagem para HIV eram do sexo feminino; 96,80%
deles tinham entre 18 e 69 anos. A incidência de resultados reagentes, sem segmentação,
foi de 0,17%. Homens jovens entre 18 e 39 anos apresentam incidência de resultados
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reagentes para HIV três vezes superior à população como um todo (0,57%), e homens
entre 50 e 85 anos, superior duas vezes à população (0,41%).
710
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E SUA COMPLEXIDADE DE
DIAGNÓSTICOS
Almeida Jr. SA, Oliveira MC, Faria JS
Euro Anglo
Objetivo: Fortalecer e informar sobre diagnósticos do lúpus eritematoso sistêmico
(LES). Casuística e métodos: Foram selecionados dez artigos no total, compreendendo
os anos de 2010 a 2018, os quais relatavam sobre o LES, bem como seu conceito,
tipos distintos, meios de diagnóstico e formas de tratamentos, correlacionando esses
dados com a clínica médico‑laboratorial. Resultados e conclusão: O LES trata‑se de
uma comorbidade de cunho autoimune, que traz resultados crônicos e inflamatórios
da parte tecidual conjuntiva, acometendo diversos órgãos e múltiplos sistemas do
organismo humano. Vale salientar que é uma doença de difícil entendimento, tanto
no sentido etiológico quanto no fisiopatológico, haja vista que esses aspectos trazem
dificuldade no diagnóstico da LES, que não ocorre de uma forma tão facilitada quanto
se mostra em alguns casos, impedindo assim que aja um tratamento adequado e
específico para o problema em questão. A triagem é feita pelo teste fator antinúcleo
(FAN). Diante de um FAN positivo, é importante identificar o tipo de anticorpo presente e se ele se encaixa nos sintomas apresentados pelo paciente. Entre alguns dos
anticorpos específicos para o LES estão anti‑DNA, anti‑SM e antiproteína P ribossomal.
E ainda, na área imunológica, utiliza‑se a dosagem do complemento sérico, que são
as proteínas existentes no soro. Nesse sentido, é importante adquirir conhecimentos,
tantos científicos quanto clínicos criteriosos, em relação a pesquisas laboratoriais
sobre LES. Este estudo reforça a necessidade de se realizar um diagnóstico ágil para
que as complicações possam ser minimizadas, evitando, dessa forma, que elas afetem
diretamente a qualidade de vida dessa população. Observa‑se que, mesmo havendo
uma tímida melhoria em pesquisas sobre o LES, houve um progresso significativo
em seu prognóstico, conquistado pela ciência nos últimos anos.
690

ANTICORPOS ANTI‑DSDNA: RELAÇÃO ENTRE POSITIVIDADE DE
ANTI‑DSDNA E POSITIVIDADE E PADRÕES DE FLUORESCÊNCIA DE
FAN‑HEP‑2‑IFI

Tema livre tradicional

sendo correlacionados aos padrões: nuclear homogêneo, nuclear pontilhado grosso,
nuclear pontilhado fino e alguns padrões mistos, como citoplasmático pontilhado
fino denso com nuclear homogêneo, nuclear homogêneo com nuclear pontilhado
fino, nuclear homogêneo com nuclear pontilhado pleomórfico e nuclear homogêneo
com nuclear pontilhado grosso. Desses padrões descritos, observamos que o anti‑DNA
está correlacionado com 67,52% ao padrão nuclear homogêneo; 16,24% ao nuclear
pontilhado fino; 11,97% ao nuclear pontilhado grosso e 4,24% a padrões mistos. A
pesquisa de FAN e a presença de anticorpos anti‑DNA, cerca de um terço dos casos, não
estiveram associadas ao padrão homogêneo. O padrão nuclear pontilhado responde
por uma parcela significativa de padrões de FAN associados à presença do anti‑DNA,
podendo ser decorrentes de soros poliespecíficos, ou seja, com múltiplos autoanticorpos.
648
COMPARATIVO DO AUMENTO DA POSITIVIDADE DOS TESTES PARA
SÍFILIS EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA EM HOSPITAL DE SALVADOR,
BAHIA
Bastos CAC, Cezar RS, Santos NJG, Silva AM
Hospital São Rafael
Objetivos: Este estudo teve como objetivo comparar os índices de positividade nos exames laboratoriais para sífilis (VDRL e FTA‑Abs) entre os anos de 2014 e 2017. Casuística
e métodos: Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo dos resultados de sífilis
dos anos de 2014 e 2015, comparando-os com os de 2016 a 2017, realizados por meio
dos métodos FTA‑Abs e VDRL, conforme critérios do Ministério da Saúde. Resultados e
conclusão: Foi analisado um total de 28.215 resultados de VDRL e 2.483 de FTA‑Abs
nos anos de 2014 e 2015 e 40.445 e 5.089, respectivamente, nos anos de 2016 e 2017.
A média de idade dos pacientes foi de 36 anos para o sexo feminino e de 38 anos para
o masculino. O estudo mostrou que houve um aumento de 160% na positividade
dos exames não treponêmicos (VDRL), passando de 3,6% (1014) amostras positivas
entre os anos de 2014 e 2015, para 6,5% (2633) nos anos de 2016 e 2017. Já no teste
treponêmico (FTA‑Abs) este aumento foi de 314%, partindo de 16% (397) para 32,3%
(1644) resultados reagentes. O percentual de resultados positivos no sexo feminino
foi de 28,93% e 9,86% maior do que no sexo masculino, respectivamente, para VDRL e
FTA‑Abs. Os resultados obtidos estão compatíveis com os dados alarmantes publicados
pelo Ministério da Saúde. Referência: 1. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância
em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
664

Felix DC, Santos WS, Meireles JB, Cantuaria APC, Alfenas MAS
Laboratório Sabin
Objetivo: Analisar a correspondência entre a presença de anticorpos anti‑dsDNA com a
positividade e os padrões de fluorescência do FAN realizada em células HEp‑2 por IFI.
Casuística e métodos: Trata‑se de uma pesquisa retrospectiva, na qual foram analisados todos os exames de anti‑dsDNA realizados em concomitância com o FAN‑HEp‑2 no
período de janeiro a junho de 2016 em um laboratório de Brasília, Distrito Federal. Os
testes de anti‑dsDNA foram feitos por meio de IFI, utilizando Chrithidia lucilae como
substrato (Euroimmun). A pesquisa de FAN foi feita utilizando lâminas comerciais
de FAN‑HEp‑2 Euroimmun. Ambas as técnicas foram realizadas conforme especificações do fabricante, com leitura de forma manual de acordo com o IV Consenso
Brasileiro para Pesquisa de FAN. A positividade para FAN e anti‑dsDNA foi considerada
quando obtidos títulos maiores ou iguais 1/80 e 1/10, respectivamente. Resultados e
conclusão: No período de janeiro a junho de 2016, foram realizados 6.376 testes de
FAN em concomitância com anti‑DNA. Desses, 1.270 (19,9%) foram FAN reagentes, e
apenas 117 (1,84%), anti‑DNA reagentes. Nestes, os títulos variaram de 1∕80 a 1∕1280,
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AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE
SÍFILIS EM UM LABORATÓRIO DO NORTE DE SANTA CATARINA NOS
ANOS DE 2016 E 2017
Nava F, Lausch BS
Laboratório Ghanem
Objetivos: Comparar a positividade dos testes de triagem para sífilis realizados em um
laboratório clínico com os dados disponibilizados pela Secretaria da Saúde do estado
de Santa Catarina nos anos de 2016 e 2017. Casuística e métodos: Analisaram‑se as
amostras que obtiveram resultados reagentes e não reagentes no teste não treponêmico. Os resultados obtidos foram plotados em programa Excel e confrontados com
os percentuais estaduais e regionais disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela
Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Resultados e conclusão: De acordo com os
dados laboratoriais, em 2017, houve um aumento de 24,71% de exames de triagem
para sífilis comparados com o ano de 2016. Esse aumento pode ser atribuído, em parte,
pela ampliação do uso de testes rápidos, pela resistência dos profissionais de saúde à

Tema livre tradicional
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administração da penicilina na atenção básica, pelo desabastecimento mundial de
penicilina e pela capacitação de equipes de saúde da família no combate à epidemia
de sífilis em Santa Catarina. Entretanto, a positividade em testes não treponêmicos em
2016 foi 2,71%, e em 2017, 3,14%, corroborando os dados da Secretaria da Saúde do
estado de Santa Catarina, onde o número de casos de sífilis adquirida vem aumentando
em torno de 50% ao ano. No período de 2010 a junho de 2017, foi notificado no Sinan
um total de 342.531 casos de sífilis adquirida, dos quais 59,2% ocorreram no Sudeste,
21,2%, no Sul, 10,4%, no Nordeste, 5,3%, no Centro‑Oeste e 3,9%, no Norte. Visto que
estamos geograficamente em uma das regiões com maior número de sífilis positivas,
ressalta‑se a importância na continuidade de instruir a população quanto à prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis e estimular a realização de testagem para
sífilis em toda a população, nas mulheres que desejam engravidar e em seus parceiros.
514

FREQUÊNCIA DA SÍFILIS: ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS
PERÍODOS (2012 E 2017) EM UM HOSPITAL PÚBLICO
Bezerra MIS, Almeida SKM, Borges LS, Rodrigues MML, Cardoso REC
Hospital Universitário
Objetivos: Implementar rápidas e eficazes estratégicas para uma melhor assistência e
educação da população por meio de intervenções que promovam a saúde e sensibilizem
os cidadãos sobre as consequências da infecção e a importância do tratamento, bem
como alertar e incentivar as gestantes sobre a importância da realização do pré‑natal
para que sejam evitadas maiores complicações. Casuística e métodos: A sífilis é
uma patologia infectocontagiosa transmitida principalmente por via sexual, por esse
motivo é definida como uma infecção sexualmente transmissível (IST). Segundo o
Ministério da Saúde, o Brasil encara uma epidemia de sífilis. Buscou‑se analisar de
forma comparativa a frequência da sífilis em um hospital público de Alagoas nos anos
de 2012 e 2017, por meio de dados coletados no sistema informatizado do laboratório
de imunologia do setor de análises clínicas do hospital. O estudo realizado foi do tipo
epidemiológico, observacional, retrospectivo e comparativo. Foram analisados 1.151
resultados de testes VDRL do primeiro trimestre do ano de 2012 e 1.167 do primeiro
trimestre ano 2017, totalizando 2.318 resultados entre recém‑nascidos a 101 anos de
idade, de ambos os gêneros. Após a análise dos dados, foram descartados três resultados
de exames reagentes, por serem de pacientes repetidos. Dessa forma, a amostra final foi
de 2.315 testes no total. Resultados e conclusão: Os resultados obtidos demonstraram
um aumento da frequência da sífilis em mais de 25% em um intervalo de cinco anos.
O aumento da frequência foi observado principalmente no gênero masculino, na fase
que compreende os jovens de 16 a 29 anos, seguido das crianças de 0 a 15 anos; o setor
que apresentou maior frequência de solicitações para testes VDRL reagentes foi o HD,
seguido da maternidade, revelando um aumento superior a 50% na frequência de
gestantes/parturientes infectadas pela bactéria. Conclui‑se que a frequência da sífilis
cresce a cada ano, sendo um problema de saúde pública que carece de imediatas ações
voltadas para o controle desse agravo.
492

AVALIAÇÃO DOS AUTOANTICORPOS RELACIONADOS COM CIRROSE
BILIAR PRIMÁRIA EM AMOSTRAS DE UM LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

anticélula (FAN), bem como correlacionar esses exames com a faixa etária, no período
de outubro de 2017 a março de 2018. A CBP é uma doença que tem como característica
principal a inflamação e a destruição dos ductos biliares intra‑hepáticos, provavelmente
através de reações autoimunes, resultando na apoptose das células desses ductos. Casuística e métodos: Foram avaliados os resultados dos exames laboratoriais de 4074
amostras, entre os meses de outubro de 2017 a março de 2018, de uma unidade de um
laboratório de análises clínicas, localizado em São José dos Pinhais, Paraná, o qual
atende todas as regiões do Brasil. Os exames de AMITO e FAN foram realizados pelo
método de imunofluorescência indireta. Resultados e conclusão: Das 4074 amostras
analisadas para este estudo, 194 apresentaram resultado positivo para o exame AMITO
(4,76%). Dessas amostras, 58 foram associadas ao exame FAN com padrão citoplasmático
pontilhado reticulado (CPR), resultando em 31 amostras com resultados positivos e 27
negativos. As amostras com resultados positivos de AMITO foram correlacionados com as
faixas etárias, sendo obtidos 16% entre os 20 e 40 anos de idade, 52% dos casos entre 41 e
60 anos, 32% acima dos 61 anos. Verificando a correlação entre os exames AMITO e FAN,
foram encontrados 53,5% das amostras com resultado positivo para AMITO concordantes
com FAN com padrão CPR positivo, e 46,5% com AMITO positivo negativos para FAN
com padrão CPR, ou que exibiram outros padrões com menor significância para a CBP.
O diagnóstico de CBP deve ser cauteloso, analisando a clínica do paciente, bem como os
exames imunológicos auxiliares.
485

SÍFILIS: PERFIL LABORATORIAL E COINFECÇÃO PELO VÍRUS HIV
Toffoli LV, Marquez AS, Milani V, Araujo CM, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivos: A sífilis, causada pelo Treponema pallidum, de transmissão predominantemente por via sexual, constitui um importante problema de saúde pública. O diagnóstico
sorológico é realizado por testes não treponêmicos e treponêmicos. Segundo o Ministério
da Saúde, há um aumento significativo e constante no número de casos de sífilis adquirida
e congênita desde 2010. As regiões Sudeste e Sul abrangem 75% das notificações em 2016,
sendo do Rio Grande do Sul a taxa mais elevada do país, e os estados de Santa Catarina
e Paraná com taxas acima da média nacional. Assim, o objetivo deste estudo é analisar
o perfil laboratorial para sífilis na cidade de Londrina, Paraná e correlacioná-lo com
dados sociodemográficos, gestação e positividade para HIV. Casuística e métodos: Foram
analisados 2895 resultados de veneral disease research laboratory (VDRL), fluorescente
treponemal antibody‑absorption test (FTA‑Abs) IgG/IgM e HIV, a partir de um banco de
dados, no período de julho de 2017 a abril de 2018. Os testes de VDRL foram realizados por
quimioluminescência e floculação. Resultados e conclusão: Dos 2895 resultados, 2045
(70,6%) eram de mulheres e 850 (29,4%), de homens; 211 (7,29%) foram reagentes para
VDRL, 128 (60,7%) homens e 83 (39,3%) mulheres, das quais sete (8,4%) eram gestantes.
Essa prevalência encontra-se acima da média estadual de 6% (Boletim Epidemiológico,
2017). Dos 158 resultados que incluíam os testes confirmatórios, 39 (24,7%) foram não
reagentes para FTA‑Abs IgG/IgM, 104 (65,8%), reagentes para FTA‑ABS IgG, e 15 (9,5%),
para FTA‑ABS IgG/IgM. Para HIV, 10/2895 (0,35%) foram reagentes, oito (80%) homens
(idade média: 37 anos) e duas (20%) mulheres (idade média: 51 anos), dos quais 3/211
(1,42%) eram reagentes para VDRL e FTA‑ABS IgG. Em conclusão, embora as mulheres
sejam maioria na realização do teste, a soropositividade foi significativamente maior
nos homens, tanto para sífilis quanto para HIV. Além disso, a possibilidade de resultado
positivo para HIV é até cinco vezes maior quando o resultado é reagente para sífilis.
538

Pereira R, Vohringer C
DB Diagnósticos do Brasil
Objetivos: Avaliar a ocorrência da positividade dos exames sorológicos para o diagnóstico
da cirrose biliar primária (CBP), antimitocôndria (AMITO) e pesquisa de autoanticorpos
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DIAGNÓSTICO DA ESTRONGILOIDÍASE EM PACIENTES ALCOOLISTAS
COM BASE NA IMUNORREATIVIDADE A DIFERENTES ISOTIPOS DE
ANTICORPOS
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Soares NM, Souza JN, Teixeira MCA

Tema livre tradicional

doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, lúpus neonatal, síndrome
de Sjögren e hepatite autoimune, juntamente à análise dos autoanticorpos específicos
citados, presentes em sua maioria em pacientes do sexo feminino.

Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Objetivos: Avaliar os níveis dos anticorpos séricos das classes IgG, IgE e das subclasses
IgG1 e IgG4 anti‑S. stercoralis, em pacientes alcoolistas, por meio do ELISA, bem como
confirmar a infecção através do reconhecimento do padrão de moléculas antigênicas
pelos anticorpos séricos pelo Immunoblotting. Casuística e métodos: Foram incluídos no estudo, 345 pacientes do sexo masculino, alcoolistas, internados no Centro
de Tratamento de Alcoólicos, sendo indivíduos saudáveis e indivíduos infectados
com outros helmintos. O diagnóstico da estrongiloidíase foi realizado por meio dos
métodos de parasitológicos e do ELISA, para detecção de anticorpos IgG, IgG4, IgE
e IgA1 anti‑S. stercoralis. Resultados e conclusão: A frequência da infecção por S.
stercoralis pelos métodos parasitológicos foi de 21,4% (74/345). As sensibilidade e
especificidades dos ELISAs variou a depender dos diferentes isótopos de anticorpos
pesquisados. As maiores sensibilidade e especificidade observadas foram IgA1‑ELISA,
com 96% e 93%, seguida por IgE‑ELISA, com 94% e 92%, respectivamente. No entanto,
apesar da elevada sensibilidade do IgE‑ELISA, muitos pacientes alcoólicos positivos
no parasitológico não demostraram imunorreatividade para pesquisa de IgE, ficando claro que para esses pacientes o emprego do IgA1‑ELISA é mais eficiente. No
Immunoblotting, as amostras discordantes entre a pesquisa de larvas nas fezes e os
ELISAs, que se apresentaram imunorreativas nas bandas de 90, 26 e 17 kDa, foram
consideradas positivas. O Immunoblotting é uma ferramenta valiosa para esclarecer
o diagnóstico da estrongiloidíase, principalmente nos casos de diagnóstico discordante
entre a pesquisa de larvas nas fezes e o ELISA. Dessa forma, este trabalho demostra o
uso de diferentes classes e subclasses de anticorpos para diagnóstico da infecção por S.
stercoralis. Referência: 1. Teixeira MCA, Soares NM. Strongyloides stercoralis infection
in alcoholic patients. Bio Med Res Int. 2016; 1‑11.

224

DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D: CORRELAÇÃO COM O
DESENVOLVIMENTO E O AGRAVAMENTO DE DOENÇAS AUTOIMUNES
Conci TR
Ghanem Laboratório
Objetivo: Investigar na literatura as associações entre hipovitaminose D e doenças
autoimunes. Casuística e métodos: O desenvolvimento deste trabalho foi realizado
por meio de revisão de literatura sobre o tema proposto: a associação da deficiência
de vitamina D com doenças autoimunes, mediante levantamento de dados do estudo
com base em Literatura Latino‑americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Electronic Library Online (Scielo), PubMed e National Center for Biotechnology Information (NCBI). Resultados e conclusão: A vitamina D tem sido alvo
crescente de estudos devido ao aumento de relatos de insuficiência em todo o mundo.
Por possuir funções fundamentais em diversos tecidos corporais e na homeostase sistêmica, a hipovitaminose D pode estar ligada ao desenvolvimento e ao agravamento de
doenças, sendo elas imunitárias ou não. Apresenta papel importante não somente no
metabolismo de cálcio e fósforo e na composição e reabsorção óssea, como também
na capacidade de atuar sobre o sistema imunológico. Os níveis baixos dessa vitamina
podem acometer todas as faixas etárias, e possuem impacto negativo sobre a qualidade
de vida da população, sendo considerado um problema de saúde pública.
251

525

ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS DE
ANTICARDIOLIPINA E ANTIBETA-2-GLICOPROTEÍNA NA AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA DA SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE

CORRELAÇÃO ENTRE O PADRÃO NUCLEAR PONTILHADO FINO EM
PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULAS (FAN HEP‑2) E
ANTICORPOS ANTI‑SSA/RO E ANTI‑SSB/LA

Titton JMC, D’orácio AHS, Maciel HCM

Leme FCC, Esquina JS, Vohringer C, Lopes MD

Diagnósticos do Brasil

DB Diagnósticos do Brasil
Objetivos: Avaliar a positividade do padrão nuclear pontilhado fino (NPF) em pesquisa
de autoanticorpos anticélulas (FAN Hep‑2) e correlacionar com anticorpos anti‑SSA/Ro
e anti‑SSB/La, bem como sua associação com o gênero e a faixa etária dos pacientes.
Casuística e métodos: Foram estudados os resultados positivos de FAN Hep‑2 para o
padrão NPF, os quais foram encaminhados a um laboratório de análises clínicas de
São José dos Pinhais, Paraná, no período de fevereiro a março de 2018. Essas amostras
foram analisadas quanto ao gênero e a faixa etária, e também quais tinham os pedidos de anti‑SSA/Ro e anti‑SSB/La. O exame FAN Hep‑2 foi realizado pela técnica de
imunofluorescência (IFI) e a pesquisa dos anticorpos anti‑SSA/Ro e anti‑SSB/La, pelo
método de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). Resultados e conclusão:
Foram analisadas 4.464 amostras com resultados positivos de FAN para o padrão
NPF. Entre essas amostras, 437 tinham a solicitação de anti‑SSA/Ro e/ou anti‑SSB/
La vinculados ao pedido, sendo 84 com anti‑SSA/Ro positivos e 157 negativos, e 37
com anti‑SSB/La positivos e 159 negativos. Com relação ao gênero, 3530 amostras
eram de pacientes do sexo feminino e 934, do masculino. Das amostras com resultado
de anti‑SSA/Ro positivos, 77 eram do sexo feminino e sete, do masculino. Quanto às
amostras com resultado de anti‑SSB/La positivos, 34 eram do sexo feminino e duas,
do masculino. Com relação à faixa etária das amostras com resultado positivo de NPF,
146 pertenciam ao grupo de 0‑10 anos; 781, ao de 11‑30 anos; 1651, ao de 31‑50 anos;
1514, ao de 51‑70 anos; 279, ao de 71‑80 anos; e 93, ao grupo acima de 80 anos. O
exame FAN, através do padrão NPF, é importante para auxiliar no diagnóstico das
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Objetivo: O objetivo do estudo é comparar os resultados de 300 pacientes que realizaram
as análises de anticardiolipina associadas à antibeta-2-glicoproteína, no período de julho
a dezembro de 2017. Casuística e métodos: O estudo foi realizado com a utilização dos
resultados que foram obtidos pela metodologia de imunoensaio enzimático (ELISA) da
base de dados do laboratório. Resultados e conclusão: Os resultados de anticardiolipina
e antibeta-2-glicoproteína são fundamentais na avaliação da síndrome antifosfolípide, já
que apresentam relevantes sensibilidade e eficiência diagnóstica. Com base nos resultados
obtidos, a faixa etária predominante no estudo foi pacientes entre 31 e 40 anos de idade,
sendo 80,3% do sexo feminino. O índice de positividade de anticorpos IgM foi de 8,7% para
anticardiolipina e 4,7% para antibeta-2-glicoproteína, enquanto para anticorpos IgG, de
2,7% para anticardiolipina e 5,3% para antibeta-2-glicoproteína, em relação ao total de
pacientes. Concluímos que a correlação apresenta algumas divergências, confirmando
que o diagnóstico não deve se basear em um único teste e sim na combinação das dosagens entre anticardiolipina e antibeta-2-glicoproteína com outros exames laboratoriais,
como o anticoagulante lúpico e demais critérios clínicos.
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BAIXOS NÍVEIS DE IGG1 E ALTOS NÍVEIS DE IGG4 ANTITOXOPLASMA GONDII ESTÃO ASSOCIADOS AO TRATAMENTO DE
DOENÇAS AUTOIMUNES COM IMUNOBIOLÓGICOS

Tema livre tradicional
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Oliveira ACM, Marques ACL, Resende RS, Ratkevicius CMA, Rodrigues Jr. VR

pessoas. Cada vez mais, o laboratório tem um papel importante no complemento ao
diagnóstico e na investigação da hipersensibilidade imediata.

Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Objetivo: Analisar níveis séricos de IgM, IgG total, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 específicos
para T. gondii em pacientes com doenças autoimunes submetidos ao tratamento
com e sem imunobiológicos (bloqueadores de TNF‑α), pois o uso dessas medicações
pode causar um importante imunocompromentimento no paciente. É sabido que a
toxoplasmose em indivíduos imunocomprometidos pode sofrer reativação da infecção
latente ou até ser letal. Casuística e métodos: Foram coletados soros de 95 indivíduos,
sendo divididos em três grupos: doenças autoimunes sem uso de imunobiológicos
[(SIB); n = 38); doenças autoimunes com uso de imunobiológicos [(IB); n = 25) e
indivíduos-controle [(GC); n = 32); realizado dosagem dos anticorpos anti-T. gondii
por ELISA, bem como ELISA‑avidez para IgG total e IgG1. Resultados e conclusão:
Foi observado que entre os indivíduos com toxoplasmose latente (IgG total positivos),
houve diminuição na concentração de IgG total nos pacientes do grupo SIB e IB em
comparação com o grupo GC. Além disso, no grupo IB, houve tendência ao aumento
da IgM, e a análise de isótipos de IgG revelou que o grupo IB possui níveis de IgG4
significativamente maiores e IgG1 significativamente menores quando comparado
com o grupo GC. Porém, no grupo IB, a avidez dos anticorpos IgG1 anti‑T. gondii foi
significativamente maior que os demais grupos. Esses resultados demonstram que o
uso de imunomoduladores, principalmente os biológicos, levam a uma diminuição
da resposta imune humoral específica ao T. gondii e que o imunomodulador biológico afeta predominantemente o isótipo IgG1. Maiores estudos são necessários para
avaliar se essa imunomodulação representa apenas um efeito adverso do tratamento
com o imunobiológico ou um relevante risco de reativação da infecção, que torna
importante o monitoramento da toxoplasmose latente nesses pacientes. Referência:
1. El‑Sayed NM, et al. In vivo effect of anti‑TNF agent (etanercept) in reactivation of
latente toxoplasmosis. J Parasit Dis. 2016; 40(4): 1459‑65.
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USO DE MARCADORES IMUNOLÓGICOS E HEMOGRAMA COMO
FERRAMENTA DIAGNÓSTICA DE HIPERSENSIBILIDADE TIPO I
Bichara CDA, Gomes GKG, Aarão TLS
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PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DO HIV EM GESTANTES
ATENDIDAS NO PROGRAMA “SUS‑GESTAR” EM UM LABORATÓRIO
PARTICULAR NA CIDADE DE BELÉM, PARÁ
Cohen PB, Batista RHP, Abreu MPM, Brazão FV, Brazão MAB
Laboratório Ruth Brazão
Objetivo: Estimar a prevalência da infecção pelo vírus HIV nos últimos cinco anos em
grávidas do programa “SUS‑GESTAR” em um laboratório particular de Belém‑Pará,
bem como o perfil epidemiológico dessas pacientes. Casuística e métodos: Segundo
Boletim Epidemiológico de 2017 no Brasil, em um período de dez anos, houve aumento
de 23,8% na taxa de detecção de HIV em gestantes. Sabemos que o diagnóstico precoce
de pacientes soropositivas implica diretamente na profilaxia da transmissão vertical do
vírus HIV, podendo reduzir bastante o risco de transmissão vertical. Foram realizadas
buscas passivas no banco de dados do laboratório pelo sistema LabSystem Grafhical
User Interface (GUI), 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 2013 a dezembro de 2017, obteve‑se
um total de 59.143 solicitações de exames HIV 1 e 2 anticorpos, dos quais, 58.738
(99,3%) não reagentes e 405 (0,69%) reagentes. Observou‑se que a prevalência da
idade das pacientes soropositivas foi de 21 anos. Entre as grávidas que apresentaram
infecção pelo vírus HIV, observou‑se que sete (1,72%) foram diagnosticadas durante
a fase da adolescência (faixa etária de 10 a 17 anos). O presente trabalho demonstrou
o predomínio de grávidas portadoras do vírus HIV cada vez mais jovens. O aumento
da taxa de HIV durante a gestação pode ser resultante de um aumento na prevalência
de infecção pelo vírus na região ou da melhoria do diagnóstico durante o pré‑natal
com programas como o SUS GESTAR. Sabemos que baixa renda e baixa escolaridade
são considerados fatores contribuintes para tais resultados, entretanto, de qualquer
forma, é um fator preocupante, pois demonstra a necessidade de medidas preventivas
mais eficientes, sobretudo em adolescentes.

Fibra
Objetivo: Avaliar os exames de IgE total e hemograma para diagnóstico de hipersensibilidade tipo I e os aspectos clinicolaboratoriais. Casuística e métodos: O estudo
trata‑se de uma análise retrospectiva dos resultados de exames para hipersensibilidade
tipo I, liberados no período de agosto a novembro do ano de 2017 em um laboratório
privado de Belém, Pará (777 exames). Para detecção de IgE total, foi utilizada a
metodologia fluoroenzimaimunoensaio (FEIA), e o hemograma foi realizado no
analisador hematológico Sysmex XN‑1000. Resultados e conclusão: A faixa etária
dos pacientes variou de 0 a 85 anos. Das 777 requisições de exames, 426 (54,82%)
eram homens e 351 (45,17%), mulheres. Obteve‑se a quantidade de 115 pedidos de
exames direcionada a dosagem de IgE total, na qual, no mês de dezembro, houve
grande índice de solicitações quando comparado com outros meses, com 47 (40,86%)
pedidos. Foram solicitados 364 (46,84%) hemogramas para avaliações de eosinofilia.
Para os níveis de eosinófilos considerados no intervalo de referência, 364 hemogramas foram avaliados, sendo 231 (63,46%) eosinófilos com níveis fora do intervalo
de referência. Verificou‑se um total de 10 especialidades médicas responsáveis pelas
solicitações de exames de hipersensibilidade, entre elas, a pediatria teve destaque com
235 (30,24%) solicitações, em seguida os alergistas, com 145 (18,66%) e em terceiro
a medicina do trabalho com 86 (11,07%) solicitações. A quantidade de solicitações
de exames, as alterações, as oscilações de faixa etária dos pacientes e a variedade de
especialidade médica que solicitaram exames demonstram o quanto as crises alérgicas
têm se tornado um problema de saúde comum, impactando na qualidade de vida das
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E LABORATORIAL DE ANTICORPOS
ANTICÉLULA (FAN), EM BELÉM, PARÁ, NORTE DO BRASIL
Bichara CDA, Amaral ALA, Silva ERDE, Amaral CEM, Fonseca LPS
Faculdade Metropolitana da Amazônia
Objetivo: Foi realizado um estudo transversal, analítico, retrospectivo, em Belém, Pará,
entre janeiro e julho de 2017 para estimar a prevalência de FAN reagente, padrões e
títulos do fator anticélula em um grupo de pacientes atendidos na iniciativa privada.
Casuística e métodos: As informações foram obtidas a partir do banco de dados de
um laboratório privado, referência em autoimunidade, com registros de 1224 pacientes
submetidos ao exame FAN em células Hep‑2, representando o universo da amostra.
O exame foi processado pelo método da imunofluorescência indireta, com células
fixadas e incubadas com soro do paciente diluído em tampão salina fosfato (PBS),
seguidas de lavagem com PBS e incubadas com anticorpos secundários antigamaglobulina humana conjugada com isotiocianato de fluoresceína; na sequência ocorreu
a lavagem e a montagem das lâminas, com leitura em microscópio de fluorescência.
Entre aqueles com FAN reagentes, foram analisadas as seguintes variáveis: idade,
gênero, padrões de autoanticorpos e especialidade do médico solicitante. Resultados
e conclusão: Entre os 1224 exames realizados, 171 (14%) foram reagentes para o
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FAN em células Hep‑2. Desses pacientes, 160 (93,6%) identificaram-se como do gênero
feminino e 11 (6,4%), do masculino. Prevaleceram as faixas etárias entre 34 e 49 anos
(32,7%) e entre 50 e 65 anos (32,7%), mas também com registros de casos entre 2 e
7 anos (3,5%); foi mais comum o padrão homogênio, com títulos de 1/160, 1/320 e
1/640, solicitado sobretudo por reumatologistas. A prevalência obtida está dentro dos
índices esperados, assim como o padrão e as variáveis epidemiológicas de gênero e
faixa etária, o que denota a importância do reumatologista para o diagnóstico e o
tratamento de doenças que causam dor nas articulações, nos músculos, nos ossos,
doenças inflamatórias e imunológicas.
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NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA B12 E ASSOCIAÇÕES COM
ANTICORPOS ANTICÉLULA PARIETAL E ANTICORPOS
BLOQUEADORES DE FATOR INTRÍNSECO: EXPERIÊNCIA DE
LABORATÓRIO GERAL

Tema livre tradicional

C1‑INH, por meio de ensaio colorimétrico‑Technochrom©. Resultados e conclusão:
Do total de 50 parentes de 1º grau avaliados, 30 novos casos com AEH‑C1‑INH (60%)
foram identificados. Dezesseis eram do sexo feminino (53,3%) e 14, do masculino
(46,7%). A idade média foi de 35,5 ± 12,7 anos (variando de 2 a 72 anos). Três eram
assintomáticos (10,0%), nove apresentavam crises leves (30,0%), sete, moderadas
(23,3%) e 11, graves (36,7%). O intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o
diagnóstico variou de 0 (diagnóstico precoce) até 61 anos (média: 17,8 ± 14,6 anos). O
tempo médio longo entre o início dos sintomas e o diagnóstico de AEH reflete o atraso
no encaminhamento desses pacientes. Por tratar‑se de doença de herança autossômica
dominante, os parentes biológicos de 1º grau devem ser avaliados pelo risco de apresentarem a doença. Nosso estudo identificou 30 novos casos através da triagem familiar
inicial, ressaltando‑se um diagnóstico aos 2 anos de idade. A avaliação familiar,
incluindo indivíduos assintomáticos, é fundamental para o diagnóstico precoce e o
tratamento adequado do AEH. Agradecimentos: Siemens Healthcare Diagnósticos S.A.
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Silva ERM, Dellavance A, Andrade LEC, Souza AWS
Grupo Fleury
Objetivo: Avaliar associações entre a presença de anticorpos marcadores de anemia
perniciosa e títulos de anticorpos anticélula parietal com níveis séricos de vitamina
B12. Casuística e métodos: Foram levantados todos os exames realizados para
detectar anticorpos anticélula parietal e anticorpos bloqueadores de fator intrínseco,
acompanhados da dosagem sérica de vitamina B12, em um período de cinco anos
em laboratório geral. A pesquisa de anticorpos anticélula parietal foi realizada por
imunofluorescência indireta em estômago de camundongo, e a pesquisa de anticorpos
bloqueadores de fator intrínseco, por ensaio imunoenzimático (ELISA). Resultados e
conclusão: A pesquisa de anticorpo anticélula parietal foi realizada em 3395 indivíduos, com positividade de 19,9%, enquanto a pesquisa de anticorpos bloqueadores de fator
intrínseco, em 311 indivíduos, com positividade de 9,9%. Níveis séricos de vitamina B12
foram significativamente menores em pacientes com anticorpos anticélula parietal
em comparação com aqueles com a pesquisa negativa [367 (250,5‑556,5) ng/l vs. 438
(317,7‑605) ng/l; p < 0,001], mas não houve diferença entre indivíduos com e sem
anticorpos bloqueadores de fator intrínseco [352 (191,5‑560,5) ng/l vs. 420 (293‑618)
ng/l; p = 0,060]. Indivíduos que apresentam títulos de anticorpos anticélula parietal de
1/160, 1/320 e ≥ 1/640 apresentam níveis séricos de vitamina B12 significativamente
menores do que indivíduos negativos para esses anticorpos (p < 0,003, pela correção
de Bonferroni). A presença e os títulos de anticorpos anticélula parietal têm associação
mais consistente com menores níveis séricos de vitamina B12 em relação a anticorpos
bloqueadores de fator intrínseco.
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IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DOS PACIENTES
COM ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO (AEH) POR DEFICIÊNCIA DO
C1‑INH
Tortora RP, Valle SOR, Dortas Jr. SDD, Alonso MLO, Silva LF
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Objetivos: O angioedema hereditário com deficiência de C1‑INH é uma doença
genética caracterizada por crises recorrentes de angioedema, potencialmente fatal.
O diagnóstico tardio é observado em muitos países, incluindo o Brasil. Os objetivos
deste estudo foram identificar novos casos e avaliar a prevalência de AEH em parentes
biológicos de 1º grau de pacientes com AEH. Casuística e métodos: A amostra incluiu
familiares de 30 pacientes com AEH‑C1‑INH, que realizaram dosagem de C4 e C1‑INH
quantitativo, pelo método de nefelometria‑BN II Siemens© e avaliação funcional de
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VALIDAÇÃO DE DOSAGENS EM PAPEL-FILTRO PARA AS
DOENÇAS INFECCIOSAS TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA, SÍFILIS,
HIV, CITOMEGALOVÍRUS E CHAGAS PELA METODOLOGIA
ENZIMAIMUNOENSAIO
Kroker KR, Valério MC
DB Diagnósticos do Brasil
Objetivo: As doenças infecciosas transmitidas de forma congênita causam ao
recém‑nascido, entre outras consequências, perda auditiva, prematuridade, deformações e distúrbios neurológicos. O diagnóstico das infecções congênitas é realizado com amostras de sangue total colhidas em papel-filtro. O objetivo do presente
trabalho é realizar a validação de kits para utilização em amostras de papel-filtro
para os analitos toxoplasmose, rubéola, sífilis, HIV, citomegalovírus e Chagas, pela
metodologia enzimaimunoensaio (ELISA), utilizando comparação entre amostras
de soro e sangue total. Casuística e métodos: Foram utilizadas amostras de soro
e sangue total de mesmo paciente. As amostras de soro foram analisadas nos kits a
serem testados, de acordo com orientações de bula do fabricante. Para as dosagens
em papel-filtro, as amostras de sangue total foram inoculadas neste meio de coleta,
e, depois de preparadas, foram submetidas a um processo de extração. A extração foi
desenvolvida de acordo com particularidades de cada analito e realizada nos poços
de reação durante a primeira etapa de incubação da metodologia ELISA. Após o
término de todas as dosagens, os resultados de soro e papel-filtro foram comparados
e planilhados por meio do programa Microsoft Office Excel. Resultados e conclusão:
Os analitos HIV, citomegalovírus, rubéola e sífilis obtiveram 100% de concordância
entre as dosagens de soro e papel-filtro. Os analitos Chagas e toxoplasmose obtiveram
uma amostra discordante, obtendo 95,45% de concordância entre as dosagens. As
validações foram consideradas aceitáveis quando as amostras apresentaram uma
concordância mínima de 95% entre os resultados de soro e papel-filtro. Portanto,
conclui‑se que os kits testados para os analitos toxoplasmose, rubéola, sífilis, HIV,
citomegalovírus e Chagas apresentaram validação satisfatória e podem ser utilizados
para diagnóstico em papel-filtro.
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SOLICITAÇÕES DE TESTES PARA ARBOVIROSES E SUA
POSITIVIDADE NO PERÍODO DE CINCO ANOS EM SÃO PAULO
Feres MC, Thorrecilha JTN, Perez BB, Souza AAL, Tufik S
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo

Tema livre tradicional
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Objetivo: Neste estudo, os autores objetivaram mensurar o número de casos positivos pelos testes disponíveis e o número de solicitações para as arboviroses [dengue
(DENV), chikungunya (CHKV) e vírus da zika (ZIKV)] que representam um crescente
problema pela propagação por afinidade em hospedeiros. Casuística e métodos:
Foram analisados cinco anos (2013 a 2017), período em que obtivemos um total de
59.793 solicitações de testes de DENV, CHKV e ZIKV, relatadas no banco de dados de
um laboratório de grande porte na cidade de São Paulo. Os testes foram realizados
pelas metodologias: ELISA, Imunocromatografia e PCR em tempo real. Resultados
e conclusão: Do total de 59.793 solicitações de testes de arboviroses para o período
estudado, foram apresentados 26617 casos positivos. Com base nos dados encontrados,
observamos que, com o passar dos anos, os tipos de arbovírus aumentaram (Tabela).
Concluímos que as arboviroses estão surgindo no Brasil e que várias espécies, como
a febre amarela, podem aparecer. O impacto sobre a morbidade e a mortalidade se
intensifica à medida que grandes epidemias resultam em um grande número de
indivíduos afetados. Medidas preventivas e eficazes de tratamento, vacinas e controle
têm de ser efetivas.
Tabela – Representação das porcentagens de positividade de
arboviroses ao longo de cinco anos em São Paulo
Diagnósticos positivos por ano (em %)
2012 2013 2014 2015 2016
Dengue IgM
0
0
0.04
51,4
31,2
Dengue IgG
0
0
0
15,1
47,2
Dengue teste rápido
0,83
9,97
24,9
38,4
21,4
Zika IgM
0
0
0
0
0
Zika IgG
0
0
0
0
29,7
Zika PCR
0
0
0
0
73,9
Chikungunya PCR
0
0
0
0
62,5
Antígeno dengue NS1
0
0
0
0
0

2017
17,2
37,5
4,32
100
70,2
26
37,5
100
36

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE FAN E CORRELAÇÃO COM
AUTOANTICORPOS NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, SANTA
CATARINA
Canali DGR, Faria DK, Nunes JS, Lopes ACW, Balestrin MB

46), resultados reagentes. O padrão mais correlacionado com eles foi o PNPG, com
50% (n = 9) para o SM e 50% para o RNP (n = 23). Os resultados obtidos por meio
desses levantamentos estatísticos validam o que a literatura apresenta em relação a
esses autoanticorpos e seus respectivos padrões de FAN.
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ANÁLISE DE RESULTADOS DE SÍFILIS GESTACIONAL E SÍFILIS
CONGÊNITA EM UMA MATERNIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SANTA
CATARINA
Canali DGR, Balestrin MB, Nunes JS, Faria DK, Lopes ACW
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: Analisar o perfil dos resultados de sífilis em gestantes e recém-nascidos (RN)
em uma maternidade de Florianópolis, Santa Catarina. Casuística e métodos: Foram
analisados 28745 resultados de sífilis em gestantes ou puérperas entre 12 e 45 anos e
823 em RN, realizados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2017, utilizando o banco
de dados de um laboratório da Grande Florianópolis. Dos 28745 resultados de sorologia
da sífilis analisados em gestantes e puérperas, 4% (n = 1022) foram reagentes. Desses
resultados reagentes, 1% (n = 156) corresponde às metodologias treponêmicas e não
treponêmicas, quando as mesmas eram solicitadas em separado, antes da utilização da
portaria entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2013. Após esse período, as análises eram
realizadas de acordo com as portarias do Ministério da Saúde no. 3.242 (31/12/11) e
2.012 (19/10/16), e os resultados reagentes foram 3% (n = 866). Analisando os anos
dos levantamentos, em 2010 tivemos 1% (n = 47) de resultados reagentes em gestantes,
1% (n = 32) para o ano de 2011, 1% (n = 65) para 2012, 2% (n = 108) para 2013,
3% (n = 154) para 2014, 4% (n = 172) para 2015, 13% (n = 169) para 2016 e 18%
(n = 275) para 2017. Das 823 amostras de sífilis em RN, 58% (n = 475) apresentaram
seus resultados reagentes. Também em uma análise temporal, avaliando os resultados
reagentes para RN, tivemos 35% em 2010 (n = 22), 43% (n = 19) em 2011, 29% (n
= 25) em 2012, 70% (n = 64) em 2013, 78% (n = 71) em 2014, 68% (n = 87) em
2015, 65% (n = 76) em 2016 e 54% (n = 111) em 2017. Resultados e conclusão: Nos
últimos oito anos, podemos observar por meio desses resultados, um crescimento tanto
nos casos de sífilis gestacional como nos casos de sífilis congênita. Esse aumento pode
ser considerado devido à grande procura pelos exames pré‑natais, à diminuição do uso
de preservativos e ao desabastecimento de penicilina que ocorreu a nível mundial, sendo
este aumento compatível com o Boletim Epidemiológico de Sífilis, de 2017.

Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: Analisar a prevalência dos casos de FAN e sua relação com os autoanticorpos
anti‑DNA, SSA, SSB, SM e RNP na região da Grande Florianópolis, Santa Catarina.
Casuística e métodos: Foram analisadas 17539 amostras que tiveram solicitação médica de FAN e seus resultados reagentes foram correlacionados com os autoanticorpos
anti‑DNA, SSA, SSB, SM e RNP, no período de janeiro a dezembro de 2017, utilizando o
banco de dados de um laboratório na Grande Florianópolis. Resultados e conclusão:
A prevalência de resultados reagentes para FAN foi de 18% (n = 3190). Os principais
padrões encontrados foram: padrão nuclear pontilhado fino denso (PNPFD) com 19%
(n = 615), padrão nuclear pontilhado (PNP) com 18% (n = 579), padrão nuclear
homogêneo (PNH) com 16% (n = 511), padrão nuclear pontilhado fino (PNPF) com
15% (n = 484), padrão nuclear pontilhado quasi homogêneo (PNPQH) com 9% (n =
265) e padrão nuclear pontilhado grosso (PNPG) com 4% (n = 135). Outros padrões
visualizados totalizaram 19% (n = 601). Os resultados reagentes foram comparados
com os autoanticorpos solicitados, dos quais, dos 1478 anti‑DNA solicitados, 7% (n
= 101) foram reagentes, com prevalência em 51% (n = 52) para o PNH. Para SSA,
foram encontrados 9% (n = 208) de 2233 solicitações e para SSB foi 4% (n = 54) de
1316 solicitações. Nesses autoanticorpos, o padrão de maior prevalência foi o PNPF
com 46% (n = 95) para o SSA e 61% (n = 33) para o SSB. Dos 1002 pedidos de SM,
2% (n = 18) apresentaram resultados reagentes, e dos 623 pedidos de RNP, 7% (n =
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PREVALÊNCIA DOS RESULTADOS DE HIV NA GRANDE
FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, DE ACORDO COM SEXO E IDADE
Canali DGR, Balestrin MB, Nunes JS, Faria DK
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Com base nos resultados reagentes e em portarias do Ministério da Saúde
(MS) cumpridas, foi analisada a prevalência dos casos de HIV de acordo com sexo e
idade. Casuística e métodos: Foram analisadas 234940 amostras de HIV no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2017, correlacionando seus resultados, quando reagente
com sexo e idade, utilizando o banco de dados de um laboratório da Grande Florianópolis. Resultados e conclusão: Das 234940 amostras analisadas para anticorpos
anti HIV 1 e 2, 3246 apresentaram seus resultados reagentes, sendo 2224 (69%) com
a portaria do MS cumprida, em 66 (2%) casos, a portaria do MS foi liberada como
indeterminada e 956 (29%) dos resultados foram liberados sem o cumprimento da
portaria devido a exceções descritas em procedimentos internos do laboratório. Em
relação sexo, houve 157070 (67%) pedidos para o sexo feminino e 77870 (33%) para o
masculino, sendo a prevalência dos resultados reagentes com portaria cumprida com

J Bras Patol Med Lab • Volume 54 • Número 4 • agosto 2018 • Suplemento 52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

destaque para o sexo masculino, com 1634 (73%) se comparado com o feminino, de
590 (27%). Em relação à idade, tivemos 4665 (2%) pedidos para a faixa etária entre 0
e 17 anos, 180382 (77%) entre 18 e 45 anos e 49893 (21%) para maiores de 46 anos.
A maior prevalência dos resultados reagentes com portaria cumprida foi entre 18 e 45
anos, com 1622 (73%), seguida de 575 (26%) para maiores de 46 anos e 27 (1%) entre
0 e 17 anos. A maior prevalência dos pedidos foi do sexo feminino, mas em relação
aos resultados, a positividade foi maior no sexo masculino. Na faixa etária de 18 a
45 anos, observou‑se maior demanda de pedidos e resultados reagentes, sendo esses
dados compatíveis com o Boletim Epidemiológico de HIV, de 2017.
138

ALEITAMENTO MATERNO NO COMBATE A INFECÇÕES E CAUSAS DE
DESMAME PRECOCE EM CRIANÇAS NASCIDAS EM UM HOSPITAL DO
SUL DE SANTA CATARINA
Nascimento DZD, Marques GM, Perdoná VC, Oenning AL
Universidade do Sul de Santa Catarina
Objetivos: Estimar a prevalência e as causas de desmame precoce em bebês nascidos
em um município do sul de Santa Catarina e identificar a incidência de infecções
nas crianças participantes do estudo. Casuística e métodos: A grande importância
da amamentação se deve à presença de inúmeros fatores imunológicos que só são
obtidos através do leite humano, os quais protegem as crianças contra as mais variadas
infecções. No leite materno, encontram‑se os anticorpos IgA, IgM e IgG, os macrófagos,
os neutrófilos, os linfócitos B e T, a lisozima e o fator bífido. Foi realizado um estudo
de prevalência quantitativo alinhado a um estudo de coorte prospectiva. A população
estudada foi de 169 crianças nascidas no em um hospital de referência e de grande
porte, entre janeiro e setembro de 2017. A coleta de dados foi feita por meio de uma
entrevista com as mães das crianças, do preenchimento de agendas com informações
acerca da saúde dos bebês e do contato telefônico com as mães. Foram calculadas a
média, a mediana e o desvio padrão para as variáveis contínuas e as proporções para
as variáveis categóricas. Para teste de associação, foi utilizado o teste de qui‑quadrado
de Pearson; para comparação entre as médias, o teste t de Student. Resultados e
conclusão: Foram entrevistadas 168 mães, 55,4% (93) amamentaram seus filhos
até o sexto mês de vida; destas, apenas 31,2% amamentaram exclusivamente. Os
motivos mais relatados para a ocorrência de desmame precoce foram: ausência de
leite, rejeição ao seio, trabalho fora de casa e fissuras mamilares. Das 169 crianças, 39
(23,1%) apresentaram algum tipo de infecção. Destas, 23 (59 %) infecção respiratória,
13 (33,3%) infecção intestinal e três (7,7 %) otite. Conclui-se neste estudo que apesar
de a amamentação ter papel fundamental na proteção imunológica das crianças,
não houve associação entre o desmame precoce e a presença de infecção (p = 0,232).
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TOXOPLASMOSE AGUDA: UTILIZAÇÃO DE LEUCOGRAMA E PROTEÍNA
C REATIVA (PCR) COMO EXAMES AUXILIARES NO DIAGNÓSTICO
Paraboni MLR, Sandri V, Gonçalves IL
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões (URI), campus
Erechim
Objetivo: Analisar a relevância das alterações de proteína C reativa (PCR) e leucograma
em pacientes com toxoplasmose na fase aguda. Casuística e métodos: Estudo transversal em amostras de conveniência. Pacientes atendidos em laboratório clínico, independente de idade e sexo, identificados como grupo caso, com resultados de toxoplasmose
IgG e IgM reagentes em fase aguda da doença, e grupo-controle com resultado de
toxoplasmose IgG e IgM não reagente, por método de quimioluminescência Beckman
Coulter. Foram analisados os resultados do leucograma por metodologia automatizada
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XN 1000 Sysmex, valores de referência de acordo com a idade e o sexo dos pacientes
e dosagem de PCR por método de imunoturbidimetria (Biotécnica), valores normais
até 10 mg/dl. Foram selecionados para os grupos caso e controle, 25 e 10 pacientes,
respectivamente, de dezembro de 2017 a maio de 2018. O presente protocolo foi
aprovado pelo do Comitê Ética em Pesquisa (CEP) para humanos número 2.397.014.
Resultados e conclusão: Pacientes com toxoplasmose IgM em fase aguda, quando
comparados os resultados de PCR para o grupo-controle, não foram observadas diferenças significativas, utilizando teste não paramétrico de Mann Whitney (p = 0,4141).
Ao analisar todos os parâmetros do leucograma, foi encontrada diferença significativa
(p < 0,05) na contagem diferencial dos neutrófilos e linfócitos. Observou‑se que os
percentuais de neutrófilos e de linfócitos são úteis para agrupar pacientes IgM reagentes
de não reagentes, utilizando curvas ROC. A área sob a curva ROC foi de 0,8360 para
a contagem de linfócitos e 0,8220 para neutrófilos. Pacientes com toxoplasmose IgM
reagentes tiverem maior contagem percentual linfócitos, diminuição da contagem
dos neutrófilos quando comparados com o grupo-controle. Conclui‑se que o estudo
pode contribuir como auxiliar no diagnóstico da toxoplasmose quando da utilização
de exames de hemograma e PCR na rotina médica, principalmente em casos de surtos,
quando da demora de resultados dos exames confirmatórios.
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PREVALÊNCIA DOS MARCADORES SOROLÓGICOS PARA HEPATITE B
E HEPATITE C EM DOADORES DE SANGUE DE UMA CIDADE DO SUL
DO BRASIL
Bonetti K, Jaskulski MR, Paraboni MLR, Cichota LC, Grazziotin NA
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões (URI), campus
Erechim
Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência dos marcadores sorológicos para hhepatite B e hepatite C em doadores de sangue. Casuística e métodos: As
hepatites são um problema de saúde pública importante, atingem milhões de pessoas
no mundo e sua prevalência no Brasil é desconhecida. Foi realizado um estudo transversal retrospectivo, por meio da coleta de dados no banco de sangue de uma cidade
localizada no Sul do Brasil, de todos os indivíduos que doaram sangue no período de
janeiro de 2012 a dezembro de 2013. As variáveis analisadas foram a soropositividade
para os marcadores HBsAg e anti‑HCV, de acordo com o sexo. Foram identificados
8.291 doadores, 71% do sexo masculino e 29% do feminino. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob número 680.258. Resultados e conclusão:
Apresentaram sorologia não reagente para as hepatites, 99,55% doadores, e 0,45%
apresentaram reatividade para um dos tipos de hepatite. Destes, 0,28% apresentaram
reatividade para hepatite B e 0,17%, para hepatite C, nos testes de triagem realizados.
Conclui‑se que a prevalência de hepatites reagentes em doadores do banco de sangue
de uma cidade do sul do Brasil é considerada baixa. Salienta‑se a importância de
medidas de controle específicas para o esclarecimento da comunidade quanto às
formas de transmissão, ao tratamento e à prevenção das hepatites.

INFORMÁTICA LABORATORIAL
134

MINIMIZAÇÃO DE ERROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE APÓS
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE REQUISIÇÃO
DE EXAMES LABORATORIAIS
Woloszynek RSBR, Molina RAS, Vieira VL, Avo LRS
Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos/EBSERH

Tema livre tradicional
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Objetivo: Avaliar a taxa e os principais erros associados à identificação do paciente antes
e após a implantação de um sistema informatizado de solicitação de exames em um
hospital universitário de pequeno porte. Casuística e métodos: O sistema informatizado
para solicitação de exames foi implantado em março de 2017. Foram avaliadas 1.119
requisições de exames correspondentes ao mês anterior à implantação do sistema e
1.063 requisições após a informatização. O índice de erro de identificação foi calculado
pela razão do número de erros encontrados (nome do paciente, data de nascimento e
número do prontuário) sobre o número total de pedidos, e o índice de ilegibilidade foi
dado pela razão entre o número de pedidos ilegíveis sobre o total de pedidos. Resultados e conclusão: Antes da implantação do sistema informatizado, o índice de erro de
identificação encontrado foi de 0,72, estando acima do limite de 0,6 recomendado pela
IFCC. Requisições ilegíveis atingiram um índice de 0,36, estando ligeiramente acima
do limite aceitável de 0,3. Após a informatização, houve redução do índice de erro de
identificação para 0,028 e do índice de ilegibilidade para 0,0084. Conclui‑se, portanto, que
o monitoramento desses indicadores permitiu identificar pontos-alvo para intervenção e
melhoria contínua, além de demonstrar a eficiência de um sistema informatizado a fim
de minimizar os erros de identificação do paciente. Referência: 1. SBPC/ML. Recomendações da SBPC/ML: coleta e preparo da amostra biológica. Ed Manole; 2014. p. 332‑3.
555

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE TI
PARA MONITORAR AMOSTRAS E EVITAR ATRASOS NA ROTINA DE
UM LABORATÓRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Objetivo: Avaliar o desempenho de uma ferramenta de business intelligence (BI)
na disponibilização de informações gerenciais após sua implantação em laboratório clínico. Casuística e métodos: Foram incluídos, os atendimentos realizados
no setor de Tecnologia da Informação (TI) pré e pós implantação da ferramenta
Microsoft Power B.I® para as demandas de desenvolvimento de relatórios ou geração
de informações para direção. As variáveis analisadas foram o tempo no desenvolvimento de relatório e o prazo de disponibilização de informações para a diretoria.
Resultados e conclusão: No que diz respeito à estrutura de TI, o desenvolvimento
de um relatório simples que antes era executado via aplicativos levava em média
4 horas; após a ferramenta, o tempo baixou para 30 minutos. Os relatórios e os
painéis disponibilizados no BI são mais flexíveis, permitindo ao próprio usuário
extrair informações de forma mais ampla. Ainda sobre os ganhos com relação a
desenvolvimento e disponibilização das informações, pode‑se destacar que, por se
tratar de uma ferramenta que não exige alto conhecimento em programação, se
torna mais acessível e difundido o uso dentro da instituição. Quando se analisa a
geração dos relatórios para tomadas de decisão, ficam evidentes os ganhos no que
diz respeito ao prazo para que a direção tivesse acesso aos dados, visto que antes as
informações ficavam acessíveis no 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao
fato gerador, e hoje com o BI é possível acessar às informações no dia seguinte, ou
seja, dados de faturamento, clientes atendidos, perfil de clientes atendidos, melhora
ou queda na demanda entre outras informações importantes para tomada de decisão
ficam disponíveis no dia seguinte. Com isso é possível observar um aumento na
receita da empresa, com base em uma melhora na qualidade das decisões tomadas
a partir da implantação da ferramenta.

Canali DGR, Martins CA, Soika MW, Nascimento HD, Ribeiro DF
718

Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: A automação na rotina laboratorial permitiu ampliar o número de amostras
analisadas por dia. O monitoramento dessas amostras a fim de evitar atrasos na liberação dos resultados se faz necessário, tendo em vista, principalmente, o atendimento
de pacientes hospitalizados e ambulatoriais de urgência. Uma ferramenta denominada
Relação de Serviço foi criada pelo setor de TI de um laboratório da Grande Florianópolis com o intuito de fornecer informações sobre a trajetória das amostras com
seus procedimentos, permitindo gerir o tempo e realizar ações para evitar os atrasos.
O objetivo do presente trabalho é avaliar o impacto da implantação da ferramenta
para exames da bioquímica. Casuística e métodos: A ferramenta foi implantada no
setor de Imunoquímica em 2016. Dessa forma, realizou‑se uma estatística de exames
atrasados obtidos em 2015 (sem a ferramenta) comparando-os com os atrasos obtidos
em 2017 (com o monitoramento por meio da ferramenta). Os exames avaliados
foram glicose, BHCG e hemoglobina glicada. Resultados e conclusão: Em 2015, o
número de atrasos obtidos para glicose foi 1464; para BHCG, 567 e para hemoglobina
glicada, 130. Já em 2017, obtiveram‑se os números: 388 para glicose, 120 para BHCG
e 85 para hemoglobina glicada. A diminuição do número observada entre os anos de
2015 e 2017 permite concluir que a implantação da ferramenta Relação de Serviço
foi eficaz. A ferramenta possui também filtros específicos que facilitam o gerenciamento da rotina laboratorial desde o momento do cadastro até a impressão do laudo,
gerando indicadores operacionais que atendem aos requisitos preconizados pelo PALC
e CAP, quanto aos critérios de rastreabilidade das amostras, tratamento de urgências
e avaliação pré‑analítica de amostras.
614

AGILIDADE NA ANÁLISE DE DADOS GERENCIAIS APÓS
IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Canali DGR, Nascimento HD, Vargas S, Martins CA
Laboratório Médico Santa Luzia
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INTERVALOS DE REFERÊNCIA PARA A INSULINA EM ADOLESCENTES:
ESTRATÉGIAS E MÉTODOS ALTERNATIVOS
Freire MDC, Souza TP, Telles‑Dias PRTPP
Dasa S.A.
Objetivo: Avaliar a viabilidade do cálculo de intervalo de referência (IR) de
insulina em adolescentes, com informações de um banco de dados laboratoriais
anonimizado. Casuística e métodos: O modelo estatístico utilizou resultados de
exames de insulina em 12 meses. A adequação do banco foi realizada pelo uso de
filtros. Os critérios de inclusão e exclusão foram valores anormais das variáveis
correlacionadas com a insulina, a determinação de outliers, a repetição de exames
e o uso de medicamentos. O modelo matemático estimará, por meio de algoritmo, a
distribuição dos indivíduos considerados “mais saudáveis”, e a partir desta distribuição, estimar‑se‑á o IR. Resultados e conclusão: Apresentamos resultados parciais
do levantamento de dados, da preparação e da limpeza do banco para estudo. Em
12 meses, observaram‑se 18.583 registros com idades entre 10 e 19 anos, sendo 47%
entre 10 e 14 anos; 65,3% eram do sexo feminino, sendo 3,36% obesas. Em meninos,
houve 3,9% de obesidade. Tiveram mais de uma dosagem de insulina no intervalo
de 12 meses, 24,3% dos indivíduos; destes, 5,1% eram obesos. A média de insulina
foi 14,67 ng/ml com DP de 2,87. Notou‑se elevação da insulina dos 11 aos 15 anos.
Houve correlação (p < 0,001) com IMC, glicose, triglicerídeos, HDL, hormônio
do crescimento e bilirrubinas. Cerca de 14 mil registros foram aproveitados após
utilização do primeiro critério de exclusão (repetição de insulina). A determinação
de IR em adolescentes representa um desafio para laboratórios e instituições. As
diretrizes do CLSI para determinação de IR são adotadas por menos de 25% dos
laboratórios clínicos acreditados pelo CAP, devido a dificuldades na determinação
direta, especialmente em vulneráveis como adolescentes. Métodos de estimativas
retrospectivas e indiretas a partir de grandes bancos de dados são uma alternativa
a metodologia direta e devem ser avaliados.
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maioria dos casos, totalmente manual. Referência: 1. Rayala BZ, Vieira AJ. Common
questions about Vasectomy. American Family Physician. 2013; 88(11).
87

CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS DA MENINGITE NA REGIÃO
NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL

112

RELATO DE CASO: ÍNDICE DE FRAGMENTAÇÃO DE DNA
ESPERMÁTICO NA AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA DE PACIENTE COM
HISTÓRICO DE TORÇÃO TESTICULAR

Lirio JP, Sperotto RL, Carvalho TGML, Mendes GA
Universidade de Cruz Alta

Silva M, Domingues MC, Dias ZC, Mendes CEA, Guerra JCC

Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar as características laboratoriais da
meningite em municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul. Casuística e
métodos: Tratou‑se de um estudo transversal, observacional, no qual foram incluídos
pacientes submetidos à análise do líquido cefalorraquidiano no período entre 2015 e
2017, oriundos de laboratórios de análises clínicas localizados no noroeste do estado
do Rio Grande do Sul. Os critérios diagnósticos para definição de meningite foram
aumento da celularidade e/ou coloração de Gram positiva ou exame bacteriológico
positivo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme o parecer
2.037.133. Para as variáveis qualitativas, foi verificada a distribuição de frequência
e porcentagem, e para as variáveis quantitativas, calculadas as medidas descritivas
média e desvio padrão. Resultados e conclusão: Foram incluídos no estudo 60
pacientes. A frequência de meningite na amostra estudada foi de 19 (31,6%) casos,
com média de idade de 28,37 anos (± 28,25). Dos casos, 13 (68%) foram do sexo
masculino e sete (37%), de etiologia bacteriana, enquanto 12 (63%), ocasionados por
outros agentes etiológicos. Na análise bioquímica, observaram‑se as seguintes médias:
glicose 56,10 mg/dl (± 24,14); proteínas totais 71,3 mg/dl (± 56,18); cloretos 176,7
mEq/l (± 245,61). A celularidade obteve média de 341 células/mm³ (± 560,69). O
Brasil possui grande número de casos de meningite anualmente e este estudo vem
contribuir com os dados regionais a respeito do perfil das meningites. Além disso,
percebe-se a importância da notificação dos casos suspeitos junto aos sistemas de
registro de agravos a fim de manter os dados epidemiológicos atualizados e fidedignos
à situação real de saúde pública.
60

ANÁLISE DO PERFIL DE RESULTADOS DE ESPERMOGRAMAS DE
UMA UNIDADE LABORATORIAL
Moraes JAO, Santos SO

Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Torção testicular é um problema raro que surge antes dos 25 anos de idade
e ocorre quando um testículo torce em volta do cordão espermático, diminuindo a
circulação de sangue, podendo provocar lesões graves no testículo. É considerada
uma emergência médica, pois é necessário diagnosticar e iniciar o tratamento em
até 12 horas após o surgimento dos sintomas para evitar o desenvolvimento de danos
que podem levar à infertilidade. Os exames que podem ser solicitados são ecografia
do escroto e cintilografia dos testículos; os exames laboratoriais são análises de urina
e sangue, além da fragmentação de DNA e espermograma, exames que possibilitam
uma análise da fertilidade e da avaliação prognóstica do paciente, objetivo deste
nosso trabalho. Casuística e métodos: Paciente de 15 de idade com história clínica
de torção testicular direita e ressecção cirúrgica, com resultado de conclusão de
anatomopatológico observando necrose com padrão isquêmico de todo o parênquima testicular, epidídimo e tecidos adjacentes. Funículo espermático com congestão
e ectasias vasculares, com focos de trombose recente e ausência de atipia há nove
meses. Por solicitação médica, utilizou nosso serviço laboratorial para realização
de exames de fertilidade. Resultados e conclusão: Os resultados obtidos no exame
de espermograma foram: volume coletado de 5 ml; concentração espermática igual
a 12.700.000/ml; concentração total de espermatozoide de 63.500.000/ml; células
germinativas de 7.400.000/ml; 80% de motilidade progressiva; 5% não progressivos
e 15% imóveis; morfologia de Kruger 1%. Concentração pós‑processamento seminal
igual a 1.055.000/ml; 90% de motilidade progressiva, 5% não progressivos e 5%
imóveis. Índice de fragmentação do DNA espermático de 68%. Com esses resultados
obtidos, podemos demonstrar a importância da análise seminal e da fragmentação
do DNA espermático para elucidação de diagnóstico de fertilidade em pacientes com
histórico de torção testicular. Referência: 1. Nogueira VH, Vila F, Osório L, Cavadas
V. Torção do cordão espermático: aspectos de diagnóstico e terapêutica. Rev Int
Androl. 2009; 7(1): 28‑33.

Unimed Serviços de Diagnóstico
Objetivo: Traçar um perfil de resultados de pacientes atendidos em uma unidade
laboratorial em São José dos Campos. Casuística e métodos: A análise do líquido
seminal tem por finalidade o auxílio na detecção de infertilidade masculina e o
controle pós‑vasectomia. Foi realizado estudo retrospectivo de 803 resultados de
espermogramas realizados durante o ano de 2017. As amostras foram classificadas
em não vasectomisados e pós‑vasectomia, bem como registradas a presença de
espermatozoides nas amostras pós‑vasectomias e a ausência deles nas amostras de
pacientes não vasectomisados. Resultados e conclusão: Das amostras realizadas
em 2017, 31,5% (n = 253) eram de controle pós‑vasectomia; não vasectomisados
corresponderam a 68,5% (n = 550). Entre os pós‑vasectomias, 31% das amostras
apresentaram espermatozoides imóveis; destas, 71 tinham raros (0 a 5/campo) e oito,
moderados ou numerosos (> 5/campo). Amostras com espermatozoides ausentes
sem vasectomia relatada ocorreu em 3% das amostras. Foi relatada a reversão de
vasectomia em seis amostras, apenas uma (16%) continuou a apresentar ausência
de espermatozoides. Foi possível observar que amostras para pesquisa de fertilidade
ainda são a maior demanda dentro do laboratório. Pode‑se concluir que em ambos os
casos a máxima padronização metodológica se faz necessária por ser um exame, na
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AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ENCONTRADOS NO EXAME
MICROSCÓPICO DE PARCIAIS DE URINA SEM ALTERAÇÕES
FÍSICO‑QUÍMICAS
Nascimento DZD, Pickler MD, Marques GM, Oenning AL
Universidade do Sul de Santa Catarina
Objetivo: Avaliar a importância da sedimentoscopia em urinas sem alterações físico-químicas. Casuística e métodos: É a partir da sedimentoscopia do parcial de urina que
muitas conclusões são consideradas pelo profissional responsável pelo diagnóstico. Por ser
um exame frequentemente realizado nos laboratórios, é almejante a redução dos custos
e de tempo para a realização da sedimentoscopia em amostras de urina consideradas
normais. Trata‑se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal desenvolvido
em um laboratório escola a partir de laudos referentes aos parciais de urina realizados de
janeiro a julho de 2017. Para comparação entre médias, foi realizado teste t de Student,
qui-quadrado de Pearson e teste de correlação de Spearman. Resultados e conclusão:
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Foram analisados, 7734 laudos de parciais de urinas, com 2530 resultados de parciais
sem alterações físico‑químicas. Os pacientes tinham idade média de 39 anos, a maior
parte do sexo masculino (61,7%). Com relação à quantificação de leucócitos, 2,3% dos
pacientes apresentaram número superior aos valores de referência e, com relação às
hemácias, 1,7% dos pacientes ultrapassaram esses valores. Observou‑se que a cada um ano
de idade a mais para o indivíduo, reduz‑se em 0,4 a quantidade de leucócitos encontrados
nos parciais de urina sem alterações físico‑químicas (p < 0,007). A partir dos dados do
presente estudo, conclui‑se que a maior parte dos pacientes sem alterações físico-químicas
não possuem quaisquer alterações de relevância clínica na sedimentoscopia. Sugere‑se,
a partir desses resultados, que estudos de acurácia para avaliação do exame químico
sejam realizados comparando‑se também laudos cujos exames físico‑químicos tiveram
alterações, garantindo, dessa forma, medidas de economia ao laboratório sem que haja
prejuízo à qualidade do exame.
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RECIDIVA DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA NO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL: RELATO DE CASO
Franzem JV, Wagner AOM, Franzon CMR, Lopes ACW

seis meses pela oncologia, por adenocarcinoma pulmonar, diagnosticado por biópsia
de lesão metastática em coluna torácica (T7); a evolução tomográfica revelou massa
em base pulmonar direita. Submetida a quimio e radioterapia; queixa atual de desvio
de rima, dificuldade na fala e para fechar os olhos. Na investigação do quadro atual
de paralisia facial periférica, realizou‑se tomografia de crânio e quimiocitológico de
liquor. Resultados e conclusão: A tomografia computadorizada de crânio revelou
lesões ósseas líticas; o citológico de liquor (coloração de Leishman), 6 células/mm3,
predomínio de elementos linfomononucleares e presença de 11% células com características tumorais. Destaca‑se o achado, no citológico de liquor, de células com características tumorais, compatíveis com adenocarcinoma, corroborando o diagnóstico
de infiltração metastática no liquor. Sabe‑se que o carcinoma de pulmão é a segunda
causa de carcinomatose meníngea, achado este incomum e reservado. Referências:
1. Volney SL, Fernandes Jr. AS, Fonseca RP, Lima SSS. Carcinomatose meníngea nos
tumores sólidos. Rev Bras Cancerol. 2003; 49(4): 245‑51. 2. Pereira HGS, Viegas AA.
Meningite neoplásica em paciente com câncer de pulmão: achados laboratoriais em
amostra de líquido cefalorraquidiano. Rev Educação em Saúde. 2015; 1(3). 3. Scaff
M, Riva D, Fernandes W. Carcinomatose meníngea. Arq Neuropsiquiat. 1970; 8(1):
79‑83. 4. Lavrador JP, Simas N, Oliveira E, Carvalho MH. Tratamento de carcinomatose
meníngea por quimioterapia intratecal através de cateter reservatório de ommaya:
experiência de um centro ceurocirúrgico. Acta Med Port. 2016; 29(7‑8): 456‑60.

Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: A maioria das recidivas de leucemia mieloide aguda (LMA‑M3) ocorre
nos primeiros três anos de remissão. Pelo menos uma em cada dez recidivas envolve
sítios extramedulares, principalmente o sistema nervoso central (SNC). O presente
estudo tem como objetivo relatar um caso de um paciente com recidiva de LMA‑M3
no SNC. Casuística e métodos: Amostra de liquor de paciente do sexo masculino, 59
anos, previamente diagnosticado com LMA‑M3, foi enviada para análise citológica
e imunofenotípica. A análise citológica evidenciou 35% de blastos de grande tamanho, citoplasma discretamente basofílico e granular, com cromatina reticulada e
nucléolos evidentes. A análise imunofenotípica demonstrou 25% de células imaturas
(CD45+fraco), CD117+, CD33+forte, CD13+heterogêneo, ausência da expressão de
HLADR e CD15, sugestivo de blastos de LMA‑M3, semelhante ao fenótipo do diagnóstico
inicial em medula óssea. O diagnóstico prévio do paciente foi em 2015, confirmado com
presença de cariótipo (t 15;17) e PML‑RARA positivo. Paciente foi tratado na ocasião,
seguindo até o momento da recidiva com PML‑RARA indetectável na medula óssea. A
recidiva envolvendo o SNC aconteceu 27 meses após o diagnóstico, e o paciente segue
em tratamento. Resultados e conclusão: A recidiva extramedular, incluindo o SNC,
pode ocorrer de forma isolada ou associada ao acometimento da medula óssea como
primeira recaída. O presente caso ocorreu apenas em SNC, pois, na ocasião da recidiva,
a pesquisa de PML‑RARA em medula óssea permaneceu indetectável. O monitoramento
de recidiva no SNC e em outros sítios extramedulares em pacientes com LPA é uma
questão desafiadora, levando-se em conta a escassez de informações. Ao laboratório
clínico, reforça‑se a necessidade de uma análise rápida e de qualidade no LCR para
auxílio do diagnóstico, principalmente em locais onde a análise molecular ainda não
é uma ferramenta geradora de resultados com rapidez.
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INFILTRAÇÃO NEOPLÁSICA DO LIQUOR POR ADENOCARCINOMA
PULMONAR: RELATO DE CASO
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PRESENÇA DE NUCLEOFAGOCITOSE EM LÍQUIDOS CAVITÁRIOS DE
DOIS PACIENTES REUMATOLÓGICOS
Rotondi EMA, Garcia KC, Tanizawa RSS, Teixeira CP, Souza TA
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Objetivos: Demonstrar o achado morfológico de imagens de nucleofagocitose em citológicos de líquidos orgânicos de dois pacientes reumatológicos atendidos em hospital
universitário. Casuística e métodos: Descreve‑se o achado de nucleofagocitose (fenômeno LE) em citológico diferencial (coloração de Leishman) de líquidos orgânicos de
dois pacientes: 1) paciente do sexo feminino, 50 anos, com diagnóstico prévio de lúpus,
artrite reumatoide e síndrome de Sjoegren, queixa atual de febre, dispneia e dor no
hemitórax esquerdo, derrames pleural e pericárdico; 2) paciente do sexo masculino, 58
anos, com diagnóstico prévio de espondilite anquilosante, queixa atual de tosse seca,
febre e dispneia aos mínimos esforços. Resultados e conclusão: A paciente feminina
apresentou dosagem de ADA elevada no líquido pleural, com pesquisa negativa para bacilos da tuberculose. O paciente masculino apresentou RX tórax com consolidação apical
E; realizado lavado broncoalveolar com presença de bacilos da tuberculose. O exame
citológico do líquido pleural e do lavado broncoalveolar revelaram alta celularidade, com
predomínio linfomononuclear e presença de nucleofagocitose nas amostras de ambos
os pacientes. O fenômeno LE (nucleofagocitose) pode ser demonstrado pelo encontro de
neutrófilos ou monócitos, fagocitando material nuclear amorfo, sendo habitualmente
correlacionado com processos reumatológicos ou autoimunes; carece de sensibilidade,
sendo a demonstração de fatores antinúcleo os testes de maior valor diagnóstico. Seu
achado morfológico, entretanto, especialmente nos líquidos serosos, apoia a suspeita de
condição reumatológica associada. Referência: 1. Moreno de Mingo, MA. Fenomeno LE
en liquido pleural. Relato de caso. Atlas Del Grupo español de citologia hematológica.
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Rotondi EMA, Garcia KC, Tanizawa RSS, Souza TA
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Objetivo: Relatar o achado incomum de células tumorais metastáticas em liquor em
paciente com diagnóstico prévio de adenocarcinoma pulmonar. Casuística e métodos:
Relata‑se o caso de paciente do sexo feminino, 75 anos, ex‑tabagista, acompanhada há
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AVALIAÇÃO DO TESTE PÓS‑COITAL NA POPULAÇÃO ATENDIDA EM
UM LABORATÓRIO PRIVADO
Tiburcio TH, Gielow GL, Branco RM, Welter LCM
Hemos Laboratório Médico
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Objetivo: Avaliar os resultados do teste pós‑coital em um laboratório privado de
Santa Catarina, ao se correlacionar a faixa etária, o escore do muco cervical e a
conclusão, a qual influenciará a decisão médica durante a investigação de fertilidade conjugal. O teste é utilizado para verificar a interação do muco cervical com
os espermatozoides (sptz). Casuística e métodos: Realizou‑se o levantamento
estatístico das amostras não selecionadas e sequenciais de pacientes atendidas no
ano de 2017. O teste é dividido em nove parâmetros: volume, filância, viscosidade,
pH, celularidade, cristalização, escore cervical, contagem de sptz com classificação
de motilidade e conclusão do resultado, conforme recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Uma pontuação maior ou igual a 10 é geralmente
indicativa de bom muco cervical, favorecendo a penetração dos sptz; espera‑se
encontrar sptz presentes e móveis na conclusão. Resultados e conclusão: A faixa
etária predominante foi de 31‑40 anos. Foram analisadas 169 amostras, sendo
52,66% com apresentação de bom escore do muco cervical. As conclusões foram:
45% positivos (resultado satisfatório, sptz móveis); 54% deficientes (presença de
sptz imóveis); e 1% negativos (sem a presença de sptz na amostra). Não foram
observadas tendências nos perfis dos resultados quando relacionados com a idade
das pacientes, uma vez que, em todas as faixas etárias, observa‑se positividade
satisfatória de aproximadamente 50%. Importante lembrar que as propriedades do
muco cervical são cíclicas, determinadas pelo ciclo menstrual, devido ao predomínio
momentâneo de estrógenos ou progesterona. Observou‑se que a qualidade do muco
interfere diretamente na motilidade dos sptz presentes na amostra. Evidenciou‑se a
importância do conhecimento do ciclo menstrual da mulher para determinar o dia
ideal para realização desse exame, uma vez que quanto mais distante do período
ovulatório for feita a coleta, mais insatisfatórios serão os resultados.
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AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS NO LIQUOR E
COM GENOTIPAGEM PARA RISCO DE DOENÇA DE ALZHEIMER EM
PACIENTES COM ALGUM COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO
Feres MC, Silva CS, Raphael NA, Souza AAL, Martino MC

Tema livre tradicional
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CORRELAÇÃO ENTRE MICROSCOPIA COM CONTRASTE DE FASE E
ANALISADOR DE IMAGENS COBAS U701‑ROCHE
Almeida RKG, Freire CGCDN, Costa RA, Antunes BV, Sumita NM
Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: Avaliar o desempenho do analisador de urina automatizado na investigação
de dismorfismo eritrocitário (DE). Casuística e métodos: A presença de DE é analisada
quando há suspeita de lesão glomerular, pois as hemácias sofrem alterações morfológicas causadas por mecanismos traumáticos gerados durante sua passagem pela
membrana basal glomerular, modificando seu formato. E essa alteração morfológica
pode ser evidenciada pela microscopia com contraste de fase, considerada padrão
ouro na identificação do DE. Analisamos urinas de pacientes com solicitação para
pesquisa de DE no período de janeiro a abril de 2018. Estudou‑se o desempenho do
analisador de imagem do sedimento urinário Cobas u701 – Roche comparado com
a revisão microscópica por meio do contraste de fase (padrão ouro) na investigação
morfológica das hemácias, quando houve dificuldade na interpretação do resultado
através da imagem gerada pelo equipamento. Resultados e conclusão: Este estudo
contemplou a análise de 535 pacientes, 492 (92%) ambulatoriais e 43 (8%) emergências; destes, 34,9% eram do sexo masculino e 65,1%, do sexo feminino, sendo a
faixa etária entre 1 e 86 anos. Observamos que o equipamento Cobas U701 possui
excelente correlação com a análise microscópica (99,2%), e 0,8% dos casos necessitou
de confirmação microscópica pelo método padrão ouro para melhor interpretação do
resultado. Quanto ao estudo semiquantitativo do DE desses pacientes, observaram‑se os
seguintes resultados: 28,9% com ausência de DE; 65,9% ausência de hematúria; 4,3%
discreto DE; 0,9% moderado DE e 0,4% evidente DE. Com base neste estudo, conclui‑se
que o Cobas u701 – Roche apresenta excelente desempenho na pesquisa de DE,
apesar de uma pequena porcentagem necessitar de revisão pelo método padrão ouro.
Referência: 1. Abreu PF, Moura LRR, Sesso R. Avaliação diagnóstica de hematúria.
J Bras Nefrol. 2007; 29(3): 158‑63.

Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo
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Objetivo: Avaliamos a genotipagem para apoproteina E (ApoE) e seus alelos (E2, E3 e
E4) assim como os principais marcadores bioquímicos no líquido cefalorraquidiano
(LCR), como beta-amiloide‑42 (Aβ1‑42), razão de Aβ1‑42/Aβ1‑40 e proteína total
tau (t‑tau), que são parâmetros bioquímicos que se relacionam com a instalação
e evolução de doença de Alzheimer (DA). Casuística e métodos: Convidamos 44
pacientes que tinham prescrição para coleta de LCR por alguma hipótese diagnóstica
ou monitoramento. Os grupos clínicos foram divididos em: 1) pacientes com suspeita
de comprometimento neurológico por causa infecciosa (n = 26) e 2) pacientes
com comprometimento não infeccioso. Realizou‑se a genotipagem para a ApoE por
PCR em tempo real, e no LCR determinaram-se os seguintes parâmetros: Aβ1‑42 e
Aβ1‑40 e t‑tau pela metodologia Elisa/Euroimmun Medizinische Labordiagnostika
AG. Resultados e conclusão: Os resultados mostraram que o genótipo ApoE e a
variação da t‑tau não apresentaram diferença significativa (p = 0,10) para todos os
grupos. A Aβ1‑42 apresentou diferença entre o grupo E3/E3, que mostrou maiores
níveis que o grupo E3/E4 (p = 0,006). Da mesma forma, a razão Aβ1‑42/Aβ1‑40
apresentou diferença significativa entre o grupo E3/E3 comparada com a do grupo
E3/E4. Com relação à indicação clínica, o grupo E3/E4 com comprometimento
neurológico infeccioso teve uma relação Aβ1‑42/Aβ1‑40 maior que o grupo E3/
E4 não infeccioso. Já os pacientes com E2/E3 do grupo infecioso mostraram razão
menor do que o grupo E2/E3 do grupo não infecioso. Os achados do grupo E2/
E3 não infecioso apresentaram menor risco para DA quando comparados com os
do grupo infeccioso. O grupo E3/E3 infeccioso apresentou maior risco que ambos
os grupos E3/E4.
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DOS SOROTIPOS DAS MENINGITES
MENINGOCÓCICAS PREDOMINANTES NO ESTADO DE ALAGOAS
Cavalcante AP, Fae J, Guimarães LC, Santos JMM, Anjos CTS
Laboratório Central do Estado de Alagoas (Lacen)
Objetivo: Avaliação da prevalência dos sorotipos das meningites meningocócicas
predominantes no estado de Alagoas no período de julho de 2013 a dezembro de
2017. Casuística e métodos: As meningites de origem infecciosa, principalmente as
causadas por bactérias e vírus, são as mais importantes pelo ponto de vista da saúde
pública, pela magnitude de sua ocorrência e seu potencial de produzir surtos. A Neisseria meningitidis (meningococo) é um diplococo Gram‑negativo, aeróbio, imóvel,
pertencente à família Neisseriaceae. A composição antigênica da cápsula polissacarídica permite a classificação do meningococo em 12 diferentes sorogrupos: A, B, C,
E, H, I, K, L, W, X, Y e Z. Os sorogrupos A, B, C, Y, W e X são os principais responsáveis
pela ocorrência da doença invasiva e, portanto, de epidemias. Amostras de líquido
cefalorraquidiano (LCR) foram colhidas de pacientes que apresentavam quadro clínico
que se caracterizava por febre, cefaleia, náusea, vômito, rigidez de nuca, prostração,
confusão mental e sinais de irritação meníngea. A coleta do material foi realizada
pelo médico infectologista e encaminhada, imediatamente, ao laboratório. A análise
do LCR apresentava alterações e bacterioscopia com presença de bactérias. Resultados e conclusão: Das amostras encaminhadas para realização de cultura, positivas
para Neisseria meningitidis, submetidas à classificação do sorogrupo, concluiu‑se
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que 88,9% das meningites bacterianas causadas por Neisseria meningitidis são do
tipo C e 11,1% das amostras analisadas, do tipo W‑135, com prevalência em crianças
do sexo masculino. Essas informações são relevantes para o acompanhamento da
situação epidemiológica da doença meningocócica em Alagoas. Referência: 1. Guia
de Vigilancia em Saúde. volume único. Ministério da Saúde.
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CONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS NUCLEADAS EM LÍQUIDOS
BIOLÓGICOS: COMPARAÇÃO ENTRE A CONTAGEM MANUAL E A
AUTOMATIZADA

e conclusão: Em um total de 1266 culturas de urinas de pacientes gestantes, realizadas
no período de janeiro a dezembro do ano de 2017, em um laboratório particular de
Belém, 301 pacientes (23,77%) obtiveram resultados positivos para bactérias que
causam infecção urinária. Entre os resultados positivos, 198 (65,78%) apresentaram
como o principal patógeno responsável pelas infecções urinárias, a Escherichia coli.
O estudo revela a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das
infecções urinárias, evitando assim complicações resultante da infecção urinária,
a fim de promover a qualidade desse período gestacional e evitar parto prematuro,
aborto, baixo peso ao nascer, infecção neonatal e riscos à saúde da mãe e do filho.

MEDICINA MOLECULAR/GENÉTICA

Sbarro L, Ribeiro CMAS, Kowalski ITS, Cezar RS, Silva AM
Hospital São Rafael, Monte Tabor
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Objetivo: Validar a contagem global de células nucleadas em líquidos biológicos
(pleural e peritoneal) por automação, comparando-a com a contagem microscópica
em câmara de Fuchs – Rosenthal. Casuística e métodos: Foi realizada, de forma
pareada, a contagem global de leucócitos em 20 amostras de líquidos biológicos
(pleural e peritoneal) por contagem automatizada no analisador hematológico
Siemens ADVIA 2120 e por análise microscópica em câmara de Fuchs – Rosenthal.
Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para a comparação entre os dois
métodos. Resultados e conclusão: A contagem automatizada de células nucleadas
apresentou excelente coeficiente de correlação quando comparada com a contagem
manual (r = 0,985), comprovando os dados de acurácia informados pelo fabricante (r
= 0,942) para um n de 434 amostras. Contagens automatizadas correlacionam‑se com
as manuais, podendo ser utilizadas na rotina do laboratório, agregando praticidade e
diminuição do tempo de liberação dos resultados. Deve‑se lembrar que o equipamento
realiza a contagem de células nucleadas do sangue, incluindo células mesoteliais e
outras células não hematopoiéticas. Dessa forma, a contagem global sempre deverá ser
analisada em conjunto com a contagem diferencial em lâmina e os dados clínicos do
paciente. Qualquer inconsistência na interpretação clínica do exame deve ser levada
em consideração, e uma contagem manual em câmara precisa ser utilizada como
recurso. Referências: 1. Customer Bulletin. Siemens healthcare diagnostics Inc. Rev.
A; 2010‑08. 2. Bottini PV, Gilberti MFP. Análise citológica do líquido pleural: comparação entre microscopia e automação. Simpósio de Profissionais da Unicamp; 2008.
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INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM GESTANTES DE UM
LABORATÓRIO PARTICULAR DE BELÉM, PARÁ
Martins CCP, Rodrigues SM, Souza ICS, Araujo CM, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivo: Na gestação, a infecção urinária é a terceira intercorrência clínica mais
comum, acometendo 20% das grávidas devido às mudanças anatômicas e fisiológicas
do trato urinário. O sistema urinário é extremamente alterado durante a gestação
normal, pois, durante a gravidez, as demandas metabólicas e circulatórias aumentam,
portanto, as escórias fetais e os rins têm de responder a esse fenômeno. As alterações
hormonais, da anatomia e do funcionamento do sistema urinário que acometem as
mulheres durante a gestação favorecem o desenvolvimento das infecções urinárias.
Entre elas, a presença de glicose na urina, que proporciona um meio para o crescimento
de bactérias. A bactéria Escherichia coli (E. coli) é responsável pela infecção urinária,
principalmente nas gestantes pela fragilidade do sistema de defesa. O objetivo deste
trabalho é verificar a incidência de infecção urinária em gestantes de um laboratório
particular de Belém, Pará, no período de janeiro a dezembro do ano de 2017. Casuística
e métodos: Os materiais de 1266 pacientes gestantes foram analisados por meio da
coleta de urina e posterior semeio em meio de cultura cromogênico (CPS). Resultados
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PREVALÊNCIA DE VARIANTES NO GENE KRAS É SUBESTIMADA EM
PACIENTES BRASILEIROS COM CÂNCER COLORRETAL
Alvim LB, Couto PGP, Freire MCM
Laboratório Hermes Pardini
Objetivos: Estimar a prevalência de variantes no gene KRAS em pacientes brasileiros
com câncer colorretal metastático, bem como analisar o perfil mutacional e comparar
a proporção de variantes encontradas com estudos nacionais anteriores. Casuística e
métodos: O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo mais frequente no Brasil. A principal
estratégia para tratar pacientes com CCR avançado é a terapia alvo anti‑EGFR. Entretanto,
variantes no gene KRAS influenciam negativamente o tratamento terapêutico, produzindo
consequências como aumento do risco de recorrência, menor sobrevida global e livre de
doença. Neste estudo, amostras de pacientes com CCR, estádios III e IV, foram analisadas
entre janeiro de 2016 e março de 2018. Os códons 12, 13, 61, 117 e 146 foram submetidos
ao pirossequenciamento (LOD entre 5%‑8%). A prevalência e o perfil das variantes foram
avaliados. Os resultados obtidos foram comparados com estudos prévios realizados em
pacientes brasileiros com CCR. Utilizou‑se o teste exato de Fisher (p < 0,01%) para análise
estatística. Resultados e conclusão: Foram analisadas 1216 amostras provenientes de
todas as cinco regiões do Brasil. A média de idade foi 59 anos, e a prevalência de variantes
no gene KRAS, 51,97%. Uma análise retrospectiva da literatura (2009‑2018) revelou que
a proporção média de variantes encontradas no gene KRAS em pacientes brasileiros com
CCR é de 31% (variando de 13,6% a 46,4%), ou seja, significativamente menor que a
relatada neste estudo. Essa discrepância pode ser explicada por fatores como a análise
de apenas algumas das cinco regiões implicadas na resposta à terapia anti‑EGFR e a
utilização de técnicas menos sensíveis para detecção. Portanto, este estudo demonstra
que a prevalência de variantes no gene KRAS descrita para pacientes com CCR tem sido
subestimada na população brasileira, principalmente devido às condições aplicadas nos
testes para detecção das alterações no gene KRAS, o que pode impactar diretamente no
tratamento desses pacientes.
592

IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR NO
MONITORAMENTO DA CARGA VIRAL PARA CMV EM PACIENTES DE
TRANSPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOIÉTICAS EM HOSPITAL DE
GRANDE PORTE DE SALVADOR, BAHIA
Santos NJG, Cezar RS, Souza CLEM, Salvino MA, Silva AM
Hospital São Rafael
Objetivo: Relatar a importância de um laboratório de biologia molecular, instalado
em ambiente hospitalar, no monitoramento da carga viral do citomegalovírus hu-
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mano (CMV) na tomada de decisão da adoção de terapia preemptiva em pacientes
elegíveis ao transplante de células hematopoiéticas em um hospital de Salvador,
Bahia. Casuística e métodos: No período de março de 2017 a abril de 2018, foi
monitorada a carga viral do CMV de 50 pacientes elegíveis ao transplante de células
hematopoiéticas no período pré e pós-infusão celular, atendidos em um hospital de
Salvador, Bahia. A carga viral foi determinada pela técnica de PCR em tempo real de
alta sensibilidade. Resultados e conclusão: No presente estudo, o grupo avaliado era
composto de 25 (50%) indivíduos do sexo masculino, com média de idade 48 anos ±
13,8. A principal indicação de transplante de células hematopoiéticas foi leucemias
agudas, diagnosticadas em 22 indivíduos, e transplante alogênico, que ocorreu na
maior parte dos casos. A carga viral para CMV foi detectável em 32 (64%) indivíduos
durante o período pré e/ou pós-transplante, entretanto, nenhum dos indivíduos
acompanhados apresentou citomegalovirose decorrente da reativação viral. Nos casos
em que houve reativação viral, a quantificação da carga viral foi monitorada e a
adoção de terapia preemptiva, iniciada rapidamente, implicando um eficaz controle
da infecção. O Brasil apresenta elevada soroprevalência para CMV, sendo a maior parte
dos casos assintomáticos. Todavia, a infecção por CMV é uma complicação frequente
em indivíduos imunocomprometidos, em especial receptores de transplante, podendo
causar pneumonia intersticial, hepatite e manifestações gastrointestinais severas. Os
dados citados reforçam a importância da estrutura de um laboratório de biologia
molecular em ambiente hospitalar para fornecer resultados rápidos quanto à quantificação da carga viral do CMV, implicando um diagnóstico e uma adoção de terapia
preemptiva precoces, bem como para a redução da morbimortalidade associada ao
vírus nesses pacientes.
472

CONCORDÂNCIA ENTRE OS MÉTODOS DE ABSORBÂNCIA‑UV,
ELETROFORESE MICROFLUÍDICA AUTOMATIZADA E QPCR PARA
QUANTIFICAÇÃO DE DNA
Rita THS, Mesquita PG, Jácomo RH, Nery LFA, Barra GB
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivo: Comparar três métodos com diferentes metodologias para quantificação
de DNA, pois este é um passo crítico no sequenciamento de segunda geração (NGS).
Casuística e métodos: DNA genômico (gDNA) de 28 voluntários foi extraído de 200
µl de sangue total‑EDTA, usando o MagNA Pure 96 (Roche). Um microlitro de DNA
foi quantificado por três métodos: absorbância‑UV (NanoDrop), eletroforese microfluídica automatizada (EMA) (TapeStation para gDNA) e qPCR com alvo de 65 pb
(quantificação absoluta in house do gene RNase P). As concentrações médias de DNA
obtidas para cada método foram comparadas usando medidas Anova one‑way com
correção de Geisser‑Greenhouse, seguidas pelo teste de múltiplas comparações Tukey.
O coeficiente de correlação Pearson e a análise de Bland‑Altman foram calculados.
Resultados e conclusão: O rendimento de DNA (média ± DP em ng/ul) medido
por absorbância‑UV, EMA e qPCR foi 50,71 ± 30,61; 25,24 ± 11,84 e 25,37 ± 10,54,
respectivamente. A média de absorbância‑UV foi diferente da EMA (p < 0,0001) e da
qPCR (p < 0,0001). Nenhuma diferença foi observada entre EMA e qPCR (p = 0,96).
Os coeficientes de correlação foram: 0,65 (p = 0,0002) para EMA e absorbância‑UV;
0,67 (p = 0,0008) para absorbância‑UV e qPCR; e 0,92 (p = 1,35 × 10‑12) para EMA
e qPCR. Os vieses (%) ± DP e os limites de concordância de 95% foram 53,98% ±
49,57 e ‑43,18% a 151,1% entre EMA e absorbância‑UV; 52,47% ± 51,06 e ‑47,6% a
152,6% entre absorbância‑UV e qPCR; e ‑2,01% ± 17,25 e ‑35,86% a 31,76% entre
EMA e qPCR, respectivamente. Conclui‑se que EMA e qPCR mostraram resultados
diferentes da absorbância‑UV, a qual pode estar superestimando a quantificação do
gDNA devido à coextração do RNA. Ambos os métodos parecem ser comparáveis (e
confiáveis). No entanto, EMA seria adequada para DNA de alto peso molecular e para
conhecer a integridade do DNA (como alvo do NGS). Já a qPCR seria adequada para
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o DNA fragmentado e a necessidade de se saber sobre a presença de inibidores de PCR
copurificados durante a extração, como biópsias líquidas e tecido FFPE.
476

ALELOS NULOS EM ESTUDOS DE VÍNCULO GENÉTICO
Cruz GJ, Viotti AP, Matos A, Bernardes CC, Paz CA
Hermes Pardini
Objetivo: Determinar a ocorrência de alelos nulos nas amostras submetidas à investigação de vínculo genético em 2017. Casuística e métodos: Short Tandem Repeat
(STR) ou microssatélites são marcadores amplamente utilizados em investigação de
vínculo genético devido ao seu alto grau de polimorfismo, assumindo alto poder de
discriminação entre os indivíduos. Em alguns casos de investigação de vínculo genético, podem surgir alelos nulos ou alelo drop out, que são inconsistências genéticas
evidenciadas pelo não compartilhamento de alelo entre os filhos e seus genitores. Alelos
nulos ou drop outs são falhas de amplificação da reação em cadeia da polimerase
(PCR) que podem surgir em decorrência de variações no sítio de ligação dos primers,
competição entre os reagentes da reação, baixa quantidade e/ou qualidade do DNA. Um
total de 39.427 casos foi estudado neste período, sendo 27.725 TRIOS (mãe, filho e
suposto pai) e 11.702 DUOS (filho e suposto pai). O DNA das amostras foi extraído
e foram amplificadas 15 regiões de microssatélites por PCR‑STR por meio de kits
comerciais; posteriormente, o marcador no qual foi evidenciada a possível ocorrência
do alelo nulo foi amplificado por PCR in house. O perfil genético foi detectado por
eletroforese capilar em sequenciador automático. Resultados e conclusão: Foram
detectados 46 possíveis alelos nulos, mas, após amplificação in house, apenas três
marcadores mantiveram a falha de amplificação. A não detecção do alelo nulo pode
ocorrer mesmo após a introdução de uma nova reação, nesse caso, outros marcadores
devem ser realizados. Reações de genotipagem utilizando STR requerem condições
rigorosas para a amplificação por PCR. Mudanças nas condições da reação ou a
introdução de um novo conjunto de primers podem corrigir a ocorrência dos alelos
nulos. Este estudo destaca a importância de conhecimento técnico para resolução de
casos de alelo nulo e a utilização de kits de alta sensibilidade e especificidade para
determinação de vínculo genético.
479

SORO TEM MAIOR QUANTIDADE DE ALELOS JANUS QUINASE 2
V617F MUTANTES COMPARADO COM AMOSTRA PAREADA DE
SANGUE TOTAL‑EDTA
Almeida ALSC, Rita THS, Mesquita PG, Jácomo RH, Barra GB
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivos: Janus quinase 2 (JAK2) V617F é uma mutação somática de células sanguíneas, importante no diagnóstico de neoplasias mieloproliferativas; geralmente é
detectada no sangue total. Como a coagulação sanguínea libera DNA genômico no
soro, a sua utilização pode ser uma alternativa para a detecção e a quantificação dessa
mutação. Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar se a detecção da mutação
JAK2V617F pode ser realizada no soro e investigar se a porcentagem do alelo mutante
nessa matriz é comparável com o sangue total. Casuística e métodos: O estudo
avaliou 88 indivíduos (n = 28, portadores da mutação JAK2V617F) e 60 voluntários
saudáveis. Amostras pareadas de sangue total‑EDTA e soro foram coletadas de cada
participante. DNA genômico foi extraído de 500 ml ou 200 ml de soro e sangue
total‑EDTA, respectivamente, utilizando o equipamento Magna Pure (Roche) ou
EasyMag (Biomerieux) de acordo com a recomendação do fabricante. O DNA foi
quantificado por qPCR, e os alelos JAK2 wild‑type (JAK2WT) e mutante (JAK2MUT)
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são pesquisados separadamente por AS‑qPCR. RNAse P foi coamplificada em ambas as
reações como gene de referência. Calculou‑se a porcentagem de JAK2MUT pelo ΔΔCq.
A concordância entre o ΔΔCq em ambos os espécimes foi calculada pela correlação
de Pearson e pela análise de Bland‑Altman. A porcentagem JAK2MUT nas amostras
pareadas foi comparada pelo teste t. Aprovação CEP (CAAE: 49481315.4.0000.5553).
Resultados e conclusão: Qualitativamente, houve concordância completa entre as
matrizes (28 positivos e 60 negativos). Quantitativamente, houve correlação entre os
resultados (r = 0,987, p < 0,0001). O bias médio da quantificação do JAK2MUT entre
as espécimes foi de ‑3,78% (95%IC = ‑15,37% e 7,77%). A média (DP) da porcentagem
JAK2MUT foi 33,89 (31,09)% e 30,11 (27,57)% no soro e no sangue total‑EDTA (p =
0,0021), respectivamente. A mutação JAK2V617F pode ser detectada no soro utilizando
AS‑qPCR. O soro apresenta resultados significativamente maiores quando comparado
com o sangue total‑EDTA.
463

FLUXO DE TRABALHO AUTOMATIZADO E INTEGRADO AO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL PARA GENOTIPAGEM SIMULTÂNEA
DE VÁRIOS POLIMORFISMOS DE ÚNICO NUCLEOTÍDEO
CLINICAMENTE RELEVANTES
Rita THS, Mesquita PG, Jácomo RH, Nery LFA, Barra GB
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivos: Validar um fluxo de trabalho automatizado de qPCR integrado ao sistema
de informação laboratorial (SIL) para a detecção simultânea de sete SNP clinicamente
relevantes. Casuística e métodos: A validação incluiu sangue total de voluntários
com resultados conhecidos para o fator V Leiden (n = 239), mutação G20210A no
gene da protrombina (n = 154), HLAB‑27 (n = 235), mutação C13910T no gene
da lactase (n = 73), mutação C677T no gene da metilenotetrahidrofolato redutase
(MTHFR) (n = 99) e mutação C282Y e H63D no gene da hemocromatose (HFE) (n
= 52). O fluxo de trabalho automatizado foi a solução flow clássica (Roche) formado
por cinco equipamentos. O software recebe do SIL o código de barras das amostras
e o teste a ser feito. Um pipetador transfere 50 µl de sangue para placa de extração,
logo o DNA genômico é purificado no extrator MagnaPure 96. Em paralelo, reações
qPCR são realizadas pelo segundo pipetador, o qual é carregado com master mix
sybr green, primers ARMS (n = 21) e tubos vazios para a preparação da reação
alelo‑específica (n = 14) para seu preparo/sua distribuição das misturas das reações
na placa qPCR. O DNA extraído e os DNA de controles com todos os genótipos possíveis
são carregados também no equipamento. Depois da ciclagem no LightCycler 480II
com placa de 384 poços, os dados de amplificação são enviados para o software, e o
operador os inspeciona juntamente às curvas de desnaturação. Os resultados aprovados
são enviados para o SIL sem nenhuma digitação. Na validação, os resultados obtidos
foram comparados com os resultados esperados. Resultados e conclusão: O fluxo
de trabalho automatizado atribuiu os genótipos esperados para todas as amostras:
223 GG, 13 GA e 3 AA – Leiden; 144 GG, 10 GA e 0 AA – G20210A; 29 positivos e 206
negativos – HLA‑B27; 28 CC, 38 CT e 7 TT – Lactase; 43 CC, 46 CT e 10 TT – MTHFR; e
48 GG, 3 GA, 1 AA – HFE C282Y e 35 CC, 14 CG e 3 GG H63D. O fluxo de trabalho qPCR
automatizado poderia genotipar com precisão sete SNP distintos, podendo processar
até 82 amostras em 5 horas com rastreabilidade completa.
446

SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO COMO ABORDAGEM DE
PRIMEIRA LINHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE MUTAÇÕES CAUSAIS
NOS GENES ASSOCIADOS À ESFEROCITOSE HEREDITÁRIA E AO
USO DE MÉTODOS ORTOGONAIS NÃO BASEADOS EM SANGER PARA
VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS
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Nobre CS, Rita THS, Mesquita PG, Jácomo RH, Barra GB
Laboratório Sabin de Medicina Diagnóstica
Objetivos: Identificar as mutações causais de esferocitose hereditária (EH) por sequenciamento do exoma e confirmar se métodos não baseados em Sanger poderiam ser
utilizados para validar as variantes encontradas. Casuística e métodos: Participaram
16 voluntários (oito homens) com diagnóstico prévio de EH. Entre eles, dois irmãos,
uma mãe e uma filha, uma mãe e dois filhos, e nove sujeitos não relacionados. O DNA
foi extraído do sangue periférico, quantificado por fluorimetria e o seu tamanho/sua
qualidade avaliados por eletroforese em gel. O exoma foi enriquecido com kit comercial,
e a quantificação e a qualificação dos fragmentos capturados foram avaliadas por
eletroforese microfluídica automatizada. As leituras de sequências foram geradas pela
tecnologia de sequenciamento por síntese no equipamento NextSeq 500 (illumina).
Os cinco principais genes associados a EH foram analisados. As variantes encontradas
foram interpretadas no BaseSpace Variant Interpreter (illumina). ARMS‑qPCR ou
eletroforese capilar foi utilizado para validar, respectivamente, os SNVs e os INDELS patogênicos identificados. Resultados e conclusão: Variantes possivelmente patogênicas
foram encontradas em 14 dos 16 indivíduos (todas em heterozigose). Seis deles tinham
variantes no gene SPTB, seis no ANK1 e um no SPTA1 – todas ausentes das bases de
dados públicas. Um paciente apresentou polimorfismos possivelmente patogênicos nos
genes SLC4A1 e SPTA1. Todas mutações foram confirmadas pelos métodos ortogonais.
Não foram encontradas mutações em dois irmãos, estes seguirão para inspeção do
exoma completo. Em conclusão, o sequenciamento do exoma como teste de primeira
linha foi eficaz na identificação das mutações causais na coorte estudada e métodos
não baseados em Sanger puderam validar os resultados.
453

FREQUÊNCIA ALÉLICA DO HLA‑DQ2 E DQ8 PREDISPONENTES PARA
A DOENÇA CELÍACA EM PACIENTES DE UM LABORATÓRIO CLÍNICO
Sena TL, Nery LFA, Kolarik ML, Velasco LFR, Costa PGG
Laboratório Sabin
Objetivo: Determinar o perfil alélico de HLA‑DQ2 e DQ8 em amostras clínicas de
um laboratório por levantamento de dados entre julho de 2017 e abril de 2018.
Casuística e métodos: Foi realizada uma análise descritiva por meio do banco
de dados do laboratório (SIL), avaliando 223 resultados quanto à presença dos
heterodímeros HLA‑DQ2: DQA1*05 e DQB1*02 e HLA‑DQ8: DQA1*03 e DQB1*03.
A detecção dos alelos foi realizada em duas metodologias, uma manual e outra
automatizada, contudo, sem alteração dos iniciadores utilizados. A extração do DNA
manual foi realizada com Chelex®‑100 (BioRad), e a automatizada, no MagNA Pure
96 (Roche); ambas foram processadas no LightCycler®480 II (Roche) com Master
Mix LightCycler® 480 SYBR Green (Roche), pela técnica de qPCR. Resultados e
conclusão: Na análise, 146 (65,47%) eram do sexo feminino, média idade 31,55
(1‑82) e 77 (34,52%), do sexo masculino, idade média de 31,48 (0‑68). As frequências alélicas encontradas foram: DQA1*05: 47,9%, DQB1*02: 46,18%, DQA1*03:
17,48% e DQB1*03: 17,4%. A presença apenas do heterodímero DQ2 foi detectada
em 61 (27,35%). O resultado encontrado foi semelhante aos achados na Europa
e em outros estudos brasileiros, nos quais a prevalência desses alelos pode variar
em até 30%. A presença total dos alelos foi detectada em seis amostras (4,23%) e a
ausência, em 51 (22,86%). Estudos retratam que a presença dos dois heterodímeros
confere o maior risco para DC (1:7), e sua ausência total torna o diagnóstico de
DC improvável. A importância na genotipagem dos genes HLA está no descarte da
hipótese diagnóstica em pacientes com diagnóstico duvidoso, sendo um teste de
grande valia na suspeita clinica por seu alto valor preditivo negativo. É importante
destacar que neste estudo a frequência alélica dos genes HLA‑DQ2 e DQ8 foi analisada sem restrições de etnias, idades, sexo ou doença específica já estabelecida.
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FRÊQUENCIA POLIMÓRFICA DO GENE APOE EM UM LABORATÓRIO
CLÍNICO
Kolarik ML, Sena TL, Nery LFA, Velasco LFR, Werneck JS
Laboratório Sabin
Objetivo: Este estudo tem como objetivo determinar as frequências alélicas e genotípicas do gene da apolipoproteína E (APOE) em amostras clínicas de um laboratório por
levantamento de dados do ano de 2017. Casuística e métodos: O gene é importante no
metabolismo de lipoproteínas e seu polimorfismo permite auxiliar na predisposição a
doenças cardiovasculares e Alzheimer. Os dados foram obtidos por meio do banco de
dados do laboratório (SIL). Uma análise descritiva foi realizada em 350 resultados. A
detecção do polimorfismo foi realizada em duas metodologias, uma manual e outra
automatizada, mas sem alteração dos iniciadores utilizados. Na manual, a extração
do DNA foi realizada com Chelex®‑100 (BioRad) e processada no StepOne™qPCR
System (Applied Biosystems) com Maxima SYBRGreen/ROXqPCR MasterMix (Applied
Biosystems); na automatizada, a extração foi realizada no MagNAPure 96 (Roche) e
processada no LightCycler®480II (Roche) com MasterMix LightCycler®480 SYBRGreen
(Roche). Resultados e conclusão: Na análise, 255 (72,9%) eram do sexo feminino,
idade entre 6 e 86 (43,41 ± 14,68) e 95 (27,1%), do masculino, idade entre 8 e 83
(44,20 ± 15,51). As amostras eram provenientes de nove cidades: Manaus (56,5%),
Brasília (28%), Salvador (12%), São José dos Campos (1,4%), Palmas (0,9%), Campo
Grande, Valparaíso, Ribeirão Preto e Campinas (0,3%). As maiores frequências alélicas
foram: E3 (80,3%), E4 (15,1%) e E2 (4,6%). Os grupos genotípicos encontrados foram
E3/E3 (64,9%), E3/E4 (24%), E2/E3 (6,9%), E4/E4 (2,3%), E2/E4 (1,7%) e E2/E2
(0,3%). Houve concordância com outros dados de regiões brasileiras estudadas, E3
(71,78%-80,49%), E4 (13,41%-22,88%) e E2 (2,73%-6,63%) e com um recente estudo
mundial E3 (48%-91%), E4 (6%‑40%) e E2 (< 3‑> 9%). Destaca‑se, neste estudo,
o fato de analisar a frequência polimórfica do gene APOE sem restrições de grupos
étnicos, idades, sexo ou doença específica, e incluir dados de seis cidades brasileiras
não estudadas anteriormente, contribuindo para futuros estudos de perfil genético
populacional.
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FREQUÊNCIA DE VARIANTES NOS GENES BRCA1 E BRCA2 EM
PACIENTES SEM HISTÓRICO FAMILIAR DE CÂNCER DE MAMA E/OU
OVÁRIO
Lopes NP, Freire MCM
Instituto Hermes Pardini
Objetivo: Avaliar a frequência de pacientes que apresentam variantes nos genes
BRCA1/2, mas que não possuem histórico familiar de câncer. Casuística e métodos:
Variantes em diferentes genes são conhecidas por causarem suscetibilidade ao câncer
de mama e/ou ovário. Aproximadamente 10%‑20% dos cânceres de ovário de alto grau
estão associados a variantes nos genes BRCA1 e BRCA2. Nos dias atuais, a busca por
variantes nesses genes, na maioria das vezes, é prescrita pelos médicos geneticistas
com base no guia da Rede Nacional Abrangente de Câncer (NCCN) para pacientes
com histórico familiar de câncer e para aconselhamento genético. Para este estudo,
foi realizado o sequenciamento completo dos genes BRCA1 e BRCA2 em pacientes
com câncer de ovário, usando a plataforma Ion Torrent. Resultados e conclusão:
De 480 pacientes portadoras de câncer de ovário, foram identificadas 121 com variantes nos genes BRCA1/2. Entre essas, 77 apresentaram variantes em BRCA1, sendo
distribuídas como: patogênicas (59), provavelmente patogênicas (seis) e VUS (12).
Já em BRCA2, foram encontradas 44 variantes classificadas como: patogênicas (21),
provavelmente patogênicas (duas) e VUS (21). Após avaliação de histórico familiar,
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foram encontrados 72 pacientes com variantes nos genes BRCA1 e BRCA2 que possuem
histórico familiar relevante de câncer e 49 sem histórico familiar. Dos 31 pacientes
com variantes no gene BRCA1 e sem histórico familiar, 23 eram classificadas como
patogênicas ou provavelmente patogênicas, enquanto das 18 pacientes com variantes
em BRCA2, cinco eram classificadas como patogênicas ou provavelmente patogênicas.
Em contrapartida, dos 359 pacientes com resultados negativos, mais de 50% possuíam
histórico familiar. Assim, mostrou-se a importância da investigação de variantes
nesses genes em pacientes com câncer de ovário mas sem histórico familiar, a fim de
diagnóstico e tratamento.
704

PADRONIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DA TÉCNICA DE SEQUENCIAMENTO
DE NOVA GERAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO DE VARIANTES
SOMÁTICAS NOS GENES BRCA1 E BRCA2 EM AMOSTRAS DE
BIÓPSIA DE OVÁRIO: DIRECIONAMENTO PARA TRATAMENTO DE
CÂNCER DE OVÁRIO
Lopes NP, Freire MCM
Instituto Hermes Pardini
Objetivo: Validar nova metodologia de sequenciamento completo dos genes BRCA1/2
em amostras de tumor. Casuística e métodos: O câncer de ovário é uma das causas
mais comuns de morte por câncer em mulheres. Estudos demonstraram que 11% a
15% das mulheres com câncer de ovário apresentam variantes germinativas nos genes
BRCA1/2. Atualmente, existem diversos testes para verificar a presença de variantes
nesses genes. A caracterização das alterações encontradas permitiu o desenvolvimento
de novas terapias, assim como instigou a análise de variantes no próprio tumor com
o intuito de avaliar a suscetibilidade do tumor às terapias estudadas. A utilização do
inibidor de poli (ADP ribose) polimerase‑1 (PARP) é um dos tratamentos estudados
no momento e já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
como tratamento de manutenção do câncer de ovário seroso de alto grau recidivado
para pacientes com variantes nos genes BRCA1 ou BRCA2 e com doença sensível à
platina. Neste estudo, foi realizado o sequenciamento completo dos genes BRCA1/2 em
20 amostras de tecido contendo um controle intercorrida e outro intracorrida, usando
a plataforma Ion Torrent. Resultados e conclusão: Foram identificadas 34 variantes
nas amostras estudadas, sendo nove patogênicas ou provavelmente patogênicas, uma
VUS e 24 benignas. As variantes encontradas nas amostras intra e intercorrida foram
concordantes, e todas as variantes patogênicas foram confirmadas por outra metodologia. Portanto, o teste apresentou resultados adequados e foi aprovado para busca
por variantes somáticas nos genes BRCA1/2, o que viabiliza uma nova estratégia para
direcionamento de terapia a pacientes com câncer de ovário, aumentando o número
de pacientes que se beneficiam com o tratamento com inibidores de PARP.
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GENE POLYMORPHISMS IN CHRONIC HEPATITIS C: ASSOCIATION
WITH LIVER DISEASE PROGRESSION
Hoffmann L, Costa PF, Cardoso CC, Nogueira CAV, Silva R
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
Objective: Chronic hepatitis C is a major cause of progressive liver disease. Host
genetic diversity, including epidermal growth factor (EGF rs4444903) and
patatin‑like phospholipase domain containing 3 (PNPLA3 rs738409) gene polymorphisms, have been associated with liver severity. However, the combinatory
association of these polymorphisms in a Brazilian population with chronic hepatitis C is unknown. The aim of this work is to investigate the association of EGF
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rs4444903 and PNPLA3 rs738409 polymorphisms with liver disease development
(fibrosis severity and hepatocarcinoma) in a cohort of Brazilian patients. Casuistic and methods: Polymorphisms were determined from 101 patients with chronic
hepatitis C by real‑time PCR and some samples by the gold standard Sanger DNA
sequencing. Liver tissue was analyzed at baseline and ten years after interferon
and ribavirin treatment by biopsy and/or elastography. The severity of fibrosis
was classified according to METAVIR score from mild to severe. Clinical data for
each patient were categorized as pre‑treatment and post‑treatment condition
(ten years average). Results and conclusion: The mean age of the patients was
52 years old and 46% were male. Frequency of EGF genotypes was: the wild AA
in 24.7% of the patients, AG in 52.5%, and the worst prognostic GG in 22.8%.
And the frequency of PNPLA3 was: the wild CC in 50.5%, CG in 41.6% and worst
prognostic GG in 7.9%. Analysis using linear regression showed association of
PNPLA3 rs738409 allele G to fibrosis. Therefore, PNPLA3 rs738409 can be a
prognostic tool for liver disease as a non‑invasive biomarker, improving the
clinical and therapeutic management of the hepatitis C patients. More improved
statistical analysis is being processed. Reference: 1. Bader El Din NG et al. Impact
of OAS1 exon 7 rs10774671 genetic variation on liver fbrosis progression in egyptian
HCV genotype 4 patients. Viral Immunol. 2015; 28(9): 509‑16.
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PADRONIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR PCR EM TEMPO REAL PARA
MENINGITE MENINGOCÓCICA E TESTE DE AMOSTRAS CLÍNICAS DE
LIQUOR DE CRIANÇAS COM SUSPEITA DE MENINGOENCEFALITE
Silva DS, Mateo EC, Marinho PES, Alvarenga PPM, Kroon EG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) E Instituto Hermes Pardini
Objetivo: Desenvolver um método de diagnóstico sensível, rápido e economicamente
viável para detectar a presença do agente bacteriano Neisseria meningitidis por qPCR.
Casuística e métodos: Na técnica de qPCR desenvolvida, foi empregado o iniciador
específico para o gene CtrA de Neisseria meningitidis. O iniciador complementar, SodC,
foi utilizado para as amostras positivas. A extração do DNA foi feita por aquecimento a
100°C por 10 minutos. Foram avaliadas a sensibilidade, a especificidade e a acurácia
do método desenvolvido. A sensibilidade da qPCR foi avaliada por meio da análise de
diluições do controle positivo até 10‑9, que foram também inoculadas em meio de
crescimento bacteriano. Para a especificidade, foi utilizada uma amostra contendo
Neisseria gonorrhoeae, pela similaridade genética. Duzentas e quatro amostras de
liquor de crianças do Hospital João Paulo II com quadro suspeito de meningoencefalite foram testadas pela técnica de qPCR desenvolvida, comparando‑se os resultados
positivos com os obtidos por métodos convencionais realizados pelo próprio Hospital,
como cultura e aglutinação em látex. Resultados e conclusão: A concentração
mínima detectada na qPCR foi equivalente a 10.000 UFC/ml no cultivo. O teste apresentou alta especificidade e mostrou‑se mais rápido que o cultivo bacteriano. Foram
detectadas seis amostras de liquor positivas para Neisseria meningitidis pela qPCR
desenvolvida, sendo apenas duas delas identificadas pelos métodos convencionais. A
positividade das amostras foi equivalente a 2,9%, contudo em 1,9% não havia sido
identificado o agente Neisseria meningitidis nos testes realizados pelo hospital. A
metodologia proposta não emprega a etapa de extração de DNA por aquecimento, o
que reduz riscos de contaminação e perda de ácido nucleico e faz dela uma técnica
adequada para os objetivos propostos.
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IMPACTO DA DETECÇÃO MOLECULAR DE VÍRUS RESPIRATÓRIO COMO
POINT OF CARE PELA TÉCNICA DE FILMARRAY (BIOFIRE)

94

Santos CF, Daher PC, Granato CFH, Lázari CS, Oliveira MKM
Grupo Fleury
Objetivo: O diagnóstico rápido e preciso das infecções causadas por vírus respiratórios
(VR) é fundamental para o manejo dos pacientes, com a introdução de antivirais
específicos, principalmente nos indivíduos imunossuprimidos. Recentemente, implantamos uma nova tecnologia para o diagnóstico molecular de VR, o FilmArray.
Trata‑se de PCR em tempo real multiplex capaz de detectar 17 vírus e três bactérias.
Esse método possui alta sensibilidade e especificidade e, devido à simplicidade na
preparação e na realização do teste, pode ser utilizado como point of care molecular.
O obetivo deste estudo foi comparar, quanto à identificação de agentes e o tempo
de liberação do resultado (TLR), as duas técnicas de PCR multiplex envolvidas na
detecção molecular de patógenos respiratórios. Casuística e métodos: Analisamos
todas as amostras enviadas para diagnóstico de infecções respiratórias por PCR
multiplex no período de 1º de março a 28 de agosto de 2017. Para compararmos
a identificação de agentes, fizemos dois grupos: PCR in house (I: 01/03 a 28/05) e
FilmArray (II: 30/06 a 28/08). Já para a análise do TLR, as amostras foram divididas
em três grupos: processadas na central de diagnóstico por PCR in house (A: 01/03
a 28/05), na central de diagnóstico com FilmArray (B: 30/06 a 17/08) e na unidade
hospitalar com FilmArray (C: 18/08 a 28/08). Resultados e conclusão: No período do
estudo, 433 amostras foram analisadas. O Grupo I apresentou 105 amostras positivas,
de um total de 242; o Grupo II, 90 amostras positivas, de um total de 191. O TLR das
amostras da regional SP foi, respectivamente, para os Grupos A, B e C, de 31 h, 22 h e
6 h. O TLR das amostras das demais regionais foi 47 h, 56 h e 33 h, respectivamente
para os Grupos A, B e C. Tecnologias emergentes podem trazer amplo benefício na
identificação molecular dos VR. A acurácia e a rapidez do diagnóstico de VR, quando
realizado na AT da unidade hospitalar por FilmArray, traz importante benefício para
o manejo dos pacientes.
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DESAFIO DE IMPLANTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO CITOGENÉTICO EM
UM PAÍS DE BAIXA RENDA: EXPERIÊNCIA DE MOÇAMBIQUE
Pinto FPD, Madeira LFA, Guisseve AL, Mutchamua JR, Mabote SC
Hospital Central de Maputo
Objetivo: Durante o período de 18 meses, foi realizado um levantamento técnico,
científico e organizacional ao nível local e nas instituições afiliadas ao Hospital
Central de Maputo com o objetivo de se ter conhecimento acerca das capacidades
instaladas. Casuística e métodos: Recursos humanos – existem profissionais em
diversas áreas com diferentes níveis de formação e interesse em genética ou citogenética; infraestrutura – há dispersão de equipamentos e instrumentos aplicáveis
em técnicas citogenéticas, em uso para outro tipo de procedimentos diagnóstico;
pesquisa – existência de uma iniciativa da Faculdade de Medicina da Universidade
Eduardo Mondlane para implantar um laboratório de citogenética no âmbito de
doenças oncológicas; financiamento – falta de existência de uma política institucional de diagnóstico em genética médica e subfinanciamento do atual Serviço
de Genética Médica. Resultados e conclusão: Desenhou‑se uma estratégia de
implantação do procedimento de cariótipo clássico. Este teve como premissas os
seguintes aspectos: recursos humanos – disponibilização de vagas para estudantes
estagiários em genética e citogenética, envolvimento dos profissionais com interesse
em genética nas atividades do serviço; infraestrutura laboratorial – organização dos
espaços físicos da capacidade institucional instalada, dos insumos e dos consumíveis
de laboratório. Estabeleceram-se colaborações com laboratórios do hospital e da
Faculdade de Medicina para apoio há diferentes níveis; educação – realização de
clube de revista em assuntos de interesse e organização de curso teórico‑prático
em citogenética clássica com apoio institucional do Instituto Fernandes Figueira
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(Fiocruz); financiamento – solicitação à direção geral do hospital de apoio
institucional para viabilizar a realização do exame, à Faculdade de Medicina de
disponibilização de recursos para compra de insumos e realização de formação.
Contudo, a força tarefa visa a resolução dos problemas clínicos da demanda do
atendimento de genética médica. O objetivo primário é disponibilizar o exame de
cariótipo por bandeamento G e evoluir a médio prazo para técnicas moleculares.
O processo de implantação deparou‑se com um conjunto de barreiras relacionado
com a estrutura de organização e funcionamento da instituição, a capacidade
técnica dos profissionais, a disponibilidade de materiais e os recursos financeiros.
285
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bioinformática para prever miRNA genes alvo (miRWalk 2.0), miRNA‑mRNA redes de
interação (STRING) e funções biológicas (BiNGO) associadas a DC vs. RCU. Resultados
e conclusão: A análise do diagrama de Venn ilustra miRNAs que são comumente desregulados, bem como específico para DC vs. RCU. Entre os miRNAs com o maior número de
interações-alvo, em DC, identificaram-se let‑7a‑5p, let‑7b‑5p, miR‑199a‑5p, miR‑150‑5p,
miR‑362‑3p e miR‑224‑5p. Na RCU, na maioria das interações miRNA‑alvo foram encontrados miR‑155‑5p, miR‑24‑5p, miR‑335‑5p e miR‑16‑5p. As redes de MiRNA‑mRNA
desregulado foram correlacionadas com importantes funções de regulação do sistema
imunológico e inflamação. As redes de miRNA‑mRNA identificadas podem desempenhar
papéis importantes no desenvolvimento e na progressão da doença inflamatória intestinal.
Futuros estudos de validação com grandes coortes de pacientes são necessários para
demonstrar o papel dos miRNAs e dos genes alvo na DII.

RASTREAMENTO DO CÂNCER CERVICAL PELA ASSOCIAÇÃO DA CML
COM A PCR EM TEMPO REAL PARA HPV DE ALTO RISCO

313

Lima RC, Amaral IPCD, Costa IB, Silva LCS

FACTOR V LEIDEN AND PROTHROMBIN MUTATION PREVALENCE
EVALUATION ON A LARGE DIAGNOSTIC LABORATORY

Amaral Costa Medicina Diagnóstica
Objetivos: As infecções pelo papilomavírus humano (HPV) são uma das doenças
sexualmente transmissíveis mais comuns e sua persistência é a principal causa de
câncer cervical. O estudo tem por intuito apresentar informações relevantes para
o rastreio primário do câncer cervical por meio da associação entre citologia em
meio líquido (CML) e análise molecular do HPV de alto risco, bem como verificar o
comportamento viral na população estudada. Casuística e métodos: O estudo foi do
tipo transversal, descritivo e de caráter retrospectivo. A população investigada foi de
pacientes do sexo feminino, maiores de 18 anos, que tinham solicitação para realização
da CML e genotipagem do HPV por PCR. Resultados e conclusão: Considerando‑se
987 amostras analisadas, observou‑se que 25,03% apresentaram diagnóstico molecular
detectável para HPV e 4,25%, combinação de HPV detectável com CML alterada. Três
casos (1,21%; n = 247) apresentaram coinfecção com pelo menos três tipos de HPV
de alto risco. Evidenciou‑se que a detecção do HPV está significativamente associada
à presença de alterações morfológicas (p < 0,0001). De cada sete mulheres com HPV
detectável, uma poderá apresentar alterações pertinentes, podendo assim evoluir para
o câncer cervical (NNH=7). Avaliando o comportamento viral, constatou‑se que 19
pacientes apresentaram persistência viral, e duas evoluíram de uma CML normal
para um diagnóstico de LSIL. A progressão viral foi constatada em seis mulheres. É
fundamental realizar novos estudos que mostrem o valioso instrumento de diagnóstico
que é a associação dos métodos de biologia molecular e anatomia patológica para o
rastreio e consequentemente a prevenção de possíveis lesões precursoras e de lesões
tumorais invasivas, prevenir a disseminação do vírus, bem como auxiliar a conduta
de pacientes que possuem maior risco de evoluir ao câncer cervical.
312

Feres MC, Rizzato VR, Santos GF, Martino MC, Tufik S
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP)/Ml, São Paulo
Objective: The present study was performed to evaluate factor V Leiden (FVL) and
G20210A prothrombin mutation prevalence amongst patients from a São Paulo
large diagnostic laboratory. Casuistic and methhods: Deep venous thrombosis
(DVT) has multifactorial causes. FVL and G20210A prothrombin mutation are
amongst genetic risk factors. FVL increases 3‑8 times DVT risk in heterozygous
patients, and 80 times in homozygous patients. G20120A prothrombin mutation
yields 2‑3 times DVT risk. A data bank with FVL and G20210A prothrombin mutation exam results was analyzed between 2006 and 2017. To perform the exams,
DNA was extracted from blood samples, using Biopur Extra Mini Spin KitR. FVL
and G20210A prothrombin mutations were verified through real time PCR and
allelic discrimination, performed with TaqManR probes in a 7500 RT (Applied
BiosystemsR) thermocycler. Results and conclusion: Prevalence found for both
mutations and higher FVL prevalence in male patients were similar to previous
foreign studies. These exams are not often currently requested by hematologists,
nevertheless, it is important to diagnose these mutations to evaluate anticoagulants
treatment, use of birth control pills risk‑benefits and to evaluate recurrent abortion
risk in patients with three or more abortions, since live births are significantly
lower in women with recurrent early and late abortions who have FVL and in
women who have prothrombin mutation. References: 1. Rai R, Backos M, Elgaddal
S, Shlebak A, Regan L. Factor V Leiden and recurrent miscarriage‑prospective outcome
of untreated pregnancies. Hum Reprod. 2002 Feb; 17(2): 442‑5. 2. Pihusch R, Buchholz
T, Lohse P, et al. Thrombophilic gene mutations and recurrent.
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PERFIL DE EXPRESSÃO DE MICRORNAS EM PACIENTES COM
DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL
Sibia CF, Ariede JR, Severino FE, Hossne RS, Reis PP
Faculdade de Medicina de Botucatu
Objetivo: Este estudo tem como objetivo identificar miRNAs significativamente desregulados capazes de distinguir doença de Crohn (DC) de retocolite ulcerativa (RCU), bem
como genes alvos de miRNAs, redes miRNA‑mRNA e funções biológicas associadas a
doença inflamatória intestinal (DII). Casuística e métodos: Estudo de meta‑análise foi
realizado para identificação de expressão de miRNA desregulado na DII. Os critérios de
inclusão e exclusão foram aplicados e 10 estudos, selecionados. MiRNAs com aumento
ou diminuição estatisticamente significativa de expressão (FC ≥ 2 e p < 0,05) em relação
a controles normais foram identificados. Além disso, aplicamos métodos de análise

95

DIVERGÊNCIA DE RESULTADOS ENTRE CAP/CTM 96 (COBAS
AMPLIPREP + COBAS TAQMAN) E COBAS 6800 NA QUANTIFICAÇÃO
DE CARGAS VIRAIS BAIXAS PARA HIV E POSSÍVEIS REPERCUSSÕES
CLÍNICAS
Cunha ALR, Costa PGG, Velasco LFR, Nery LFA, Werneck JS
Laboratório Sabin
Objetivo: O CAP/CTM 96 e o Cobas 6800 são sistemas automatizados de amplificação e quantificação de ácidos nucléicos. O objetivo deste estudo foi comparar os
dois sistemas em cargas virais superiores e inferiores ao limite de detecção do HIV.
Casuística e métodos: Foram utilizadas, para o estudo 38 amostras construídas e de
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pacientes com cargas virais superiores ao limite de detecção (CVSLD), LOGs de 1,38
a 7,0, e 17 amostras de pacientes com cargas virais inferiores ao limite de detecção
(CVILD), log < 1.30 e não detectado, em que a mesma amostra foi testada nos
dois sistemas. A análise de concordância entre os métodos foi realizada nas CVSLD
utilizando a correlação (r), a concordância de Lin (CCC) e o gráfico das diferenças;
e nas CVILD, pelo coeficiente Kappa (k). O erro total máximo (ETM) definido e
utilizado para o cálculo da concordância nas CVSLD foi de 18% para LOGs > 2,7 e
de ± 0,5 LOG para ≤ 2,7 LOGs, de acordo com a importância clínica. Resultados
e conclusão: Os resultados obtidos foram r = 0,99, CCC = 0,98 e diferença média
= 0,2. Considerando o ETM usado, a concordância foi de 94,7%. Das 17 amostras
de CVILD, 58,8% foram concordantes em ambos os sistemas, 35,3% foram positivas
pelo Cobas 6800 e negativas para o sistema em comparação e 5,9% positiva para o
CAP/CTM96 e negativa para o sistema em teste (k = 0,14). O sistema Cobas 6800
demonstrou boa concordância em relação ao sistema CAP/CTM 96 nas CVSLT. No
entanto, nas CVILD evidenciou-se correlação fraca de acordo com o coeficiente de
correlação de concordância, sugerindo assim maior capacidade do Cobas 6800 em
quantificar cargas virais baixas. Esses resultados podem ter importante repercussão
na conduta clínica, uma vez que só conceitos de blip viral, emergência de resistência
aos antirretrovirais ou falha estável podem ter interpretações distintas a depender do
equipamento no qual os resultados foram obtidos. É importante que os laboratórios
que migrem do CAP/CTM 96 para o Cobas 6800 estejam cientes dessas divergências
e informem a classe médica desse fato.
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ACETYLCHOLINESTERASE POLYMORPHISM AS A RISK FACTOR FOR
ACUTE CORONARY SYNDROME
Baleotti W, Kojima RS, Mattias MF, Ruiz MO, Bienert IRC
Faculdade de Medicina de Marília (Famema)
Objective: Multiple factors influence the pathogenesis of acute coronary syndrome (ACS). Among them, the impaired cholinergic system has been recently related, through two main mechanisms: Cholinergic anti‑inflammatory pathway
and the NO‑cGMP pathway. Under physiological conditions, both pathways are
stimulated by acetylcholine, which is degraded by acetylcholinesterase (AChE),
interrupting its biological function. It is known that AChE has several polymorphisms. One of them characterizes the YT blood group (rs1799805). Another
AChE polymorphism (rs2571598) has already been described as leading to
ACS, but remains uncertain if YT polymorphism has any clinical implication.
The aim of this study is to assess if there is a relation between YT polymorphism
and the development of cardiovascular outcomes. Casuistic and methods: A
cross‑sectional research was conducted. Patients have been randomly selected
(n = 69) among those admitted with ACS submitted to cinecoronariography
procedure. Blood samples were gathered ambulatorially. AChE genotyping was
performed using the real‑time PCR technique andtotal nitrate quantification
was made by Griess reaction. The frequency of YT polymorphism in patients
was compared to a control group obtained from blood donors (n = 419). After
that, nitrate and risk factors were confronted among ACS group. Results and
conclusion: YT*A/YT*B genotype was found in eight patients (11.6%) and in
32 (7.64%) blood donors. The study did not show increased risk factors for ACS,
neither impaired production of nitrate nor different levels of obstruction in the
coronary arteries in the polymorphic group. The clinical presentation of ACS was
also similar between YT*A/ YT*A and YT*A/YT*B patients. This research did not
reveal that the YT polymorphism is related to a clinical or laboratorial change
in ACS, but this was the first time that such theory has been tested, therefore
more studies are still necessary.
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FLUXO DE TRABALHO SIMPLIFICADO PARA QUANTIFICAÇÃO DO
PML‑RARA: EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS AUTOMATIZADA,
REAÇÃO DE RT‑QPCR DE UM PASSO E MÉTODO DE DDCQ
Mesquita PG, Rita THS, Jácomo RH, Nery LFA, Barra GB
Sabin Medicina Diagnóstica, Brasília
Objetivo: Validar um processo simplificado para quantificação das fusões bcr1, bcr2
ou bcr3 por RT‑qPCR. Casuística e métodos: O método mais utilizado para o monitoramento da doença residual mínima e a predição da recaída em paciente com
leucemia promielocítica aguda e PML‑RARA é a RT‑qPCR. Esse método é padronizado
internacionalmente, contudo possui etapas laboriosas. Para simplificar o processo,
PBMC ou RNA sintético das fusões bcr1/bcr2 ou bcr3 e ABL1 foram coamplificados
utilizando o master mix Quantinova Probe (Qiagen) no equipamento LightCycler 480
II (Roche), com primers/probes da literatura. Curvas padrões da Ipsogen foram utilizadas na quantificação absoluta. O ddCt foi avaliado pela eficiência das amplificações;
o limite de detecção (LoD), pela regressão probit de cada alvo; a precisão, de acordo
com CLSI‑EP12‑A2 em amostras construídas com alta, média e baixa concentrações
em triplicata por sete dias; e a acurácia, pelo método spike‑recovery, utilizando a
correlação de Pearson (r) e a análise de Bland‑Altman. Resultados e conclusão: A
mediana (Max‑Min) do ABL foi de 9,6 × 104 (3,98 × 103‑7,11 × 105) cópias/amostra.
As eficiências foram 95,18% bcr1/bcr2; 97,95% bcr3 e 98,6% ABL1. LoD foi de 0,026%
(IC95% 0,015‑0,078) bcr1/bcr2/ABL1 e 0,014% (IC95% 0,010‑0,031) bcr3/ABL1. O
CV(%) foi 4,98%, 10,65% e 11,77% para bcr1/bcr2 e 5,03%, 9,56% e 27,46% para bcr3
nas concentrações alta, média e baixa, respectivamente. A acurácia revelou correlação
(r) de 0,999 para bcr1/bcr2 e bcr3, e bias de 0,011 Log para bcr1/bcr2 e 0,035 Log para
bcr3. Não ocorreram reações cruzadas. Em conclusão, o fluxo de trabalho descrito
para quantificação da fusão bcr1/bcr2 e bcr3 no sangue total e na medula óssea foi
simplificado e reduziu etapas propostas pelas diretrizes atuais. O método ddCq pode ser
aplicado com base nas eficiências obtidas na amplificação dos alvos. A sensibilidade
foi de 4,4 Log de redução em amostras positivas, e a acurácia, satisfatória.
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DISTRIBUIÇÃO DA FREQUÊNCIA DA EXPRESSÃO DAS FUSÕES
BCR‑ABL1 P210, P190 E P230 EM UMA ROTINA LABORATORIAL
Kolarik ML, Werneck JS, Mesquita PG, Jácomo RH, Barra GB
Sabin Medicina Diagnóstica, Brasília
Objetivo: Descrever a frequência dos resultados obtidos das fusões BCR‑ABL1 p210,
p190 e p230 de agosto de 2017 a abril de 2018. Casuística e métodos: Dos pacientes
com leucemia mieloide crônica (LMC), 90% apresentam a translocação recíproca
t(9;22); cerca de 95% deles, a fusão p210; pouquíssimos, p190 e raramente, a p230.
Recentemente, validamos uma rotina em que essas fusões são simultaneamente quantificadas. Os sangues totais ou medulas‑EDTA (4 ml, n = 209, F = 98, M = 111) foram
processados e testados para mRNAs p210 (e14/e13a2), p190 (e1a2), p230 (e19a2) e
ABL1 (gene de referência). Ácidos nucleicos foram extraídos no MagnaPure96 (Roche). As quantificações dos RNAs foram realizadas em RT‑qPCR multiplex com mix
Quantinova (Qiagen), coamplificando BCR‑ABL1 e ABL1 no LightCycler480II (Roche)
e utilizando primers/probes da literatura. Os valores de referência utilizados foram
descritos por Cross 2015. Estatística descritiva foi determinada para os dados obtidos.
Resultados e conclusão: Das 209 amostras testadas, 105 (49,8%) foram positivas (F
= 55, M = 50). A mediana de idade foi 55 (7‑97); 36 pacientes (34,29%) tinham alta
expressão de p210 e 23 (21,90%) coexpressavam p190 em baixos níveis. Um paciente
(0,93%) possuía alta expressão de p230 e coexpressava p190 em baixos níveis. Entre
os pacientes que expressavam níveis de BCR‑ABL1 abaixo 10%, 54 (51,43%) possuíam
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p210, dois (1,85%), p230 e um (0,93%), p190. Dos com p210 em menor nível, 13
(24,07%) estavam em RM1 (1%‑10%), 20 (37,04%), em RM2 (0,1%‑1%), 20 (37,04%),
em RM3 (0,01%‑0,1%) e um (1,85%), em RM4 (0,001%‑0,01%). A coexpressão de mais
de uma fusão BCR‑ABL1 foi comum em amostras com altos níveis de expressão de p210
e p230, o que pode ser explicado pelo splicing alternativo. Geralmente, os laboratórios
clínicos não pesquisam o p230, entretanto, encontramos a presença de dois pacientes
positivos para essa fusão e um paciente positivo para o p190, sugerindo a importância
da busca do transcrito p230 nos testes moleculares de LMC.
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COMPARAÇÃO DE TRÊS INSTRUMENTOS DE EXTRAÇÃO
AUTOMATIZADA DE ÁCIDOS NUCLEICOS PELA AVALIAÇÃO DO
NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE DE REFERÊNCIA ABL1
Mesquita PG, Rita THS, Jácomo RH, Nery LFA, Barra GB
Sabin Medicina Diagnóstica, Brasília
Objetivo: Comparar três sistemas automatizados para extração de ácidos nucleicos
(AN) de células mononucleadas do sangue periférico (PBMC) pelo mRNA do ABL1
obtido. Casuística e métodos: O mRNA do gene de referência ABL1 é o mais utilizado
na quantificação de leucemias, como BCR‑ABL1 ou PML‑RARA. Sua quantidade pode
ser empregada para indicar a sensibilidade do ensaio e a capacidade de monitoramento
da doença residual mínima (DRM). PBMC de indivíduos saudáveis foram isoladas de 4
ml sangue‑EDTA (n = 86, idade = 42,2 ± 17,5 anos), processadas e ressuspendidas em
PBS no volume requerido (VR) em cada equipamento. AN (ou RNA) foram extraídos
no QIAcube (Qiagen) kit RNeasy (VR = 600 ul, eluído = 100 ul, n = 24); no MagNAPure96 (Roche) kit DNA/Viral LV (VR = 1 ml, eluído = 100 ul, n = 32); e no easyMAG
(Biomerieux) (VR = 1 ml; eluído = 65 ul, n = 30). mRNA do ABL1 foi amplificado por
RT‑qPCR (em um passo) com primers/probe EAC e Master Mix QuantiNova (Qiagen)
no LightCycler 480II (Roche). Curvas‑padrão foram realizadas como ssDNA. A análise
de Kruskall‑Wallis e comparações de Dunn foram realizadas com a mediana do número
de cópias (cps) e qui‑quadrado seguida de comparações de Marascuilo na porcentagem
das amostras com >105 cps. Resultados e conclusão: A mediana (Max‑Min) do número
de cps de ABL1 foi de 7,5 × 104 (1,5 × 105‑2,4 × 104) no QIAcube, de 1,3 × 105 (1,7
× 105‑5,8 × 104) no MagNAPure e de 1,1 × 105 (2,6 × 105‑7,6 × 103) no easyMAG.
A média de cps utilizando easyMAG e MagNAPure foi semelhante (p = 0,40) e ambos
diferiram do QIAcube (p = 0,0001 e p = 0,0011, respectivamente). A porcentagem de
amostras alcançando 105 cps foi 25% para Qiacube (p < 0,0001 versus easyMAG e p =
0,0083 versus MagNAPure), 85% para MagNapure (p = 0,27 versus easyMag) e 97% para
easyMAG. O EasyMAG e o MagNAPure renderam maior número de cps e porcentagem de
amostras e atingiram mais de 105 cps de ABL1 em comparação com o QIAcube. Esses
resultados sugerem que o easyMAG e o MagNAPure podem fornecer melhor sensibilidade
para a avaliação da DRM para nas leucemias.
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DETERMINAÇÃO DA GENOTIPAGEM DE APOLIPOPROTEÍNA E PARA
RISCO DE DOENÇA DE ALZHEIMER POR COLETA NÃO EVASIVA DE
MATERIAL BIOLÓGICO
Feres MC, Santos CCSR, Fukushima CY, Ducatti F, Santos GF

Tema livre tradicional

(DA), entre outras doenças neurodegenerativas. O objetivo deste estudo foi realizar a
genotipagem para apoliporoteina E (ApoE) e seus alelos, na mucosa bucal, em uma
amostragem de indivíduos sem sintomas para DA, mas com casos de DA na família. Casuística e métodos: Foram realizadas 86 genotipagens para ApoE (n = 42 homens) que
possuíam casos de DA na família. Colheram o material de raspado celular de mucosa
oral, com swab, pela manhã, após fazerem o preparo padronizado pelo laboratório. Foi
aplicada a técnica molecular de PCR em tempo real com descriminação alélica. Trata‑se
de um estudo observacional, descritivo, analítico e de resultados provenientes da rotina
laboratorial de ApoE, a qual dispõe do equipamento 7500 Real Time PCR System (Applied
Biosystems), in house utilizando os reagentes Taqman SNP Genotyping. Resultados e
conclusão: Foram encontradas as seguintes porcentagens de genotipagem na casuística
estudada: o alelo de maior prevalência no estudo foi o E3/E3, enquanto os alelos homozigóticos E2/E2 e E4/E4 foram os de menor número de casos para ambos os gêneros. Com
as porcentagens obtidas dos diferentes alelos, os autores concluíram que a genotipagem
salivar (mucosa bucal) pode ser utilizada em substituição para este fim, com a vantagem
de ser um método não evasivo. Os nossos resultados mostraram predominância de E3/
E3 para ambos os gêneros, inferindo um risco moderado para o aparecimento de DA.
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PESQUISA QUALITATIVA DOS SUBTIPOS DE HTLV 1 E HTLV 2: DA
PADRONIZAÇÃO À APLICAÇÃO CLÍNICA
Rodrigues E, Baldassin MP, Duarte AJS, Sato MN, Casseb JSDR
Laboratório de Investigação Médica, Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi validar a metodologia de reação de cadeia
da polimerase (PCR) para auxiliar o diagnóstico confirmatório e o acompanhamento de pacientes com infecção pelos vírus HTLV1 e HTLV2. Casuística e métodos:
Foram obtidas amostras de pacientes acompanhados no Instituto Emílio Ribas e
amostras-controle. Foi realizada a extração de DNA das amostras após separar as
células mononucleares de sangue periférico e definir a concentração celular para
2 × 106 células/ml. Em seguida, foi realizada a amplificação com primers para a
região conservada de TAX/REX do HTLV por meio de Nested PCR. A discriminação
dos subtipos 1 e 2 foi possível após utilizar a enzima de restrição Taq1 no produto
obtido após a segunda ciclagem. Após, foi realizada a corrida de eletroforese em gel
de agarose a 2%, sendo possível visualizar uma banda de 128 pb para o subtipo 1 e
duas bandas de 69pb e 53 pb para o subtipo 2. Resultados e conclusão: As amostras
de 10 pacientes e 10 controles foram utilizadas para o ensaio de repetibilidade, e o
limite de detecção do teste foi de 4 ng/µl de DNA de amostra. Para a avaliação da
precisão, da especificidade e da sensibilidade diagnóstica, foram analisadas amostras
de 353 pacientes, dos quais já haviam resultados de sorologia, western blot e/ou
nested PCR anteriores. Em relação à precisão, o ensaio apresentou variação de 98%
e a especificidade e sensibilidade diagnóstica foram de 87% e 98%, respectivamente.
A pesquisa qualitativa de HTLV por meio de técnica de PCR mostrou-se simples de ser
executada, sensível, específica e adequada para o diagnóstico seguro de infecção pelos
vírus HTLV 1 e 2. Referências: 1. IL28B gene plymorphism SNP rs8099917 genotype
GG is associated with HTLV‑1‑associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/
TSP) in HTLV‑1 carriers. PLOS Neglected Tropical Diseases. 2014; 8; 1‑5. 2. Differential
diagnosis of HTLV‑I and HTLV‑II infections by restriction enzyme analysis of ‘nested’
PCR products. J Virol Method. 1992; (40): 163‑74.

Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo
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Objetivo: A tendência dos últimos anos é evoluir as metodologias laboratoriais para testes
de diagnóstico rápido, com maior sensibilidade, de baixo custo, de fácil execução e de
preferência de testes não evasivos. Com o aumento da perspectiva de vida, a população
mundial envelheceu e com isso observou‑se um aumento de doenças de Alzheimer
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AVALIAÇÃO DO ENSAIO FISH UROVYSION® NO DIAGNÓSTICO
DE DERRAMES MALIGNOS UTILIZANDO DUAS ESTRATÉGIAS DE
PONTOS DE CORTE

Tema livre tradicional
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MICROBIOLOGIA

Rosolen DCB, Faria DK, Faria CS, Antonangelo L
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a detecção de células aneuploides em
amostras de derrames cavitários, utilizando o ensaio de hibridação in situ por
fluorescência (FISH) UroVysion® com algumas adaptações, e duas estratégias
de pontos de corte diferentes. Casuística e métodos: Setenta amostras de líquido
pleural ou peritoneal com citologia oncótica positiva (n = 40), negativa (n = 15)
ou suspeita (n = 15) foram submetidas ao ensaio FISH com o kit UroVysion®, que
é composto por sondas que hibridizam nas regiões centroméricas dos cromossomos
3, 7 e 17 e locus 9p21. O desempenho de FISH foi avaliado utilizando dois pontos de
corte diferentes: 1) o ponto de corte do fabricante (M‑FISH); e 2) o ponto de corte
proposto (P‑FISH). Resultados e conclusão: Utilizando M‑FISH, a sensibilidade
diagnóstica foi de 57,1%, especificidade de 87,5% e acurácia de 60%; com o P‑FISH,
a sensibilidade foi de 87,3%, a especificidade de 71,4% e a acurácias de 85,7%.
Quando combinados com citologia, a sensibilidade, a especificidade e a acurácia
foram 88%, 83,3% e 87,8%, respectivamente. Células malignas apresentaram
predomínio de ganhos cromossômicos. O ensaio UroVysion®, utilizando o ponto
de corte P‑FISH, mostrou‑se eficaz na demonstração de células aneuploides em
todos os derrames malignos, confirmando o diagnóstico de malignidade mesmo
em casos com citologia suspeita.
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FREQUÊNCIA DE ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS EM MEDICINA
FETAL ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2016

16

IMPORTÂNCIA DA AUTOMATIZAÇÃO DA HEMOCULTURA
Brandino BA, Bighetti JPM, Cruz LK, Oliveira SBM, Araujo RRR
Santa Casa de Limeira
Objetivo: Mostrar a importância da automatização da hemocultura por meio da
melhora da incidência de positividade e de contaminação e do tempo de liberação
do laudo. Casuística e métodos: Foram analisados 4.680 laudos de hemocultura no
período de janeiro a dezembro de 2017 realizadas em um hospital geral do interior
do estado de São Paulo. Em seguida, foram separados os resultados das hemoculturas
realizadas com método manual das realizadas com método de automação, verificando a incidência de positividade e de contaminação das amostras e o tempo para
liberação dos laudos. Resultados e conclusão: Das 4.680 hemoculturas realizadas,
3.420 foram com a utilização do método manual, sendo a incidência de positividade
de (7,9%), com tempo médio de liberação do laudo de cinco dias, tendo em média
5,83% de incidência de hemoculturas positivas contaminadas. Dos 1.260 laudos de
hemoculturas realizados com método de automação, foram encontrados os seguintes
dados: incidência de positividade de 22,35%, tempo médio de liberação do laudo de três
dias e 12 horas e incidência de contaminação nas hemoculturas positivas de 4,02%. Os
dados obtidos mostram as vantagens com o método automatizado de hemocultura,
a maior sensibilidade e rapidez na liberação dos laudos e a evidência da necessidade
da automatização do exame.
21

Durante B, Antonangelo L, Rosolen DCB
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP)
Objetivo: Verificar e quantificar os achados clínicos dos cariótipos fetais realizados na
Seção de Citogenética de um hospital terciário nos anos de 2006 a 2016. Casuística
e métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo de gestantes que realizaram procedimento invasivo para o estudo de cariótipo fetal, no período compreendido entre
janeiro de 2006 e dezembro de 2016. Resultados e conclusão: De 1753 amostras,
os casos de sucesso na cultura totalizaram 1619. As análises foram feitas a partir de
grupos separados por sexo e também em sua totalidade. Das culturas que tiveram
insucesso, 134 (7,65%) ocorreram devido à falha de cultura sem crescimento celular.
Do total de casos que foram analisados, 475 (27,09%) apresentaram anormalidades
cromossômicas. Entre ambos os sexos, a síndrome mais prevalente foi a de Edwards
com 34,74%, seguida da síndrome de Down com 28% e a síndrome de Patau com
12,21%. No grupo feminino, a síndrome de Turner ficou em segundo lugar com
30,83% dos casos. Em relação à idade materna, as anormalidades cromossômicas
apresentaram-se em maior incidência em mulheres com idade inferior a 35 anos,
o que corresponde a 56,42%, e nos casos sem alterações, as mulheres com idade
inferior a 35 anos representaram 77,27%. Do total de amostras que deram entrada no
laboratório, 1250 (71,31%) foram de amniocentese, 351 (20,02%), de cordocentese e
152 (8,67%), de vilosidade coriônica. Referências: 1. Griffiths AJ. Genética moderna.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. 2. Bui TH. Prenatal cytogenetic diagnosis:
gone FIHSing, BAC soon. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 18: 255‑66. 3. Koatsu
MHY, Carvalho MH, Vieira Francisco RP, Amorin Filho AG, Zugaib M. Análise dos
resultados dos procedimentos invasivos para o estudo do cariótipo fetal. Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo. Programa de Obstetrícia e Ginecologia.
São Paulo; 2012. 4. Goulart VV. Óbito fetal em gestações únicas com o diagnóstico de
trissomias dos romossomos 21, 18 e 13 e monossomia do X. Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo; 2014.
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PADRONIZADOS E
ALTERNATIVOS PARA PESQUISA DE PARASITOSES DE INTERESSE
VETERINÁRIO
Almeida Jr. SA, Carmozine AGD, Neves ALC, Rodrigues AA
Euro Anglo
Objetivo: Avaliar a eficiência de métodos tradicionais e outros métodos de pesquisa
de parasitologia em clínica médica veterinária. Casuística e métodos: É hiperativa a
necessidade pela busca de novos métodos alternativos e o aprimoramento dos exames
já existentes com o objetivo de estabelecer de forma adequada a etiologia da parasitose. A partir disso, foram acompanhados casos suspeitos de parasitoses em clínicas e
hospitais veterinários, assim como a realização por laboratórios de análises clínicas.
Resultados e conclusão: Os métodos diagnósticos são atualizados e modificados com
o passar do tempo visando à melhoria no diagnóstico e aumentando a sensibilidade
no diagnóstico de ovos, cistos e larvas. O método de Kato‑Katz é comumente utilizado
no diagnóstico de helmintos em pacientes humanos ao passo que o TF‑Test Modified/Dog e Willis é um novo teste que diagnostica parasitos gastrointestinais, como
helmintos em cães. As técnicas de Hoffman e Willis são amplamente utilizadas na
rotina laboratorial e ambas identificam ovos pesados e leves, sendo a técnica de Willis
extremamente sensível na identificação de ovos, cistos e oocistos. O método de Faust
é utilizado para pesquisa de ovos leves, como os de ancilostomídeos, com a técnica
de centrifugação e flutuação. Método de McMaster é utilizado no diagnóstico de ovos
de nematoides de animais de grande porte, como equinos e ruminantes. Os métodos
de diagnóstico na parasitologia são fundamentais na clínica médica. O diagnóstico
realizado de forma adequada minimiza o risco de erros na conduta terapêutica e os
gastos com materiais e insumos utilizados na realização dos exames, e, quando se
fala em animais de produção, o diagnóstico de parasitoses é fator primordial, uma
vez que evita problemas na produção, o que leva a prejuízos para o produtor e para
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o consumidor final. Por tal motivo, o médico veterinário deve ter a certeza de que o
laboratório no qual realizará o exame saberá qual o melhor método para diagnóstico.
30

INCIDÊNCIA DE MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES EM
SWABS DE VIGILÂNCIA DE UM HOSPITAL PRIVADO NO INTERIOR
DE SÃO PAULO
Santos SO, Varelas MMC
Unimed Serviços de Diagnósticos
Objetivo: Avaliar a incidência de microrganismos multirresistentes (MR) isolados
em culturas de vigilância em uma instituição e a prevalência nas regiões coletadas.
Casuística e métodos: Cada vez mais há mobilização de órgãos públicos nacionais e
internacionais com o intuito de conter a disseminação de bactérias MR do ambiente
hospitalar para a comunidade. Entre as medidas de contenção, está a cultura de vigilância de pacientes internados para avaliar a colonização por esses microrganismos.
Foi realizado estudo retrospectivo de resultados de culturas de vigilância realizadas no
período de janeiro a dezembro de 2017. As culturas foram coletadas de acordo com o
objetivo epidemiológico, que são pacientes provenientes de outras instituições de saúde
e pacientes de alta das UTIs. Resultados e conclusão: Foram realizados 723 swabs de
vigilância (243 trios), dos quais se isolaram bactérias MR em 70 (9,6%). A prevalência
foi de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos 28,5% (n = 20), seguida
de Enterococcus faecalis VRE 21,4% (n = 20), Acinetobacter baumanii MR 20%
(n = 14), Staphylococcus aureus MRSA 13% (n = 9), Pseudomonas aeruginosa
resistente a carbapenêmicos 7% (n = 5), Enterobacter cloacae MR 6% (n = 4), Enterococcus faecium VRE 2,8% (n = 2) e Klebsiella oxytoca resistente a carbapenêmicos
(1%). Maior positividade foi encontrada na região inguinal, onde foi possível isolar
todas as bactérias pesquisadas, com exceção do MRSA, cuja maior prevalência foi na
região axilar. O uso de culturas de vigilância tornou‑se uma ferramenta essencial em
programas de controle de infecção, não apenas durante surtos, mas também como medida de controle de disseminação de microrganismos MR. Os dados demonstram que
cada instituição deve ter seus protocolos de vigilância bem estabelecidos para que
aumente a probabilidade de isolamento dos patógenos de interesse.
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ANÁLISE DO PERFIL MICROBIOLÓGICO DOS CASOS DE INFECÇÃO
HOSPITALAR OCORRIDOS EM UM HOSPITAL DO NOROESTE DO RIO
GRANDE DO SUL
Mendes GA, Pozzatto RS, Parisi MM
Universidade de Cruz Alta
Objetivo: Descrever o perfil microbiológico dos casos de infecção hospitalar ocorridas
em um hospital do noroeste do Rio Grande do Sul. Casuística e métodos: Pesquisa
transversal retrospectiva realizada em um hospital de médio porte do noroeste do Rio
Grande do Sul, contemplando busca de dados dos anos de 2014 e 2015. Para a análise,
foram selecionados os prontuários de pacientes com infecção hospitalar confirmada
junto à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do referido hospital. As variáveis
categóricas foram expressas em frequência (n) e percentual (%), e as variáveis qualitativas, por média e desvio padrão. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa conforme parecer 1.535.034. Resultados e conclusão: Foram realizadas
11.995 internações, e 108 (0,9%) pacientes desenvolveram infecção hospitalar. No ano
de 2014, houve 5.796 internações e 67 (1,15%) casos confirmados de infecção hospitalar. No ano de 2015, 6.199 internações e 41 (0,66%) casos confirmados. Constatou‑se
redução significativa dos casos de infecção hospitalar (p = 0,05) do ano de 2014 para
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o ano de 2015. Staphylococcus coagulase negativo foi identificado em 31 (28,7%)
casos, Pseudomonas aeruginosa em 19 (17,6%), Escherichia coli em 16 (14,8%),
Enterobacter sp. em 12 (11,1%), Klebsiella sp. em nove (8,3%), Acinetobacter sp. e
Staphylococcus aureus em seis (5,5%) casos cada, Proteus sp. em três (2,7%) e outras
bactérias em seis (5,5%) casos. Staphylococcus coagulase negativa foi a bactéria mais
frequente em ponta de cateter (33,3%), secreção traqueal (23,8%), secreção de pústula
(46,15%) e em outras amostras biológicas (28,5%). Na secreção uretral, a bactéria
mais frequente foi Escherichia coli (50%) e no swab/secreção de ferida, Pseudomonas
aeruginosa (25%). É necessário viabilizar o uso correto e efetivo das medidas de
controle de infecção hospitalar, visto que a infecção hospitalar representa um grave
problema de saúde pública e requer vigilância constante e rigorosa.
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PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS DE
UROPATÓGENOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Molina RAS, Woloszynek RSBR, Lima WL, Avo LRS
Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos/EBSERH
Objetivo: Avaliar o perfil de resistência a antibióticos de uropatógenos isolados de
pacientes em um hospital universitário de pequeno porte. Casuística e métodos: Foi
realizado um estudo retrospectivo do resultado de 317 uroculturas positivas processadas
no segundo semestre de 2017 por um laboratório terceirizado. Os pacientes foram
estratificados em três grupos de acordo com a faixa etária: A (0 a 13 anos), B (13 a 65
anos) e C (acima dos 65 anos). Resultados e conclusão: Os antibióticos com maior
índice de resistência foram ampicilina (54,8%), SMZ/TMP (32,2%), ácido nalidíxico
(30,9%), cefalotina (29,1%) e ciprofloxacina (23%). Escherichia coli foi o patógeno
mais predominante (60%), apresentando maior resistência no grupo C em relação
aos outros grupos, sobretudo para ácido nalidíxico (54,5%), ciprofloxacina (43,6%)
e norfloxacina (36,4%). A ocorrência de Proteus mirabilis foi maior no grupo A
(50%), apresentando, porém, resistência de 12,5% apenas para gentamicina e SMZ/
TMP. Já no grupo B, esse patógeno mostrou 35% de resistência para carbapenêmicos
e cefepime e 65% para ampicilina. Entre os casos de Klebsiella pneumoniae, 50,1%
ocorreram no grupo C, dentro do qual mostrou maior resistência para carbapenêmicos
(30%) e cefepime (46%), mas nos grupos A e B, esse patógeno apresentou 100% de
suscetibilidade para tais antibióticos. Enterococcus faecalis não foi identificado no
grupo A, mostrando maior ocorrência no grupo B (57,1%), dentro do qual apresentou maior resistência para tetraciclina (35%) e norfloxacina (25%). Em conjunto,
os dados mostram um perfil bem definido de resistência antimicrobiana para cada
grupo de faixa etária, possibilitando melhores direcionamentos na conduta clínica e
a conscientização médica sobre os antibióticos mais apropriados a serem prescritos,
prevenindo o risco de resistência a nível comunitário. Referências: 1. Yang B, et al. J
Chem. 2018; 1. 2. Bitew A, et al. BMC Infect Dis. 2017; 17: 654.
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PERFIL ETIOLÓGICO DE INFECÇÃO URINÁRIA EM GESTANTES
ATENDIDAS EM UM LABORATÓRIO ESCOLA DE ANÁLISES CLÍNICAS
Mendes GA, Trenhago TM, Amaral GSD, Mion CC, Parisi MM
Universidade de Cruz Alta
Objetivo: Verificar a frequência e a etiologia de infecção urinária em gestantes.
Casuística e métodos: Tratou‑se de um estudo transversal retrospectivo realizado
em um laboratório escola, compreendendo os anos de 2014 e 2015. Foram incluídas
no estudo gestantes que apresentaram requisição médica para realização de exame
qualitativo de urina e urocultura, sendo a positividade da urocultura usada como
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critério para infecção urinária. As requisições médicas e fichas laboratoriais foram
revisadas, buscando‑se os dados de sexo, idade e resultado do exame qualitativo de
urina e urocultura. Dados qualitativos foram descritos por frequência e porcentagem,
e os dados quantitativos descritos, por meio de média e desvio padrão. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme parecer 1.101.067. Resultados e
conclusão: Foram incluídas no estudo, 175 pacientes, e a média de idade foi de 26 anos
(± 5,9). Destas, 17 (9,7%) apresentaram infecção urinária. Bacteriúria apresentou‑se
como moderadamente aumentada em sete (41%) gestantes e aumentada em 10 (59%).
Entre as amostras positivas, foram isolados três tipos de patógenos: Escherichia coli em
15 (88%) gestantes, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus saprophyticus em
uma (06%) gestante cada. A infecção do trato urinário representa a doença infecciosa
mais comum durante a gestação. Faz‑se necessário o diagnóstico precoce dessa condição, estando associada a complicações, como trabalho de parto e parto pré‑termo,
ruptura prematura de membranas amnióticas, restrição de crescimento intrauterino,
recém‑nascidos de baixo peso e óbito perinatal(1, 2). Referências: 1. Wagura P, et al.
Prevalence and factors associated with preterm birth at kenyatta national hospital.
BMC Pregnancy Childbirth. 2018; 18(1): 107‑14. 2. Lai YJ et al. Asymptomatic pyuria
in pregnant women during the first trimester is associated with an increased risk of
adverse obstetrical outcomes. Taiwan J Obstet Gynecol. 2017; 56(2): 192‑5.
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PREVALÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA E
PARASITOLÓGICA DE MAIONESES CASEIRAS COMERCIALIZADAS EM
CARRINHOS DE CACHORRO‑QUENTE
Nascimento DZD, Casemiro LP, Marques GM, Oenning AL

Marques GM, Nascimento DZD, Felippe GD, Machado LS, Oenning AL
Universidade do Sul de Santa Catarina
Objetivo: Estimar a incidência de otite média aguda (OMA) e os fatores de risco
associados a ela em crianças menores de um ano de idade. Casuística e métodos: A
OMA é conceituada uma inflamação da mucosa que reveste a cavidade timpânica. É
uma das doenças infecciosas mais comuns na infância, além de ser uma das principais
causas de consultas médicas por crianças. Aproximadamente 50% das crianças terão
pelo menos um episódio de OMA até completarem um ano de idade. Foi realizado
um estudo de coorte prospectiva, no qual as crianças foram acompanhadas desde o
nascimento até os 12 meses de vida. As mães foram entrevistadas para a coleta de dados
de interesse e as crianças receberam consultas bimestrais para investigar a ocorrência
do desfecho e coletar informações referentes aos possíveis fatores de risco: sexo da
criança, nível de escolaridade da mãe, idade materna, peso ao nascer, amamentação
exclusiva, uso de chupeta, número de residentes por domicílio, renda, frequência à
creche e tabagismo passivo. A incidência do desfecho foi calculada como incidência
densidade e utilizou‑se regressão de Cox para estimar o risco relativo das variáveis
associadas ao desfecho. Resultados e conclusão: No período entre janeiro e outubro
de 2017, foram realizadas 210 entrevistas com parturientes internadas no hospital de
estudo. Dos nascimentos, 99 (47,1%) foram do sexo masculino e 111 (52,9%), do sexo
feminino. Durante o período de acompanhamento, ocorreram 42 perdas, resultando
em amostra de 187 crianças com dados completos. A incidência de densidade de otite
foi de 1,7% episódios por 100 crianças/mês, similar à encontrada em outros estudos.
Neste estudo ainda é possível concluir que nenhum dos fatores de risco analisados
mostrou significância estatística em relação ao desfecho, sendo este mais frequente
no outono ou no inverno (58%) devido a maior presença de patógenos respiratórios,
aglomeração e incidência de infecção das vias aéreas superiores.

Universidade do Sul de Santa Catarina
Objetivo: Estimar a prevalência de contaminação microbiológica e parasitológica em
amostras de maionese caseira provenientes de carrinhos de cachorro‑quente. Casuística e
métodos: O termo “lanche de rua” tem sido utilizado para designar alimentos e bebidas
vendidos em vias públicas, destinados ao consumo imediato ou posterior, porém que
não necessitam de etapas adicionais de processamento. Entre os organismos ou grupo
de organismos mais relacionados com doenças transmitidas por alimentos, destacam‑se
os coliformes totais, os coliformes fecais e o Staphylococcus aureus. Foram feitas análises
microbiológicas e parasitológicas em 10 amostras de maioneses caseiras coletadas de
carrinhos de cachorro‑quente. Para a análise parasitológica, uma porção de cada amostra
coletada (30 g) foi diluída com 50 ml de água destilada. Logo após, 10 ml da diluição foi
colocada em um tubo Falcon e centrifugada a 2500 rpm por 5 minutos. O sobrenadante
foi desprezado e o sedimento, homogeneizado com uma gota de lugol. A lâmina foi
visualizada em objetiva de 40× em todos os campos. Para a análise microbiológica, as
amostras foram homogeneizadas, e posteriormente foram retirados 2,5 gramas delas.
Inicialmente, foi realizada uma diluição de 1:10, e depois 25 inversões. As diluições foram
semeadas em ágar Sangue, McConckey e SS por método de esgotamento a partir de 10 µl
da diluição. Após a semeadura, as placas foram invertidas e incubadas a 36°C ± 1 por 48
horas, sendo realizada em seguida a leitura das placas. Resultados e conclusão: Todas
as amostras apresentaram valores acima do recomendado para coliformes totais, 40%
para Staphylococcus aureus e 40% para possível Salmonella sp. Nenhuma das amostras
apresentou positividade para estruturas parasitárias. Devido à grande importância do
comércio ambulante de alimentos, é recomendável que os profissionais que trabalham
nesses locais sejam capacitados quanto a técnicas de higienização do local de trabalho,
preparo higiênico dos lanches e molhos e higiene pessoal.
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INCIDÊNCIA DE OTITE MÉDIA AGUDA EM CRIANÇAS ENTRE ZERO E
UM ANO DE IDADE
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BACTEREMIA POR ANAEROBIOSPIRILLUM SUCCINICIPRODUCENS
IDENTIFICADO PELA TÉCNICA DE MALDI‑TOF
Hosino NT, Souza MO, Monteiro J, Rodrigues RFP, Lins JCLDNP
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo
Objetivo: Relatar a identificação da bactéria anaeróbica Anaerobiospirillium succiniciproducens, uma causa rara de bacteremia em humanos, relatada em pacientes
imunodeprimidos. Casuística e métodos: Paciente do sexo masculino, 84 anos, foi
admitido no pronto-socorro do hospital com antecedente de hipertensão, doença renal
crônica, doença demencial crônica e etilismo. Relatava diarreia, dor abdominal e queda
do estado geral e apresentava ausculta pulmonar com roncos difusos, leucocitose e
PCR elevado, sendo aventada a hipótese diagnóstica de pneumonia broncoaspirativa. Foram colhidos dois pares de hemocultura aeróbio e anaeróbio, incubados no
equipamento BACTEC 9240. O paciente recebeu de início ceftriaxona e clindamicina
com boa resposta, quando foram suspensos os antibióticos; em seguida, apresentou
pico febril de 38,5°C. Foi coletado um novo par de hemoculturas e introduzidos
piperacilina/tazobactam, mas evoluiu com insuficiência respiratória, vindo a óbito
no 16º dia de internação. Resultados e conclusão: Foi detectada uma hemocultura
anaeróbia positiva após 48 h de incubação, e o gram do frasco demonstrou bacilo
Gram-negativo curvo e espirilado, sugerindo a hipótese de Campylobacter, porém, a
bactéria era catalase e oxidase negativas, excluindo essa hipótese. A identificação foi
realizada por MALDI‑TOF e a bactéria foi identificada como Anaerobiospirillium
succiniciproducens com elevado nível de confiança (99,9%). A confirmação foi feita
por sequenciamento da porção 16S do RNA ribossomal (100% de compatibilidade).
Pela literatura, essa bactéria é resistente a clindamicina e sensível às cefalosporinas
e piperacilina/tazobactam, entretanto, a identificação de uma bactéria rara ainda é
difícil nos laboratórios de microbiologia clínica, o que nos mostra a importância do
uso de novas tecnologias para uma identificação rápida e eficaz desses organismos.
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INFECÇÃO DISSEMINADA POR S. EQUI ZOOEPIDEMICUS
Hosino NT, Paula AIC, Rizzato TPF, Aoki MY, Godoy VF
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
Objetivo: Relatar o caso de um paciente que evoluiu para choque séptico causado
por Streptococcus equi zooepidemicus. Casuística e métodos: J. F. O., sexo masculino, 72 anos, foi admitido no pronto-socorro de um hospital terciário com quadro
de hemiparesia à esquerda, febre de 39°C, sem perda de consciência, associado à
liberação esfincteriana. Evoluiu a óbito por bacteremia e infecção urinária descendente
causada pela espécie Streptococcus equi zooepidemicus. Essa bactéria foi isolada
em frascos aeróbio do Bactec FX (Becton Dickinson) e identificada através do painel
PMIC/ID‑105 do equipamento Phoenix (Becton Dickinson) e confirmada por meio
de provas bioquímicas manuais, como PYR, sensibilidade a bacitracina e Camp teste.
Para teste de sensibilidade, foram utilizados os critérios do CLSI M100 S28. Resultados
e conclusão: O paciente apresentou no leucograma evolução diária respectiva de
14,84, 15,05, 37,20 mil leucócitos e proteína C reativa (método turbidimétrico) 4,54,
9,26, e 20,20 mg/dl. Juntamente aos dados, foi isolada a bactéria S. equi zooepidemicus de um par de hemoculturas periférica e da urina coletadas por sonda vesical, que
apresentou contagem > 100.000 ufc/ml dessa bactéria. No antibiograma, a bactéria
apresentou sensibilidade a penicilina, linezolida, levofloxacina, eritromicina clindamicina e vancomicina. Descritivamente, essa bactéria provoca vários tipos de doenças
em animais, incluindo mastite bovina, artrite purulenta em cordeiros, infecções do
trato genital em aves domésticas e infecções respiratórias em cavalos. Ela também
provoca infecções humanas, principalmente em indivíduos que consomem leite não
pasteurizado ou queijos fabricados de forma caseira. Porém, esse microrganismo
é extremamente raro nos seres humanos e já foi isolado de casos de bacteremia e
meningite. Referência: 1. Berenguer J, et al. ß‑hemolytic streptococcus bacteremia.
Microbi Infect Dis 1992; 15: 151‑5.
172

CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA A CARBAPENÊMICOS E
FLUOROQUINOLONAS EM ENTEROBACTÉRIAS – NÃO ESCHERICHIA
COLI E NÃO KLEBSIELA PNEUMONIAE – ISOLADAS DE PACIENTES
ATENDIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO RIO DE JANEIRO
Alves DP, Ornelas SCS, Marques EA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Objetivos: Investigar fenotípica e genotipicamente os agentes envolvidos na resistência
a carbapenêmicos e quinolonas em enterobactérias não E. coli e não K. pneumoniae obtidas de diferentes espécimes clínicos de pacientes assistidos no Hospital
Universitário Pedro Ernesto. Casuística e métodos: A emergência da resistência a
carbapenêmicos e quinolonas em enterobactérias constitui importante ameaça à
saúde pública. Entretanto, a maioria dos dados do Brasil concentram‑se nas espécies
Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. A sensibilidade aos antimicrobianos foi
avaliada por meio do método de difusão em ágar e da determinação da concentração
inibitória mínima (CIM). A detecção fenotípica de carbapenemases foi realizada utilizando inibidores enzimáticos. Genes codificadores de resistência foram identificados
por PCR multiplex e caracterizados por sequenciamento. Resultados e conclusão:
Do total de 298 amostras, as espécies mais frequentes foram do Complexo E. cloacae
(26,5%), P. mirabilis (26%) e S. marcescens (12,7%), recuperadas principalmente
de urina (48,9%) e sangue (22,4%). As maiores taxas de resistência foram atribuídas
a cefotaxima (46%), imipenem (44%) e ciprofloxacino (31%). O gene blaKPC foi
detectado em 26% das amostras resistentes aos carbapenêmicos e qnr, em 64% das
não sensíveis ao ciprofloxacino. Valores elevados de CIM foram encontrados para
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ciprofloxacino, imipenem e fosfomicina; 82% das amostras foram não sensíveis ao
meropenem e 64,7%, a tigeciclina. Um total de 6% das 26 amostras testadas foi não
sensíveis a polimixina, com CIMs de 3 µg/ml e 64 µg/ml. Os resultados demonstram
que polimixina B, fosfomicina e tigeciclina são possíveis opções terapêuticas para
infecções causadas por amostras produtoras de KPC. A presença concomitante dos
genes blaKPC‑2, blaCTX, blaTEM e qnr sugere que sua disseminação na instituição
seja mediada por plasmídeos ou outros elementos genéticos móveis.
382

IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SARAMIS PARA
IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NA ROTINA DE MICROBIOLOGIA
CLÍNICA
Caldeira LA, Viana JS, Araujo MRB
Instituto Hermes Pardini
Objetivo: Verificar o impacto da utilização do software SARAMIS na melhoria da
identificação microbiana automatizada na rotina da microbiologia. Casuística e
métodos: A espectrometria de massas MALDI‑TOF vem inovando na identificação de
microrganismos. O Myla v4.4.0‑3 é o software utilizado atualmente na rotina clínica,
enquanto o SARAMIS é um banco de dados voltado para pesquisa e tem como referência
o SuperSpectro com base em espectros de massas de isolados identificados por métodos
como a fenotipagem bioquímica e análises moleculares, sendo mais amplo e diversificado que o Myla. Espécies de microrganismos foram isoladas de amostras biológicas
enviadas para cultura e identificação. A cultura foi realizada em meios específicos de
acordo com cada uma das amostras. A identificação por espectrometria de massa foi
realizada pelo equipamento Vitek MS (BioMérieux), e para sua calibração foi utilizada
uma estirpe de referência de Escherichia coli ATCC 8739, conforme as instruções do
fabricante. Os espectros não identificados pelo Vitek MS foram submetidos ao banco
de dados SARAMIS 4.12. Resultados e conclusão: Foram submetidos ao SARAMIS 114
microrganismos, dos quais 49 eram bastonetes Gram negativos (BGN) e destes, 80%
(41) eram não fermentadores, anaeróbios ou fastidiosos. Trinta e nove cepas eram
bastonetes Gram positivos (BGP), 12, leveduras, oito, cocos Gram positivos (CGP),
uma, alga; outros cinco foram inconclusivos. O SARAMIS identificou 43 espécies dos 49
BGNs isolados; 21 das 39 cepas de BGPs, 100% dos CGPs, leveduras e alga. O banco de
dados SARAMIS mostrou ser uma importante ferramenta na identificação microbiana,
complementando a plataforma Myla v4.4.0‑3. A utilização desse software possibilitou
identificar 74,3% de microrganismos que, na rotina tradicional, seriam liberados como
inconclusivos. Concomitante a outros métodos fenotípicos, melhorou a porcentagem
de identificação de microrganismos que desafiam a rotina do laboratório, de forma
rápida, evitando remarcação de resultados.
383

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS
MALDI‑TOF DE SALMONELLA TYPHI EM HEMOCULTURA
Caldeira LA, Morais EG, Seabra LF, Araujo MRB
Instituto Hermes Pardini
Objetivo: Relatar o isolamento e a identificação de Salmonella typhi em hemocultura.
Casuística e métodos: Estudo descritivo de um paciente, cujo material biológico analisado apresentou crescimento de Salmonella typhi, submetida à identificação com confirmação da espécie. Paciente de Macapá, Amapá, sexo masculino, 32 anos, apresentou
sintomas de cansaço, fadiga, febre constante, dor no abdômen e testículos, persistindo
por 10 dias. Inicialmente, suspeitou‑se de caxumba, porém, uma amostra de sangue
periférico foi puncionada para investigação de sepse, iniciando a antibioticoterapia
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com ciprofloxacino. Resultados e conclusão: A hemocultura realizada identificou
Salmonella typhi por espectrometria de massas por meio do VITEK®MS com 99% de
confiabilidade. O ciprofloxacino, por microdiluição em Vitek®2, mostrou‑se sensível.
Macapá é uma área endêmica onde a contaminação das redes fluviais é favorecida pelo
fenômeno das marés, influenciada pelas ressacas e condições precárias de saneamento
básico. Normalmente, a doença é branda, porém, devido a Salmonella typhi possuir
alta virulência, infecções severas, sepse e óbito podem ocorrer. A adoção imediata da
antibioticoterapia faz‑se imprescindível, assim como a identificação precisa do agente
etiológico, possibilitando o sucesso terapêutico mediante tratamento padronizado com
consequente cura. Através do contato entre os profissionais envolvidos, confirmou‑se
que o tratamento inicialmente administrado estava adequado, acarretando boa
recuperação do paciente e não necessitando de internação.
421

idade, admitida em janeiro de 2018, com traumatismo cranioencefálico. Foi coletada
secreção purulenta obtida por punção aspirativa transcutânea do abscesso cerebral.
O exame direto desse material, realizado pelo laboratório conveniado, revelou hifas
hialinas. A cultura para fungos foi realizada por semeadura em meios de culturas habituais (Sabouraud e Mycosel), com crescimento após sete dias; efetuado microcultivo
com resultado confirmatório para Aspergillus fumigatus. A literatura descreve que o
comprometimento do sistema nervoso central (SNC) é gravíssimo, com 75% a 100%
de morte, apesar da terapêutica intensiva com anfotericina B, sendo o diagnóstico
difícil, comumente efetuado à necropsia. Neste estudo, por meio do microcultivo,
observou‑se a presença de estruturas fúngicas, identificando‑as a nível de gênero e
espécie em 10 dias, tempo hábil para devolutiva e possibilidade de tratamento efetivo.
Ressaltamos a importância da atuação dos laboratórios de análises clínicas e o seu
papel fundamental no auxílio ao diagnóstico clínico que favorece muito a chance
de cura dos indivíduos.
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PREVALÊNCIA E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIFÚNGICOS
DE FUNGOS LEVEDURIFORMES IDENTIFICADOS POR
ESPECTROMETRIA DE MASSAS MALDI‑TOF

ANALISIS DE CASOS DE INFECCIÓN POR BORDETELLA PERTUSSIS:
DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN LABORATORIO ASESP‑URUGUAY EN
LOS AÑOS 2013‑2017

Viana JS, Araujo MRB, Seabra LF, Prates FD, Alves ID
Instituto Hermes Pardini

Mazza N, Ifran S, Rossi LP, Fernandez M, Noel ZM

Objetivo: Análise das cepas de leveduras, encaminhadas para o exame de antifungigrama de janeiro a outubro de 2017, estabelecendo a correlação entre as diversas
espécies identificadas e o sítio de coleta e, por fim, elucidando o perfil de sensibilidade
aos antifúngicos. Casuística e métodos: Foram analisadas 404 cepas de leveduras.
A identificação das espécies foi realizada por espectrometria de massas MALDI‑TOF
(Vitek MS®). Por microdiluição, (Vitek II Compact®), foram testados os antifúngicos
fluconazol, voriconazol, caspofungina, micafungina e anfotericina B a fim de se obter
o perfil de sensibilidade. Resultados e conclusão: As principais espécies identificadas
foram C. albicans (69,8%), C. tropicalis (9,16 %), C. parapsilosis (8,17 %), C. glabrata
(7,42 %), C. krusei (2,22 %) e C. kefyr (0,74%). A C. albicans apresentou a maior
porcentagem de isolamento em secreção vaginal (63,5%) e a menor sensibilidade
foi a anfotericina B (97,1 %). C. tropicalis, C. parapsilosis e C. kefyr apresentaram
sensibilidade de 100% dos antifúngicos testados. Já C. glabrata apresentou 96,7% de
sensibilidade ao fluconazol e ao voriconazol, sendo a maior porcentagem de isolamento
em urina (63,3%). É primordial a realização do antifungigrama para a correta escolha
do antifúngico e da dose a ser utilizada. O MALDI‑TOF é de grande utilidade na rotina
laboratorial, tanto na precisão e na rapidez da identificação das espécies como na
elucidação daquelas mais raras. Referências: 1. Alvares CA, Svidzinski TIE, Consolaro
MEL. Candidíase vulvovaginal: fatores predisponentes do hospedeiro e virulência das
leveduras. J Bras Patol Med Lab, Rio de Janeiro. 2007; 43(5): 319‑27. 2. Avrella D,
Goulart LS. Isolamento de Candida spp. da mucosa oral de pacientes submetidos ao
tratamento quimioterápico. RBAC. 2008; 40(1): 205‑7.
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RELATO DE ASPERGILLUS FUMIGATUS EM LESÃO CEREBRAL
Viana JS, Rocha AL, Ferreira APS, Araujo MRB

Asociacion Española Primera de Socorros Mutuos
Objetivos: La tos convulsa es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio con alta transmisibilidad, causada en la mayoria de los casos por la
bacteria Bordetella pertussis (BP). Presenta significativa morbimortalidad infantil
con una alta letalidad especialmente en lactantes menores de 6 meses; siendo un
problema de salud pública para nuestro país y la región. En los últimos años se
han modificado las pautas de vacunación. Actualmente, la vacuna anti BP es
obligatoria para niños a los 2, 4, 6 y 15 meses con revacunación a los 12 años
y para embarazadas en el último trimestre. Esta infección requiere vigilância
epidemiológica constante y notificación obligatoria. Es imprescindible contar con
técnicas moleculares que permitan un diagnóstico rápido, sensible y específico.
Descripción y análisis con técnicas moleculares para detección temprana de
infección por BP, en una población proveniente de varios centros de salud en un
período de 5 años (2013‑2017). Casuística y métodos: Se analizaron muestras
de origen respiratorio (aspirado naso‑faringeo 92,8%). El diagnóstico se realizó
mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Resultados y conclusión: Un total de 1491 casos analizados, de los cuales 155 fueron positivos para
BP. Del total de casos positivos 30.2% eran menores de 2 meses y 42,6% tenian
entre 2 y 6 meses. A su vez se observa un mayor número de casos positivos de
octubre a abril en los años 2015‑2016. La población que no ha completado la
vacunación concentra el mayor número de casos positivos. El último reporte de
brote documentado en nuestro país fue en el año 2011. Por lo que el aumento en el número de casos positivos en nuestra población en 2015‑2016 podría
corresponder a un nuevo brote, en línea con el comportamiento cíclico descrito
para la infección cada 3‑4 años. Las característica actuales de esta enfermedad
demandan vigiliancia contínua y resaltan la importancia de la adhesión de la
población a la vacunación.

Instituto Hermes Pardini
Objetivo: Desenvolver um estudo de caso de aspergilose cerebral elucidada pelo auxílio
diagnóstico laboratorial. Casuística e métodos: Estudo descritivo de caso de aspergilose
cerebral, sendo selecionada amostra de abscesso cerebral positiva para Aspergillus
fumigatus, investigada a história do paciente junto à equipe do laboratório conveniado
e comparada com as bases de evidências científicas. Resultados e conclusão: A amostra
recebida, proveniente do hospital, pertencia à paciente do sexo feminino, 59 anos de
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE
COLETIVO DA REGIÃO DO EXTREMO SUL CATARINENSE
Vieira ADC, Bressan GM, Fraporti LS
Universidade do Extremo Sul Catarinense
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Objetivo: O transporte público coletivo, em especial os ônibus, é amplamente utilizado
pela população para desempenhar as suas atividades diárias. Assim como outros
ambientes coletivos, os ônibus são locais de grande circulação de indivíduos com
diferentes hábitos de higiene, tornando‑os suscetíveis a contaminação por diversos
microrganismos. Nesse sentido, o intuito desse estudo foi identificar as principais
bactérias de interesse clínico presentes em veículos de transporte coletivo da região do
extremo sul catarinense. Casuística e métodos: Foram coletadas amostras do interior
de ônibus de duas diferentes rotas, uma normal e outra escolar, em cinco locais que
estão habitualmente em contato com as mãos de passageiros: corrimão da porta de
entrada e saída, balaústre horizontal, balaústre vertical e banco de passageiro. A coleta
de amostras foi realizada com swabs esterilizados, umedecidos em solução salina
estéril a 0,9%. As amostras previamente identificadas foram encaminhadas para o
laboratório de microbiologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, onde
foram processadas e analisadas. Resultados e conclusão: O crescimento bacteriano
foi mais frequente na rota normal (56,7%, n = 17) do que na rota escolar (43,3%,
n = 13), sendo o banco do passageiro o local com maior isolamento bacteriano. As
bactérias isoladas com maior frequência foram: Staphylococcus aureus (55%, n =
22), Staphylococcus coagulase negativa (30%, n = 12), Streptococcus sp. (10%, n =
4), Shigella flexneri (2,5%, n = 1) e Shigella sp. (2,5%, n = 1). Vários fatores estão
relacionados com a prevalência de contaminação das superfícies do interior dos veículos, como a frequência de limpeza das superfícies, a rota realizada pelos ônibus e a
quantidade de passageiros transportados. A contaminação das superfícies do interior
dos ônibus pode ser minimizada pela higienização diária dos veículos associada à
adequada higienização das mãos dos passageiros, reduzindo assim a possibilidade de
disseminação de microrganismos.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE SUPERFÍCIES INANIMADAS EM UM
HOSPITAL DE SANTA CATARINA
Vieira ADC, Cancelier FB, Madeira K
Universidade do Extremo Sul Catarinense
Objetivo: As infecções relacionadas com a assistência à saúde (IRAS) englobam
qualquer processo infeccioso que se manifesta durante a internação ou após a alta,
e que pode ser referente à hospitalização(1). Os patógenos envolvidos nessas infecções
são transmitidos por via endógena, através da própria microbiota do indivíduo, ou
por via exógena, por meio de veículos como mãos, fluidos corporais, ar, equipamentos
contaminados ou superfícies próximas ao paciente(2). O objetivo do presente trabalho
foi avaliar a contaminação bacteriana de superfícies inanimadas em diferentes setores
de um hospital de Santa Catarina. Casuística e métodos: Foram coletadas amostras
de 60 superfícies, segregadas em setores críticos, semicríticos e não críticos, classificadas de acordo com o risco de contaminação. A coleta foi realizada por fricções,
utilizando‑se swabs umedecidos em solução salina, com posterior semeadura em
ágar CLED e MacConkey e identificação bioquímica. Resultados e conclusão: Em
78,3% das amostras, houve crescimento de microrganismos, sendo identificados oito
tipos de bactérias, nas quais a maior frequência foi relativa à presença de cocos Gram
positivos, com predominância de Staphylococcus aureus (45%). Já as bactérias Gram
negativas foram responsáveis por 12,9% das amostras. A análise estatística revelou que
houve diferença significativa entre as taxas de crescimento bacteriano dos setores não
crítico (29,8%) e semicrítico (14,9%) em relação ao setor crítico (55,3%). O nível de
contaminação dos setores analisados foi considerado alto, o que remete a uma higienização precária, necessitando de uma participação ativa das CCIHs para o controle
das transmissões cruzadas de microrganismos e, consequentemente, a redução nos
números de infecções hospitalares. Referências: 1. Moura, et al. Rev Bras Enferm.
2007; 60‑4, 416‑21. 2. Garcia et al. Rev Epidemiol Controle Infec. 2013; 3‑2: 45‑9.
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Santos LP, Pagnussat L, Bernardi TFA, Iacovski RB
Laboratório Municipal de Florianópolis
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose pulmonar em
pacientes atendidos pela rede de saúde de Florianópolis entre 2015 e 2017. Casuística
e métodos: Estudo epidemiológico correlacionando sexo e idade de casos novos
(diagnóstico) de TB, registrados em sistemas de informação e anotações manuais,
considerando os resultados da baciloscopia, teste rápido molecular GeneXpert e/ou
cultura reagentes. Resultados e conclusão: Em 2015, foram rastreadas amostras de
2.675 pacientes com suspeita de TB pulmonar, sendo 88 (3%) diagnosticados como
casos novos de TB – 73% do sexo masculino e 24% do feminino. Em 2016, 3.787
pacientes, sendo 94 (3%) diagnosticados – 71% do sexo masculino e 29%do feminino.
Em 2017, 2.424 pacientes, 87 (4%) diagnosticados como casos novos de TB – 64%
do sexo masculino e 36% do feminino (Anova, p ≤ 0,05). Concluiu‑se que o público
mais afetado seguiu a tendência nacional, a população masculina adulta. No entanto,
observou‑se que a taxa de positividade em pacientes do sexo masculino vem caindo no
decorrer dos anos, enquanto aumenta no feminino. Sugere‑se que isso ocorra devido
à maior participação em atividades que antes eram mais comuns aos homens, como
aumento na proporção de mulheres chefes de família, tripla carga de trabalho e falta
de bens e serviços que deem suporte às atividades femininas, favorecendo seu adoecimento(1). Como a TB afeta principalmente indivíduos com idade economicamente
ativa e reprodutiva, o impacto da doença também é sentido pelos familiares. Portanto,
é primordial o conhecimento do perfil epidemiológico para TB no município para que
se possa investir em ações com a finalidade de redução da incidência da doença. Referência: 1. SÁ LD, et al. O cuidado à saúde da mulher com tuberculose na perspectiva
do enfoque familiar. Texto Contexto Enferm. 2012; 21(2): 409‑17.
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VALIDAÇÃO DA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL PARA DETECÇÃO
DO RNA DO VÍRUS DA FEBRE AMARELA (CEPA SELVAGEM E CEPA
VACINAL) EM UM HOSPITAL PRIVADO DA CIDADE DE SÃO PAULO
Petroni RC, Lopes GP, Malta FM, Santana RAF, Pinho JRR
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Em 2014, o vírus da febre amarela reemergiu no Brasil. Dados do Ministério
da Saúde informam 1127 casos da doença de julho de 2017 a 03 de abril de 2018,
sendo 328 óbitos. Diante desse cenário, foi grande a necessidade de se validar uma
técnica diagnóstica para detecção do RNA viral, além de possibilitar diferenciar a cepa
selvagem do vírus da cepa vacinal. Casuística e métodos: A metodologia escolhida foi
a RT‑PCR, utilizando primes e sondas para detectar e diferenciar a cepa selvagem e a
cepa vacinal do vírus(1, 2). As amostras de plasma foram extraídas utilizando-se o kit
QIAsymphony DSP virus pathogen (Qiagen). Para a reação de RT-PCR, foi empregada
a enzima SuperScript III Platinum One Step qRT PCR (Thermo Fisher). Para verificar
a acurácia da reação, selecionamos 25 amostras, sendo: 10 pacientes saudáveis, três
de cepa vacinal, uma de cultura celular, seis de pacientes com suspeita clínica e cinco
testes de proficiência. Selecionamos 16 amostras positivas para serem testadas com o
primer vacinal e comparamos os resultados com o laboratório parceiro. Para o teste
de reprodutibilidade, selecionamos dois casos positivos e dois negativos, testados em
diferentes condições. Para o teste de sensibilidade analítica, utilizamos um controle
comercial Amplirun Yellow Fever Vírus RNA Control (Vircell). Além disso, 12 amostras
positivas para outros arbovírus foram testadas para verificação da especificidade da
reação. Resultados e conclusão: Tivemos 100% de concordância nos resultados da
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reação universal e 93,75% na vacinal. Todos os testes de reprodutibilidade e especificidade foram de acordo com o esperado. A sensibilidade analítica foi de 17 cópias/ul.
Todos os resultados da validação seguiram as normas do CAP e o teste foi implantado
com sucesso na rotina do nosso laboratório.
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PREVALÊNCIA E PERFIL DE SENSIBILIDADE DOS MICRORGANISMOS
ISOLADOS DE SECREÇÕES DE PELE
Rosa TF, Horner R, Machado CS, Serafin MB, Bottega A
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Objetivo: O objetivo do nosso estudo foi analisar a prevalência e o perfil de sensibilidade dos microrganismos isolados de secreções de pele e mucosas em um hospital
universitário. Casuística e métodos: Os microrganismos que colonizam a pele e as
mucosas figuram entre os principais agentes etiológicos nas infecções hospitalares.
Ainda, as infecções de pele e mucosas têm elevada recorrência no ambiente nosocomial. Portanto, é importante a administração imediata da correta antibioticoterapia
empírica. Realizou‑se um estudo observacional retrospectivo por meio da análise dos
laudos de pacientes hospitalizados/atendidos em um hospital universitário, no período
de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa sob no. CAAE 38850614.4.0000.5346. Resultados e conclusão: No período
de dois anos deste estudo, foram isoladas 327 bactérias. A prevalência de isolamento
foi no gênero masculino (210), e a média de idade, de 51 anos. Ambulatório foi a
unidade hospitalar em que ocorreu maior número de isolamentos (68). O material
prevalente foi secreção de ferida operatória (188), seguido de secreção de abscesso
(58), escara (51) e secreção de membros inferiores (30). As bactérias mais isoladas
foram Pseudomonas aeruginosa (58), Staphylococcus aureus (54) e Staphylococcus
epidermidis (24). Pseudomonas aeruginosa apresentou 48,27% de resistência ao
imipenem, 44,83% ao meropenem e 15,52% a colistina. O gênero Staphylococcus
apresentou 50% de resistência a oxacilina e 64,10% a clindamicina. Fato preocupante
encontrado em nosso estudo foi P. aeruginosa apresentar significativa resistência aos
carbapenêmicos (principalmente meropenem), bem como já ter demonstrado surgir
resistência a colistina. Esse perfil sinaliza a necessidade de vigilância epidemiológica
nesse tipo de material clínico, para instituir tratamento empírico efetivo e controle
da resistência bacteriana.
255

SINERGISMO DA SERTRALINA E DISSULFIRAM DIANTE DE
BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES COMO ALTERNATIVA NO
REPOSICIONAMENTO DE DROGAS
Serafin MB, Bottega A, Rosa TF, Machado CS, Horner R
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antibacteriana sinérgica in
vitro dos medicamentos sertralina e dissulfiram e suas interações com os antimicrobianos ciprofloxacino e sulfametoxazol/trimetoprima. Casuística e métodos: O
redirecionamento de medicamentos é de crescente interesse, tanto para a academia
quanto para a indústria farmacêutica. Já provou ser uma alternativa vantajosa à
descoberta tradicional de medicamentos, com redução de tempo e custos, constituindo
um método alternativo para rápida identificação de novos agentes terapêuticos. A
combinação sinérgica dessas drogas pode gerar sucesso no tratamento de infecções por
bactérias multidroga resistentes (MDR). Foi realizada a determinação da concentração
inibitória mínima (CIM), a concentração bactericida mínima (CBM) e a avaliação do
sinergismo por meio do índice de concentração inibitória fracionada (FICI). Foram

104

ensaiadas nove bactérias de referência American Type Culture Collection (ATCC) e nove
isolados clínicos MDR. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob número
CAAE 38850614.4.0000.5346. Resultados e conclusão: Constatou‑se sinergismo entre
sertralina e dissulfiram diante da cepa padrão de Staphylococcus aureus ATCC 25923
(FICI = 0,5) e um isolado clínico de S. aureus (FICI = 0,5). Quando associados com
sulfametoxazol/trimetoprima e ciprofloxacino, apresentaram oito eventos de sinergismo, sendo esses na presença de três diferentes cepas padrão (Escherichia coli ATCC
35218, Bacillus cereus ATCC 14579 e Micrococcus luteus ATCC 7468) e dois isolados
MDR (Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii). Na determinação
da CBM, a sertralina demonstrou atividade bactericida potencializada com o dissulfiram. Nossos resultados sugerem que essas drogas possuem potencial antibacteriano
isoladamente, em associação e em combinação com antimicrobianos, fazendo de seu
redirecionamento uma alternativa terapêutica promissora para o tratamento efetivo
de infecções por bactérias multirresistentes aliado a seu baixo custo e efeitos colaterais.
257

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE
DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE NEGATIVA ISOLADOS DE
HEMOCULTURAS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Serafin MB, Salvador A, Bottega A, Machado CS, Horner R
Universidade Federal de Santa Maria
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e o perfil de suscetibilidade
de Staphylococcus coagulase negativa (SCoN) isolados de hemoculturas em um
hospital terciário. Casuística e métodos: SCoN são microrganismos presentes na
microbiota natural da pele, os quais, nos últimos anos, têm emergido como importantes
agentes patogênicos em infecções nosocomiais. Esses microrganismos constituem um
desafio para a terapêutica devido a sua alta resistência a meticilina, com taxa em
ascensão de isolados com menor suscetibilidade aos glicopeptídeos e ainda elevada
resistência a múltiplos antibióticos. Foi realizado um estudo retrospectivo, transversal,
por meio da análise de laudos de hemoculturas provenientes de pacientes admitidos
em um hospital escola no ano de 2016. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa sob número 38850614.4.0000.5346. Resultados e conclusão: Do total de 985
hemoculturas positivas, em 378 houve o crescimento de SCoN, sendo a espécie Staphylococcus epidermidis a mais isolada (49,74% – 188/378), seguida de Staphylococcus
hominis (19,84% – 75/378) e Staphylococcus haemolyticus (17,46% – 66/378). A
unidade de terapia intensiva neonatal foi o setor com o maior número de isolamentos
(24,33% – 92/378), sendo o gênero feminino o mais acometido (57,67% – 218/378).
Em relação ao perfil de suscetibilidade aos agentes antimicrobianos, os isolados
apresentaram maior resistência diante de benzilpenicilina (96,46%) e oxacilina
(80,81%), e todos foram sensíveis a vancomicina, linezolida e tigeciclina. Devido à alta
resistência encontrada à oxacilina, sugere‑se que o tratamento seja direcionado com
terapia empírica para microrganismos Staphylococcus meticilina resistente (MRS),
descalonando o antimicrobiano quando o clínico tiver o resultado do antibiograma.
641

OCORRÊNCIA E PERFIL DE SENSIBILIDADE DE CANDIDA SP. EM
HEMOCULTURAS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Pereira MP, Soares FS, Cappa DS, Pagnussatti VE
Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS)
Objetivo: Determinar a frequência de candidemias, avaliando as espécies prevalentes e
seu perfil de sensibilidade. Casuística e métodos: Foram analisadas, por meio de um
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estudo retrospectivo, 2495 amostras de hemoculturas positivas no período de novembro de 2016 a dezembro de 2017, provenientes de um hospital universitário, entre as
quais foram selecionadas todas as positivas para Candida sp., correspondendo a 45
pacientes. A identificação e os testes de sensibilidade dos isolados foram realizados no
sistema automatizado Vitek2 Biomerieux®. Os antifúngicos avaliados foram fluconazol
(FCZ), voriconazol (VCZ) e anfotericina B (ANB). Resultados e conclusão: Do total
de hemoculturas positivas, 65 (2,6%) apresentaram isolados de Candida sp., o que
corresponde a 45 pacientes. Foi observado que C. albicans ocorreu em 52% dos casos,
sendo esta a mais frequente, seguida de C. tropicalis com 18%, C. glabrata 14%, C.
parapsilosis 12% e C. guilhermondii, C. lusitaniae e Candida sp. não albicans
com 2%. As cepas de Candida sp. encontradas apresentaram alta sensibilidade diante
dos antifúngicos testados. Apenas uma (2,2 %) apresentou resistência ao VCZ; duas
amostras não tiveram seu resultado reportado para ANB e uma para FCZ. A frequência
de candidemia entre as hemoculturas positivas foi de 2,6%, valor muito semelhante ao
encontrado na literatura. A C. albicans mostrou‑se prevalente em relação às demais
espécies, porém é importante ressaltar que as Candidas não albicans ocorreram em
quase metade dos casos analisados e, independentemente da espécie, elas apresentaram
alta sensibilidade aos antifúngicos. Classificar as espécies de Candida sp. e relatar seu
perfil de sensibilidade é fundamental para a individualização terapêutica, podendo
cada instituição estabelecer, com mais propriedade, medidas de prevenção, controle
e tratamento das candidemias.
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE: PERFIL DE POSITIVIDADE PELOS
MÉTODOS PCR E TESTE RÁPIDO EM HOSPITAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
Vieira S, Cocentino BCB, Strob AJ, Sales MM, Eid LM
Rede Hospitais São Camilo São Paulo
Objetivos: O Clostridium difficile é uma bactéria Gram positiva anaeróbia, que
afeta mais comumente idosos em longa permanência em hospitais ou em outros
estabelecimentos de saúde. Geralmente, ocorre após o uso de antibióticos, no entanto, estudos mostram taxas crescentes de infecção entre indivíduos mais jovens
e saudáveis, sem história de uso de antibióticos ou exposição a serviços de saúde. É
uma causa importante de diarreia hospitalar e mais recentemente sua morbiletalidade vem aumentando. No Canadá, nos EUA e na Inglaterra, o índice é de cerca
de 23 casos em 100.000 internações. No Brasil, os estudos são escassos. O objetivo
desde estudo foi comparar os resultados entre os métodos PCR em tempo real e
teste rápido (TR) na pesquisa de Clostridium difficile. Casuística e métodos: Foi
realizado estudo quantitativo retrospectivo de 387 resultados de TR realizados entre
outubro de 2016 e março de 2018 e de 47 resultados de PCR que foram processados
paralelamente. O TR (Techlab®) consiste em um ensaio imunoenzimático para
detecção simultânea de antígeno glutamato desidrogenase e toxinas A e B do C.
difficile; tem 90% e 95% de sensibilidade e especificidade respectivamente. A PCR
em tempo real (Cepheid GeneXpert®) é um teste qualitativo para identificação e
diferenciação de toxina B e toxina binária de amostras fecais; apresenta sensibilidade
de 100% com especificidade de aproximadamente 91%. Resultados e conclusão:
Entre as 47 amostras que tiveram a realização simultânea em ambos os métodos,
seis foram positivas e 41, negativas para na PCR. Todas as amostras positivas na
PCR apresentaram dados clínicos e epidemiológicos compatíveis com diagnóstico
de infeção por C. difficile (verdadeiros positivos). O TR foi positivo em quatro e
negativo em dois casos, respectivamente, obtendo‑se sensibilidade de 75% em nossa
casuística. O teste rápido demonstrou baixa sensibilidade na casuística estudada, o
que nos levou a optar pelo método da PCR em tempo real.
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ENTEROBACTÉRIAS PRODUTORAS DE CARBAPENEMASE NÃO
NOSOCOMIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prudêncio FAA, Rosa TS, Pereira MJF
Grupo Fleury
Objetivo: Avaliar prevalência de enterobactérias produtoras de carbapenemase em
amostras de urina ambulatorial em um laboratório de grande porte na cidade do Rio
de Janeiro. Casuística e métodos: Análise dos dados de uroculturas ambulatoriais, no
período de janeiro de 2013 a julho de 2017. A identificação bacteriana das culturas
positivas foi realizada por meio de MALDI‑TOF, após crescimento em meio cromogênico. Para detecção fenotípica dos mecanismos de resistência, foi utilizada a técnica
de discos combinados com os bloqueadores ácido etilenodiamino tetra‑acético, ácido
fenilborônico e cloxacilina. Resultados e conclusão: Do total de 25.645 amostras
positivas analisadas, 21.040 são enterobactérias, 76,8% (n = 16.163) Escherichia coli,
12,9% (n = 2.723) Klebsiella pneumoniae e 5,9% (n = 1.246) Proteus, Morganella
e Providencia. Entre as enterobactérias isoladas, 2% são produtoras de carbapenemase,
sendo 56 casos de KPC (dois casos em E. coli e 54 em K. pneumoniae) e um caso
de NDM em K. pneumoniae. Entre os casos produtores da enzima, gentamicina e
amicacina podem ser consideradas drogas de escolha, pois se apresentaram sensíveis
em 52% e 66% dos casos, respectivamente. Já ciprofloxacina, nitrofurantoína e
trimetoprima‑sulfametoxazol apresentaram altas taxas de resistência (98%, 91% e 82%,
respectivamente). A resistência bacteriana aos antimicrobianos é atualmente um dos
mais relevantes problemas em relação às doenças infecciosas, devido a dificuldade na
escolha de tratamentos empíricos e sucesso terapêutico. A presença de enterobactérias
produtoras de carbapenemase na comunidade constitui importante ameaça à saúde
pública e, segundo alguns autores, a taxa de resistência aos carbapenêmicos já varia
de 0% a 29,5%. Dessa forma, monitorar a produção de mecanismos de resistência é
fundamental para evitar falha terapêutica e disseminação desses microrganismos.
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AVALIAÇÃO DO MICROBIOMA INTESTINAL DE PACIENTES
SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA
Martino MDV, Basqueira MS, Muto NH, Silva IGSE, Malheiros CA
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Objetivo: Avaliar a microbiota intestinal de pacientes submetidos a cirurgia bariátrica.
Casuística e métodos: Avaliamos a microbiota intestinal de quatro pacientes que
foram submetidos a cirurgia bariátrica em dois momentos: antes da cirurgia e 30 dias
após. No total, oito amostras foram analisadas. As coletas foram realizadas com o kit
OMNIGene. Utilizamos o kit DNA Powersoil Isolation Kit e sequenciamos a região do
16S do rRNA bacteriano com o equipamento Ion Torrent. Resultados e conclusão: De
maneira geral, não observamos um padrão na variação de filos bacterianos antes e após
a cirurgia. No paciente 1, ocorreu redução de firmicutes, lentisfaerae e actinobactérias
com aumento de bacteroidetes. Já no paciente 2, observamos o oposto, aumento de firmicutes e diminuição de bacteroidetes. A mesma redução de bacteoidetes pôde também
ser observada no paciente 3, com aumento significativo de synergistetes. Já no paciente
4, também houve redução importante de firmicutes com aumento de bacteroidetes e
aumento de synergitetes. Estudos semelhantes relataram abundância de bacteroidetes
em pacientes obesos com aumento de prevotella. Em nosso estudo, em 30 dias não foi
possível observar perda significativa de peso após cirurgia, entretanto, já observamos
alteração significativa da microbiota intestinal, porém, sem um padrão de aumento
ou redução de filos bacterianos específicos. Nosso estudo avaliará os pacientes ao longo
um ano quando poderemos realmente analisar taxas de perda ou reganho de peso
relacionados com alteração na microbiota intestinal. Referência: 1. Campisciano G,
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Palmisano S, Cason C, et al. Gut microbiota characterisation in obese patients before
and after bariatric surgery. Benef Microbes. 2018.
674

INCIDÊNCIA DE DERMATOFITOSES NO ESTADO DE SERGIPE,
BRASIL
Oliveira ID, Pinto DS, Anjos KGF, Almeida POS, Silva ES

até seis meses antes de observar positividade na hemocultura. Resultados e conclusão:
Das 96 cepas submetidas ao MALDI‑TOF®, foram 53% E. faecalis, 45,8% E. faecium e
um isolado de E. gallinarum. O Etest® e o Painel e a Vancomicina® se assemelharam
na identificação de resistência, apresentando correspondência de 91,6%; o Etest® com
41,8% e o Painel de Vancomicina com 45,3%. Dos 100 pacientes, 51 realizaram a coleta,
dos quais 16 apresentaram colonização por VRE (31,40%). Na instituição, tendo em
vista o perfil dos isolados, nota‑se que há prevalência do perfil colonização por E.
faecalis e E. faecium. Dado a elevada porcentagem de pacientes com bacteremia que
são colonizados por VRE, é possível inferir que há relação entre colonização prévia.

Universidade Tiradentes (Unit)
Objetivo: Verificar a incidência de dermatófitos que atingem grande parte da população
sergipana. Casuística e métodos: Estudo exploratório retrospectivo no Laboratório
Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), no período de 2014 a 2017. Resultados
e conclusão: Dos prontuários analisados, pode‑se afirmar que entre os 1392 exames
micológicos, o número de pacientes do sexo feminino se apresenta significativamente
maior, 59,63% (p < 0,05) em relação ao sexo masculino, 40,37% (p < 0,05). Na
comparação entre as idades, levando em consideração somente os positivos, nota‑se
que crianças de 0 a 5 anos e 6 a 10 anos foram mais incidentes; já na análise dos
meses em que se teve mais exames micológicos realizados, destaca‑se o mês de julho,
com 185 casos, mostrando um predomínio de 13% em relação ao total de ocorrências
analisadas. Na verificação dos municípios de residência dos pacientes estudados,
nota‑se considerável relevância para o município de Aracaju, 57%. Foi evidenciado
que as áreas do couro cabeludo e pelos foram mais incidentes, seguidas dos pés e pele,
por essa ordem, 63 (31%), 32 (16%) e 29 (14%). Dos gêneros e espécies prevalentes,
os principais apresentados foram Tricophyton (90,7%) e Microsporum (9,3%), não
sendo demonstrado Epidermophyton (0%). Entre as espécies identificadas, nota‑se
maior incidência para Tricophyton rubrum (67,4%) seguido por Tricophyton
mentagrophytes (13,9%) e Tricophyton tonsurans (8,1%). Diante do exposto, nota‑se
que essas infecções estão crescendo muito, visto que não são consideradas doenças de
notificação compulsória, por esse motivo não se tem informações exatas da extensão
do problema. Fica evidenciada a necessidade da realização periódica de levantamentos
da frequência das dermatofitoses e de seus agentes etiológicos, em função dos seus
fatores como medida de prevenção epidemiológica.
658

IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA NA
DETECÇÃO DE PORTADORES DE VRE QUE EVOLUEM PARA
INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA
Martino MDV, Aboud MB, Silva CB, Sasagawa SM, Arnoni MV
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a identificação de espécies de Enterococcus
spp. e a incidência de bacteremia por Enterococcus spp. resistentes aos glicopeptídeos
(VRE) e correlacionar com o estado de portadores. Casuística e métodos: Foi realizado
estudo retrospectivo dos casos de pacientes de um hospital filantrópico que apresentaram hemoculturas positivas para Enterococcus spp., no período de abril de 2015
a março de 2016. As amostras para identificação e determinação da suscetibilidade
foram obtidas a partir de banco de cepas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH) desta instituição e do laboratório de microbiologia; os dados foram obtidos
por meio dos registros do laboratório e do SCIH. A informação da coleta de swab de
vigilância foi verificada por até seis meses antes da detecção de VRE na hemocultura.
Foram obtidas 100 cepas de Enterococcus spp. isoladas de hemocultura; destas, 96
foram submetidas à identificação das espécies (MALDI‑TOF®) e 98 para determinação
da concentração inibitória mínima (CIM) por meio do Painel de Microdiluição para
Vancomicina e Etest®. Por fim, foi verificado se houve a coleta de swab de vigilância
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ETIOLOGIA E PERFIL DE RESISTÊNCIA DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE
CULTURAS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
Machado CS, Rosa TF, Horner R, Serafin MB, Bottega A
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Objetivo: Identificar a etiologia e o perfil de resistência diante dos antimicrobianos das
bactérias isoladas de culturas dos pacientes oncológicos internados em um hospital
universitário. Casuística e métodos: O câncer constitui uma doença que nos últimos
anos teve um aumento na expectativa de vida devido às opções de tratamento, como,
por exemplo, os imunobiológicos. A resistência bacteriana é considerada um problema
de saúde pública mundial, principalmente no ambiente hospitalar. Infecções devido a
bactérias resistentes a múltiplos antimicrobianos (MDR) estão associadas ao aumento
da morbimortalidade, à prolongada hospitalização e aos custos hospitalares. De acordo
com o Ministério da Saúde, mais de 70% das bactérias que causam infecções hospitalares são resistentes a pelo menos um dos antimicrobianos geralmente usados para o
tratamento dos pacientes. Foi realizado um estudo retrospectivo da análise de culturas
efetuadas de pacientes oncológicos hospitalizados em hospital referência, no período de
janeiro a dezembro de 2017. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob número
CAAE 38850614.4.0000.5346. Resultados e conclusão: No período deste estudo, foram
efetuadas 291 culturas. A prevalência foi no gênero masculino (147); a idade variou
entre 1 e 88 anos, com média de 46 anos em ambos os gêneros. O material prevalente
foi hemocultura (139). As bactérias mais isoladas foram: Klebsiella pneumoniae
(60), Staphylococcus epidermidis (46) e Escherichia coli (42). Em relação ao perfil
de resistência, K. pneumoniae apresentou maior resistência diante de cefalosporinas
(cefepima: 70%) e carbapenêmicos (meropenem: 62%). Já o S. epidermidis apresentou
maior resistência a oxacilina (87%), e somente um isolado, a aminoglicosídeo. Em
geral, os isolados apresentaram perfil de multirresistência aos antimicrobianos, o que
torna a situação preocupante. A K. pneumoniae constitui um importante patógeno
hospitalar e sua prevalência apresenta‑se crescente no mundo inteiro, reforçando a
preocupação global pela deficiência da antibioticoterapia.
660

AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA POR
LISE TÉRMICA E POR KIT COMERCIAL PARA DETECÇÃO DE
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE POR PCR EM TEMPO REAL
Paiva RM, Donida B, Menezes DS, Ritter MCOA, Costabeber E
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Objetivo: Streptococcus agalactiae ou Streptococcus do grupo B (SGB) é um dos
principais agentes causadores de infecções neonatais invasivas. A colonização
materna por SGB é o principal fator de risco para a transmissão vertical, assim, a
triagem de gestantes é eficiente para a prevenção das infecções neonatais. No presente
estudo, objetivamos avaliar o desempenho dos métodos de extração de DNA por lise
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térmica e por kit comercial para detecção de SGB, por meio da técnica de PCR em
tempo real. Casuística e métodos: Para extração de DNA, foi utilizado o método
da lise térmica, submetendo as culturas bacterianas a 100ºC para lise celular. Na
extração por kit comercial, foi utilizado o kit RSC Cell em extrator automatizado
Maxwell® (Promega®). Foram analisadas 19 amostras em ambas as metodologias,
sendo o DNA extraído amplificado por técnica de PCR em tempo real in house, com
kit SYBR Green® (Invitrogen®), no equipamento de PCR 7500 Applied Biosystems®.
As amostras testadas foram provenientes da coleta de 19 gestantes com mais de 35
semanas de gestação atendidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A avaliação
dos dois métodos de extração baseou-se no valor do ciclo de threshold (Ct) de cada
reação de amplificação. Resultados e conclusão: Das 19 amostras testadas, 17
apresentaram resultados equivalentes de positividade e negatividade para SGB
entre os dois métodos de extração de DNA. Somente duas amostras apresentaram
resultados divergentes. Essas duas amostras foram repetidas, mantendo‑se a divergência somente em uma amostra, na qual houve positividade no método de extração
por kit e negatividade por lise térmica. Além disso, o método de extração por kit
apresentou valores de Ct um pouco menores, quando comparado com a extração
por lise térmica. Assim, apesar do método de lise térmica ser reprodutível e de baixo
custo, o método de extração de DNA por kit comercial melhora a sensibilidade da
técnica de PCR, diminuindo o valor de Ct. Isso se deve, provavelmente, por ser um
método de melhor purificação do DNA da amostra.
688

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SENSIBILIDADE DAS QUINOLONAS EM
AMOSTRAS ISOLADAS DE PACIENTES COM INFECÇÃO DO TRATO
URINÁRIO EM ARACAJU, SERGIPE

Tema livre tradicional

controle de qualidade positivos para FAV por MAC‑ELISA (soro, n = 15) doados
por um provedor de controle externo (Controllab) e plasma‑EDTA de voluntários
saudáveis (n = 96). Foi realizado RT‑qPCR para FAV nos materiais do controle.
As amostras positivas foram misturadas, e a carga viral, quantificada contra a
diluição de um DNA fita simples sintético do FAV. Foram adicionadas quantidades
conhecidas do FAV nos plasma‑EDTA dos voluntários para produzir amostras para
validação do ensaio. O fluxo de trabalho RT‑qPCR foi executado na solução Flow
Classic (Roche). Os ácidos nucleicos foram extraídos de 500 µl de amostra. Uma
sequência de RNA transcrita in vitro foi adicionada nas amostras como controle
do processo. Primers/sonda foram obtidos da literatura. O limite de detecção foi
determinado por regressão probit [diluições seriadas de ~ 5000 a ~ 0,5 cópias/ml
(cp/ml)]. Para investigar a precisão, três amostras com ~ 77, ~ 7 e ~ 0,7 cp/ml
foram avaliadas pelo método CLSI EP12‑A2. A acurácia foi obtida por uma estratégia
de recuperação, na qual amostras positivas variaram entre 19625 a 38 cp/ml (n
= 25) e 96 amostras negativas. A concordância total, positiva e negativa entre os
resultados esperados e obtidos foram avaliados. Reação cruzada com zika, dengue e
chikungunya foi testada. Resultados e conclusão: Treze dos 15 materiais do controle
de qualidade positivos para FAV por MAC‑ELISA foram positivos por RT‑qPCR e o seu
agrupamento produziu 196.259 cp/ml. O limite de detecção foi 34 cp/ml (IC95%
18‑103). As amostras ~ 77, ~ 7 e ~ 0,7 cp/ml resultaram em 100%, 66% e 0% de
resultados positivos, respectivamente. As concordâncias foram de 100% em todas
as instâncias. Não foram observadas reações cruzadas. O ensaio RT‑qPCR proposto
para detecção do FAV apresenta alta sensibilidade, precisão aceitável e boa acurácia.
O fluxo de trabalho pode processar 96 testes em 5 horas.
451

AVALIAÇÃO DE PACIENTES INFECTADOS PELO VÍRUS DA FEBRE
AMARELA COM RELAÇÃO A CARGA VIRAL E OUTROS PARÂMETROS
LABORATORIAIS

Oliveira ID, Santos JJC, Souza MWS, Anjos KGF, Almeida POS
Universidade Tiradentes (Unit)
Objetivo: Avaliar o perfil de sensibilidade das quinolonas em amostras isoladas de
pacientes com infecção do trato urinário em Aracaju, Sergipe. Casuística e métodos: Foram analisadas 608 uroculturas positivas e seus referidos antibiogramas em um
laboratório especializado em microbiologia, localizado na cidade de Aracaju, Sergipe,
Brasil, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Resultados e conclusão:
Dos resultados positivos, a maioria pertencia a pacientes do gênero feminino (87,17%);
a bactéria mais frequente isolada foi Escherichia coli com 84,75%; das quinolonas
testadas, o ácido nalidixixo foi o que apresentou menor sensibilidade. Conclui‑se que
as fluorquinolonas apresentou característica com perfil de sensibilidade satisfatório
tanto para Gram positivas quanto para Gram negativas quando comparadas com a
prevalência da distribuição da resistência, devendo ainda ser utilizada como tratamento
de escolha em uroculturas. Referência: 1. Tinoco M, Santos M, Reitor C, Rodrigues
A, Monteiro J. Polissacarídeo de Escherichia coli na prevenção de infecção do trato
urinário recorrente: uma revisão baseada em evidências. Acta Médica Portuguesa.
2018; 31(3): 165‑9.
449

FLUXO DE TRABALHO AUTOMATIZADO E INTEGRADO AO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL PARA DETECÇÃO DO VÍRUS DA
FEBRE AMARELA POR RT‑QPCR EM PLASMA‑EDTA
Rita THS, Mesquita PG, Lopes RM, Gomes JS, Barra GB
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivo: Validar um ensaio automatizado de RT‑qPCR para detecção do vírus da
febre amarela (FAV). Casuística e métodos: A validação envolveu materiais do
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Moreira LP, Lázari CS, Granato CFH, Fraga AM
Grupo Fleury
Objetivos: O intuito deste trabalho foi avaliar pacientes que realizaram teste diagnóstico para febre amarela e verificar as diferenças existentes entre infectados pelo
vírus selvagem e sintomáticos provavelmente devido ao vírus vacinal, com relação
a alguns parâmetros laboratoriais. Casuística e métodos: Durante o período de
janeiro a maio de 2018, foram testadas 250 amostras. O diagnóstico foi realizado
utilizando técnica de PCR em tempo real, e a diferenciação entre os grupos de
pacientes portadores de vírus selvagem ou vacinal foi realizada de acordo com o
histórico de cada indivíduo descrito pelo médico. Verificamos diferenças entre os dois
grupos para os parâmetros: carga viral, TGO, TGP, quantidade de plaquetas, tempo
de protrombina, tempo de tromboplastina e bilirrubina total. Observamos maior
frequência de entrada de amostras e de positividade nas semanas epidemiológicas
03 e 04, e uma queda progressiva no recebimento de amostras a partir da semana
epidemiológica 08. Foram detectadas 28 (11,2%) amostras positivas, provenientes
de pacientes hospitalizados. Essas amostras foram separadas em um grupo de 10
pacientes vacinados há menos de sete dias (provavelmente sintomáticos por vírus
vacinal) e 11 pacientes não vacinados (infectados por vírus selvagem); não foi
possível recuperar o status vacinal de sete pacientes. O grupo de pacientes infectados
pelo vírus selvagem apresentou carga viral em log de cópias/ml significativamente
maior (5,2) do que o grupo de pacientes sintomáticos pelo vírus vacinal (3,4) de
acordo com o teste t de student (p = 0,0162). Os valores encontrados referentes a
TGO, TGP, contagem de plaquetas e tempo de tromboplastina também apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. Resultados e
conclusão: Com este estudo, verificamos que existem diferenças clinicolaboratoriais
entre pacientes infectados pelo vírus selvagem e pacientes provavelmente com

Tema livre tradicional
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eventos adversos advindos da vacinação, dados que podem ser importantes durante
a ocorrência de surtos.

461

ANÁLISE DE POSITIVIDADE DE HEMOCULTURAS EM UM HOSPITAL
TERCIÁRIO
Bottega A, Serafin MB, Rosa TF, Machado CS, Horner R
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Objetivo: Objetivou‑se, por meio de um estudo retrospectivo, analisar o tempo de positividade das hemoculturas de pacientes atendidos em quatro unidades críticas de um
hospital terciário, os principais microrganismos isolados e o perfil de suscetibilidade diante
dos antimicrobianos. Casuística e métodos: O elevado nível de tecnologia empregado
nas unidades de terapia intensiva possibilitou um aumento da sobrevida dos pacientes.
Entretanto, as infecções figuram entre as maiores causas de óbitos nessas unidades, sendo
as septicemias as mais agravantes. A hemocultura é um dos mais importantes exames
laboratoriais para o diagnóstico da sepse, pois além de apontar a presença de microrganismos viáveis na corrente sanguínea, permite seu isolamento e sua identificação. O
tempo de positividade é outro fator importante, pois um diagnóstico acurado e rápido
dessas infecções pode otimizar condutas clínicas e terapêuticas. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob no. CAAE: 38850614.4.0000.5346. Foram analisados
todos os laudos das hemoculturas coletadas nas unidades de terapia intensiva adulto,
neonatal e pediátrica e do centro de tratamento da criança com câncer do ano de 2016.
Resultados e conclusão: Das 985 hemoculturas solicitadas, 192 (19,49%) positivaram.
O tempo de positividade médio das bactérias aeróbias isoladas foi de 15h57min, e dos
fungos, de 25h31min. Os prevalentes foram Staphylococcus spp. coagulase negativa
(124/63,93%), destacando‑se Staphylococcus epidermidis (70/36,46%), Acinetobacter
baumannii (8/4,17%), Enterobacter spp. (8/4,17%), Escherichia coli (7/3,65%) e
Pseudomonas aeruginosa (6/3,12%). A maior resistência foi perante ampicilina, e as
menores, amicacina e tigeciclina. Com base em nossos resultados, sugerimos a interrupção de tratamento antibacteriano em pacientes com hemocultura negativa e poucas
evidências clínicas de infecção, após 36-48 h de incubação, uma vez que a maioria das
bacteremias do presente estudo positivaram nas primeiras 24 horas.
467

APLICAÇÃO DA PCR EM TEMPO REAL PARA O DIAGNÓSTICO DE
TUBERCULOSE
Rocha NC, Cardeal VCR, Gioia TSRD, Santos NC, Latif AZA
Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: O diagnóstico padrão-ouro para a tuberculose baseia‑se na detecção por
meio da cultura em meios específicos, que levam no mínimo sete a 18 dias para o
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crescimento. Os testes de amplificação de ácidos nucleicos têm demonstrado um
avanço quanto à definição do diagnóstico. O objetivo é um estudo retrospectivo
que avalia a aplicação da PCR em tempo real (qPCR) na pesquisa da Mycobacterium tuberculosis (MTB) e comparar com os resultados obtidos na cultura e
na pesquisa de bacilo álcool ácido resistente (ZN). Casuística e métodos: Foram
analisadas amostras enviadas para a seção de biologia molecular de um hospital
universitário público terciário, no período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018,
para pesquisar o DNA da MTB pela qPCR, na qual 119 amostras foram detectadas,
porém somente 89 apresentaram a solicitação de cultura e pesquisa de BAAR. Destas
amostras, 40 são lavados broncoalveolares (44,94%), 17 escarros (19,10%), nove
biópsias (10,11%), seis secreções traqueais (6,74%), seis outros (6,74%), cinco
urinas (5,62%), três LCR (3,37%), duas medulas ósseas (2,25%) e uma líquido
pleural (1,12%). As amostras foram processadas juntamente à cultura para MTB
pelo método de emissão de fluorescência (BACTET MGIT/MYCO‑F), além da
pesquisa de BAAR. A técnica da qPCR foi realizada de acordo com as instruções do
fabricante, utilizando o kit COBAS TaqMan 48 MTB – Teste, Diagnostic Division
– Chicago‑USA. Resultados e conclusão: Das 89 amostras detectadas pela qPCR
para MTB, 23 correlacionaram com a cultura e a pesquisa de BAAR. Para quatro
amostras detectadas para qPCR para MTB, houve concordância com a pesquisa de
BAAR, porém as culturas apresentaram resultados negativos (3) e contaminados
(1). De 53 qPCR detectadas e culturas positivas, apenas 24 amostras apresentaram
pesquisa de BAAR positivas. Para 33 qPCR detectadas, as culturas e as pesquisas de
BAAR foram negativas, demonstrando a sensibilidade e a importância da técnica
de biologia molecular para rápido diagnóstico da MTB.
471

INFECÇÕES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: UM
PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
Almeida Jr. SA, Andrade G, Martins CHG, Pires RH
Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde, Universidade de Franca
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar dados secundários, disponibilizados
pela Anvisa, sobre as infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) decorrentes da inserção de cateter venoso central (CVC) em pacientes de UTI adulto,
ocorridas em 2016. Casuística e métodos: IRAS, principalmente as de infecção
de corrente sanguínea associada à inserção de CVC, são consideradas um grave
problema de saúde pública, pois estão atreladas a altos índices de mortalidade e
revelam a fragilidade das instituições em controlar a presença e a disseminação de
microrganismos. Diante disso, foi realizado levantamento de bases epidemiológicas
cruzando com informações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de
hospitais públicos e privados. Resultados e conclusão: A análise apontou que 2212
hospitais notificaram a ocorrência de IRAS; destes, 29,7% possuem administração
pública e 71,3% possuem vínculo com o SUS. O número total de notificações foi
1279, e os cinco microrganismos mais comumente isolados foram Staphylococcus
coagulase negativa, K. pneumoniae, S. aureus, Acinetobacter spp. e P. aeruginosa.
Em relação à resistência microbiana, os dados apontam que 78,7% das cepas de
Staphylococcus coagulase negativa e 63,1% das cepas de S. aureus eram resistentes
à oxacilina. Em relação a K. pneumoniae, Acinetobacter sp. e P. aeruginosa, o
número de cepas resistentes a carbapenens apresentou crescimento em relação aos
anos anteriores. Face a análise dos dados, nota‑se o alto índice de IRAS nos hospitais
brasileiros e a emergência de cepas resistentes, o que ressalta a necessidade de melhorias nas estratégias e nas ações de vigilância em saúde, para melhor efetividade
no controle das IRAS e também do surgimento de microrganismos resistentes, a fim
de promover maior qualidade de atendimento, diminuição do índice de mortalidade
associada a IRAS e diminuição dos custos e da sobrecarga das unidades de saúde,
principalmente as que atendem ao SUS.
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INFECÇÃO HOSPITALAR EM CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA NO NORTE DO BRASIL
Bichara CDA, Bichara CNC, Nahum CC, Ferreira ACB, Sousa MPS
Faculdade Metropolitana da Amazônia
Objetivo: Analisar o perfil clinicoepidemiológico e a incidência de infecção hospitalar
no pós‑operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em um hospital de
referência. Casuística e métodos: Estudo longitudinal, retrospectivo, realizado entre
2013 e 2014, com dados de prontuários de pacientes maiores de 18 anos, com análise
comparativa pelo Odds Ratio, teste qui‑quadrado e regressão logística. Resultados e
conclusão: Analisou‑se o perfil de 312 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, maioria
de caráter eletivo (86%), gênero masculino (68,3%), com menos de 61 anos, pardos
(55,6%), com ensino fundamental (72,7%), casados (52,5%), procedentes de Belém, Pará
(58,8%), hipertensos (70,5%), tabagistas (47,4%) e diabéticos (36%), que internaram,
sobretudo, por infarto agudo do miocárdio. Tipos de cirurgias, com e sem infecção no
pós-operatório, foram, respectivamente: revascularização do miocárdio (79/144), troca
de válvula aórtica (23/22), troca de válvula mitral (25/11), correção de aneurisma da
aorta (3/2) e da comunicação intraventricular e intra-atrial (1/2); a troca de válvula
mitral foi a que apresentou maior associação com infecção hospitalar (p = 0,0013, OR
= 3,86 e IC = 1,81‑8,13). O tempo de internação foi a variável que apresentou associação
altamente significativa com a presença de infecção no pós‑operatório. As complicações
pós‑operatórias mais correlacionadas com infecção foram fibrilação atrial, insuficiência
respiratória e renal aguda e óbito. Principais infecções: pneumonia, sepse e ITU, prevalencendo a K. pneumoniae. Implantou‑se um protocolo para a segurança do paciente
somado às medidas existentes, para ser utilizado em todo o fluxo do paciente até a UTI,
integrando as equipes de saúde nos diversos setores do hospital.
445

DESAFIO NO DIAGNÓSTICO DE ESTRONGILOIDÍASE PULMONAR
Marques AG, Pereira AS, Martino MDV, Doi AM, Pasternak J
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Objetivo: Diagnosticar estrongiloidíase pulmonar a partir da cultura aeróbia de
secreção traqueal. Casuística e métodos: Paciente do sexo masculino, 33 anos, deu
entrada na UTI de alta complexidade com diagnóstico de cirrose por álcool, drogadição
por cocaína e choque séptico a esclarecer. Solicitados exames para investigação. Rx
de tórax não apresentou padrões compatíveis com estrongiloidíase pulmonar, hemoculturas positivas para enterobactéria produtora de KPC, hemograma com discreta
eosinofilia, cultura de secreção traqueal, entre outros. Na cultura solicitada seis dias
após a internação, foi observado crescimento de flora polimicrobiana característica e
padrão incomum entre as colônias no meio de cultura. Nas Figuras 1 e 2 observa‑se
um fenômeno de “trilhas” sugerindo que algo estava se movendo entre as colônias
no ágar, como já demonstrado por outros autores. Nesta, foi realizada pesquisa a
fresco e confirmada presença de larvas de Strongyloides stercoralis (Figura 3). O
resultado da pesquisa foi imediatamente comunicado ao departamento de controle
de infecção hospitalar e à equipe médica. Iniciado o tratamento com ivermectina. O
paciente, apesar de receber terapia específica para estrongiloidíase disseminada, faleceu
devido a complicações clínicas avançadas. Estrogiloidíase é uma infecção parasitária
causada pelo helminto Strongyloides stercoralis. Sua distribuição se dá principalmente
em países tropicais e subtropicais em áreas rurais e de nível socioeconômico baixo.
Resultados e conclusão: Em pacientes imunossuprimidos é fundamental que tanto
o médico quanto o laboratório de microbiologia fiquem atentos ao crescimento de
microrganismos que geralmente não observamos em culturas de pacientes imunocompetentes. A microscopia do material a fresco foi fundamental para elucidação
diagnóstica, uma vez que a pesquisa de Strongyloides não foi incialmente solicitada.
Em indivíduos imunossuprimidos, a infecção pode ser fulminante e fatal.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 1 – Placa de ágar sangue com flora polimicrobiana e "trilhas" entre as colônias
com 24 horas de incubação
Figura 2 – Placa de ágar sangue com flora polimicrobiana e "trilhas" entre as colônias
com 48 horas de incubação
Figura 3 – Larva de Stonyloides stercoralis na secreção traqueal
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS EM PACIENTES ATENDIDOS
PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS ENTRE 2014
E 2017
Santos LP, Iacovski RB, Pagnussat L, Bernardi TFA
Laboratório Municipal de Florianópolis/Prefeitura Municipal de Florianópolis
Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico de pacientes atendidos pela rede municipal
de saúde de Florianópolis entre 2014 e 2017. Casuística e métodos: Para definição do
estado sorológico, até 2014 foi utilizado somente o teste não treponêmico rapid plasm
reagin (RPR). Segundo a literatura, a sorologia foi considerada positiva nos títulos
≥ 1/16 no RPR(1). Entre 2015 e 2017, o diagnóstico foi feito por teste não específico
(RPR) para triagem e confirmado por teste treponêmico (imunocromatográfico e/ou
quimiluminescência). Resultados e conclusão: Foram analisados 84.559 pacientes
(Anova, p ≤ 0,05), sendo 26.647 (31,5%) do sexo masculino e 57.912 (68,5%) do
feminino, com 30.604 (52,8%) gestantes. Na população testada, 6.768 (8%) foram
positivos para sífilis. Destes, 4.352 (16,3%) eram do sexo masculino e 2.416 (4,2%), do
feminino, sendo 901 (1,6%) gestantes. Portanto, foi observada maior prevalência na
população masculina e relevante percentual de gestantes com sífilis. Esses dados são
considerados significativos, pois indicam a necessidade de manter controle e vigilância
acirrados sobre a epidemia de sífilis no município, por meio do diagnóstico precoce,
utilizando‑se técnicas sorológicas ou testes rápidos na rede municipal de saúde. O
diagnóstico e o tratamento precoces diminuem a transmissão da doença, previnem a
ocorrência de complicações e têm impacto direto nas definições das políticas públicas
de saúde no controle da epidemia. Referência: 1. Sáez‑Alquézar A, et al. Desempenho de
testes sorológicos para sífilis, treponêmicos (ELISA) e não treponêmicos (VDRL e RPR),
na triagem sorológica para doadores de sangue – confirmação dos resultados por meio
de três testes treponêmicos (FTA ABS, WB, TPHA). Rev Patol Trop. 2007; 36(3): 215‑28.
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SOROPREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM HOMENS ATENDIDOS PELA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS DE 2014 E 2017
Santos LP, Iacovski RB, Pagnussat L, Bernardi TFA
Laboratório Municipal de Florianópolis/Prefeitura Municipal de Florianópolis
Objetivo: Determinar a soroprevalência de sífilis em homens atendidos na rede
municipal de Florianópolis de 2014 a 2017. Casuística e métodos: Na definição do
estado sorológico dos pacientes, até 2014 foi utilizado somente o teste não treponêmico
rapid plasm reagin (RPR). Segundo a literatura, a sorologia foi considerada positiva
nos títulos ≥ 1/16 no RPR(1). Entre 2015 e 2017, o diagnóstico foi feito por teste não
treponêmico (RPR) para triagem e confirmado por teste treponêmico (imunocromatográfico e/ou quimiluminescência). Resultados e conclusão: Foram analisadas
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84.559 amostras, independente do sexo (Anova, p ≤ 0,05); destas, 26.647 (31,5%) eram
do sexo masculino e 57.912 (68,5%), do feminino. Tiveram resultado positivo para
sífilis 6.768 (8%) das amostras analisadas, sendo 4.352 (16,3%) homens e apenas
3.317 (5,7%) mulheres. Observa‑se que a maior prevalência de sífilis foi em homens,
embora a testagem tenha sido realizada no dobro de pacientes de sexo feminino.
Dessa forma, os homens parecem não adotar práticas de sexo seguro e só procuram
atendimento com sinais/sintomas da doença, enquanto mulheres, periodicamente,
passam por essa avaliação, principalmente durante a gestação. Parece existir um
desencontro entre as necessidades de saúde da população masculina e as práticas de
saúde ofertadas. A Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem visa
aproximar essa população dos serviços de saúde, ampliando o acesso aos diagnósticos
de infecções sexualmente transmissíveis e demais agravos. Portanto, é primordial o
conhecimento do perfil epidemiológico de sífilis no município para que se possa
investir em ações com a finalidade de redução da incidência da doença. Referência:
1. Sáez‑Alquézar A, et al. Desempenho de testes sorológicos para sífilis, treponêmicos
(ELISA) e não treponêmicos (VDRL e RPR), na triagem sorológica para doadores de
sangue – confirmação dos resultados por meio de três testes treponêmicos (FTA ABS,
WB, TPHA). Rev Patol Trop. 2007; 36(3): 215‑28.
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE
NEGATIVO RESISTENTES À NOVOBIOCINA EM ISOLADOS DE
UROCULTURA

Objetivo: Analisar a prevalência de sífilis em gestantes atendidas pela rede municipal
de saúde de Florianópolis entre 2014 e 2017. Casuística e métodos: Para definição do
estado sorológico, até 2014 foi utilizado somente o teste não treponêmico rapid plasm
reagin (RPR). Segundo a literatura, a sorologia foi considerada positiva nos títulos
≥ 1/16 no RPR(1). Entre 2015 e 2017, o diagnóstico foi feito por teste não treponêmico
(RPR) para triagem e confirmado por teste treponêmico (imunocromatográfico e/
ou quimiluminescência). Para análise estatística, utilizou‑se Anova, e o nível de
significância utilizado foi de 5%. Resultados e conclusão: Das 84.559 amostras analisadas, 57.912 (68,5%) eram de mulheres; destas, 30.604 (52,8%) estavam grávidas no
momento do diagnóstico. Do total de gestantes, 901 (1,6%) foram positivas em ambos
os testes utilizados no diagnóstico da sífilis. Diante dos resultados encontrados, fica
clara a ocorrência de elevado percentual de gestantes que utilizaram a rede municipal
de saúde de Florianópolis para realização de pré‑natal. No entanto, a taxa de sífilis na
população testada é considerada alta(2). Esses resultados demonstram a importância da
vigilância da sífilis na gravidez para a eliminação da sífilis congênita. A qualificação
das ações realizadas durante a assistência pré‑natal é uma das estratégias que permitirá
a redução da transmissão vertical dessa doença, impactando nas políticas públicas de
saúde. Referências: 1. Sáez‑Alquézar A, et al. Desempenho de testes sorológicos para
sífilis, treponêmicos (ELISA) e não treponêmicos (VDRL e RPR), na triagem sorológica para doadores de sangue – confirmação dos resultados por meio de três testes
treponêmicos (FTA ABS, WB, TPHA). Rev Patol Trop. 2007; 36(3): 215‑28. 2. BRASIL.
Secretaria Municipal de Saúde. Alerta epidemiológico – crescimento do número de
casos de sífilis. Florianópolis; 2017.
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Jordan P, Silveira ACO, Wohlenberg B, Pilonetto M
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Objetivo: Avaliar a acurácia das provas bioquímicas tradicionais, comparando com a
espectrometria de massa (EM) para identificação de estafilococos coagulase negativos
(SCoN) resistentes à novobiocina isolados em amostras de urina. Casuística e métodos:
Foram utilizados 112 SCoN resistentes à novobiocina, provenientes de um banco de
amostras de isolados de uroculturas de mulheres entre 15 e 50 anos, com sintomatologia de infecção do trato urinário. As amostras foram semeadas em meio cromogênico,
submetidas aos testes bioquímicos convencionais para identificação: coloração de Gram,
oxidase, urease, xilose, trealose e suscetibilidade à novobiocina. Após triagem inicial, os
isolados foram encaminhados para análise proteômica, utilizando equipamento de EM
(Biomerieux Vitek MS®). Resultados e conclusão: Todas as 112 amostras foram oxidase
negativa, urease positiva, xilose e trealose negativas e resistentes à novobiocina, sendo
categorizadas como Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus. De acordo com
a EM, 108 isolados tiveram sua identificação confirmada. Dos quatro isolados restantes,
dois foram identificados com S. cohnii subsp. urelayticus, um como S. equorum e
um como S. warneri. Por meio da comparação da metodologia tradicional com a EM,
foram observadas que as provas bioquímicas apresentam limitações na identificação de
tais isolados. Na EM, considerada no estudo como gold standard, o desempenho é mais
preciso para identificação de SCoN e dos gêneros, das espécies e das subespécies. Portanto,
sugere‑se que os SCoN resistentes à novobiocina isolados de uroculturas de mulheres
sejam reportados como Staphylococcus do grupo saprophyticus, a fim de garantir um
diagnóstico microbiológico mais acurado.
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PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES QUE FAZEM PRÉ‑NATAL
NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS ENTRE 2014 E
2017
Santos LP, Iacovski RB, Pagnussat L, Bernardi TFA
Laboratório Municipal de Florianópolis/Prefeitura Municipal de Florianópolis
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UTILIZAÇÃO DA PCR EM TEMPO REAL NO DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL DAS MENINGITES BACTERIANAS
Fukasawa LO, Higa FT, Gonçalves MG, Salgado MM
Instituto Adolfo Lutz
Objetivo: No intuito de reduzir o elevado número de casos de meningite bacteriana
de etiologia indeterminada, foi implantando na rede de laboratórios públicos do
país ensaios de PCR em tempo real (qPCR) in house para o diagnóstico laboratorial das principais bactérias causadoras da doença: Neisseria meningitidis (Nm),
Streptococcus pneumoniae (Sp) e Haemophilus influenzae (Hi). O presente
trabalho teve como objetivo avaliar o uso dos ensaios de qPCR na detecção de Nm,
Sp ou Hi em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) e de soro de pacientes
com suspeita de meningite no município de São Paulo durante o período de 2010
a 2017. Casuística e métodos: A extração de DNA foi realizada em 6.762 amostras
de LCR e 3.108 de soro, empregando‑se o sistema automatizado Roche MagNaPure.
O DNA extraído foi submetido ao ensaio de qPCR em formato multiplex para a
detecção simultânea de Nm (gene-alvo ctrA), Hi (gene-alvo hpd) e Sp (gene-alvo
lytA). Foram ainda empregados ensaios de qPCR para identificação dos principais
genogrupos de Nm (A, B, C, W, Y, X) e dos genótipos de Hi (a, b, c, d, e, f). Resultados
e conclusão: Em amostras de LCR, o uso do ensaio de qPCR resultou em 1.092
amostras positivas para Nm (16,1%), 772 para Sp (11,4%) e 119 para Hi (1,8%).
Em soro, a qPCR resultou em 458 positivas para Nm (14,7%), 259 para Sp (8,4%)
e 25 para Hi (0,8%). Entre todas as amostras positivas para Nm, foram identificados os genogrupos: B (20,6%), C (63,7%), W (3,3%) e Y (3,2%); 9,2% foram não
genogrupáveis. Nas amostras positivas para Hi, foram identificados os genótipos a
(38,2%), b (32,6%), d (1,4%), f (0,7%); 27,1% foram não genotipáveis. Nossos dados
demonstraram que os ensaios de qPCR foram eficazes na detecção das três principais
bactérias causadoras de meningite, assim como na identificação dos genogrupos de
Nm e genótipos de Hi. Considerando que a qPCR é uma técnica mais sensível que
a cultura, sua utilização na rede pública de laboratórios poderá contribuir para
melhoria do diagnóstico e vigilância laboratorial da doença.
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UTILIZAÇÃO DA PCR EM TEMPO REAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS
PRINCIPAIS PATÓGENOS CAUSADORES DE PNEUMONIA ADQUIRIDA
NA COMUNIDADE
Fukasawa LO, Higa FT, Gonçalves MG, Salgado MM
Instituto Adolfo Lutz
Objetivo: A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma das doenças infecciosas com maior impacto na área médico‑hospitalar devido à sua alta morbidade
e letalidade e aos custos relacionados com o tratamento. O diagnóstico por cultura é
dificultado por conta da administração de antibióticos antes da coleta do material.
Assim, é fundamental dispor de ensaios com alta sensibilidade e especificidade e que
não apresentem interferência da presença de antibiótico na amostra. O objetivo do
trabalho foi avaliar o uso de ensaios de PCR em tempo real (qPCR) in house na
identificação das principais bactérias causadoras de PAC [Streptococcus pneumoniae
(Sp); Haemophilus influenzae (Hi); Mycoplasma pneumoniae (Mp); Legionella
pneumophila (Lp); Chlamydophila pneumoniae (Cp)] em amostras clínicas de
pacientes com suspeita da doença do município de São Paulo durante o período de
2010 a 2017. Casuística e métodos: A extração de DNA foi realizada em 768 amostras
clínicas [541 de soro; 161 de líquido pleural (LP); 66 de secreção das vias respiratórias
(SVR)] no sistema automatizado Roche MagNaPure. O DNA extraído foi submetido ao
ensaio de qPCR em formato duplex para a detecção simultânea de Sp (gene-alvo lytA)
e de Hi (gene-alvo hpd). Nas amostras de SVR foi ainda empregado o ensaio de qPCR
triplex para detecção de Mp (gene-alvo CARDS), Lp (gene-alvo mip) e Cp (gene-alvo
ArgR). Resultados e conclusão: Utilizando‑se os ensaios de qPCR, a positividade
total foi de 24,2%, sendo Sp identificado em 21,2% das amostras analisadas. Entre as
amostras de soro, foram identificados 70 positivos para Spn (12,9%) e um positivo
para Hi (0,18%). Nas amostras de LP, foram 82 positivos para Spn (50,9%) e 10 para
Hi (6,2%). Nas amostras de SVR, foram identificados 11 positivos para Sp (16,7%),
11 para Hi (16,7%) e 1 para Mp (1,52%). Nossos dados demonstraram que os ensaios
de qPCR foram eficazes na detecção das principais bactérias causadoras de PAC em
diferentes tipos de materiais biológicos, representando uma importante ferramenta
para a vigilância laboratorial do agravo.
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PREVALÊNCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE NEGATIVOS EM
HEMOCULTURAS DE 25 HOSPITAIS TERCIÁRIOS EM SÃO PAULO,
BRASIL
Inoue AP, Correa LMB, Kusano EJU

Tema livre tradicional

Outra espécie frequente nesta pesquisa foi S. hominis, encontrada em 345 amostras
(15,9%). O perfil de sensibilidade dessa espécie se assemelha a S. epidermidis, com
apenas 5,5% suscetíveis à penicilina e 28,69% à oxacilina, sem casos de resistência à
vancomicina. Os resultados obtidos em nosso levantamento mostram que apesar da
evolução das técnicas analíticas e pré‑analíticas no manejo do material clínico terem
reduzido significativamente os percentuais de contaminação, os SCN permanecem
como importantes agentes isolados em hemoculturas, apresentando altas taxas de
resistência antimicrobiana.
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DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE LEVEDURAS ISOLADAS EM
AMOSTRAS DE SECREÇÃO GENITAL FEMININA EM LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS, SALVADOR, BAHIA
Araújo MDGSS, Brandão HLC, Araujo CM, Jácomo RH, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica, Salvador, Bahia
Objetivos: Os objetivos deste estudo foram avaliar e comparar a distribuição de
espécies de leveduras Candida albicans e Candida não albicans isoladas em
amostras de secreções genitais femininas coletadas em um laboratório de Salvador,
Bahia. Casuística e métodos: O estudo constou de 192 amostras que apresentaram
crescimento de leveduras no período de janeiro a dezembro de 2016. Foram utilizados
os meios de Sabouraud Dextrose Agar a 2% com cloranfenicol, Agar Mycosel e agar
cromogênico ‑ CHROMagar Candida, diferenciando as espécies albicans, tropicalis
e krusei. Resultados e conclusão: As leveduras mais frequentes foram as principais
espécies de interesse clínico: C. albicans com 86,46% (166 amostras), C. glabrata
como a segunda levedura mais frequente com 6,77% (13 amostras), seguidas de C.
tropicalis e C. parapsilosis com 2,08% (quatro amostras cada), C. krusei com 1,04%
(duas amostras). Em seguida, C. dubliniensis, C. famata e C. sphaerica com 0,52%
(uma amostra cada) consideradas, segundo alguns estudos, como espécies emergentes
devido à alta frequência com que colonizam e infectam o hospedeiro humano. Em
relação à distribuição das espécies responsáveis pela candidíase vulvovaginal, os dados
encontrados corroboram a afirmação de que a Candida albicans é a levedura mais
frequente na maioria das infecções no homem, sendo relevante o diagnóstico precoce
e a identificação da espécie da levedura para o tratamento. Referências: 1. Sobel JD.
Candidal vulvovaginitis. Clin Obstet Gynecol. 1993; 36: 153‑65. 2. Rosa MI, Rumel D.
Fatores associados à candidíase vulvovaginal: estudo exploratório. Rev Bras Ginecol
Obstet. 2004; 26: 65‑70. 3. Aleixo Neto A, Hamdan JS, Souza RC. Prevalência de Candida
na flora vaginal de mulheres atendidas num Serviço de Planejamento Familiar. Rev
Bras Ginecol Obstet. 1999; 21(8): 441‑5. 4. Sidrim JJC, Rocha MFG. Micologia médica
à luz de autores contemporâneos. 2004; 265‑73.

Diagnósticos da América (Dasa)
Objetivo: Avaliar retrospectivamente as taxas de estafilococos coagulase negativo.
Casuística e métodos: As amostras foram coletadas nos hospitais seguindo as
recomendações padronizadas pelo nosso serviço, e os frascos, enviados para o nosso
laboratório, onde foram acomodados em sistema de incubação automatizado. Amostras
com crescimento foram semeadas em ágar sangue, Macconkey e chocolate e incubadas na estufa durante a noite. Em seguida, foi realizada identificação das espécies
por espectrometria de massa MALDI‑TOF e antibiograma por método automatizado.
Dados referentes aos resultados das hemoculturas realizadas entre janeiro e julho de
2017 foram obtidos a partir do banco de dados do sistema utilizado em nosso serviço. Resultados e conclusão: Neste levantamento, foram obtidas 74.990 amostras.
Destas, 6009 (8,01%) apresentaram crescimento bacteriano, com 2.158 (35,9%)
positivos para SCN. S. epidermidis foi a espécie mais encontrada, em 953 amostras
(44,1%). Entre os últimos, 6,08% dos isolados foram sensíveis à penicilina e 19,72%
apresentaram sensibilidade à oxacilina. Não houve casos de resistência à vancomicina.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DA ESCHERICHIA COLI
ISOLADA EM UROCULTURAS DE PACIENTES ATENDIDOS EM
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, SALVADOR, BAHIA
Santos LCSC, Brandão HLC, Araujo CM, Jácomo RH, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica, Salvador, Bahia
Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar o perfil da resistência da Escherichia
coli como agente principal da infecção do trato urinário. Casuística e métodos: No
período de janeiro a dezembro de 2017, foram analisadas 17.207 amostras de urina
de jato médio, oriundas de pacientes ambulatoriais. As amostras foram semeadas por
técnica quantitativa em meio cromogênico ChromID CPS. Foram consideradas positivas as amostras com crescimento acima de 105 UFC/ml e incluídas as amostras com
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crescimento inferior a 100.000 UFC/ml, mas que evidenciaram quadro clínico e laboratorial de infecção. Resultados e conclusão: Do total de 17.207 amostras analisadas,
obtivemos crescimento bacteriano em 2.047 (11,9%). Em 1.417 amostras (69,22%), foi
isolada a Escherichia coli, com predomínio no gênero feminino (92%). No estudo dos
antimicrobianos testados para a Escherichia coli, obtivemos em 557 amostras (39,30%)
resistência às quinolonas de segunda geração; 506 amostras (35,70%) resistentes ao
sulfametoxazol‑trimetoprima; 206 (14,5%), às cefalosporinas de segunda e terceira
geração; 81 (5,7%), a piperaciclina/tazobactan; 71 (5%), à cefepime; 148 (10,44%)
demonstraram produção de betalactamase de espectro estendido (ESBL). Ressaltamos
que em todas amostras testadas não encontramos resistência aos carbapenêmicos.
Os dados obtidos neste estudo corroboram os da literatura, demonstrando aumento
na resistência aos antimicrobianos, principalmente ao grupo das quinolonas e das
cefalosporinas, mesmo em pacientes ambulatoriais. Referências: 1. Correia C, Costa E,
Peres A, Alves M, Pombo G, Estevinho L. Etiologia das infecções do tracto urinário e sua
susceptibilidade aos antimicrobianos. Acta Med Port. 2007; 20: 543‑50. 2. Lo DS, Shieh
HH, Ragazzi SLB, Koch VHK, Martinez MB, Gilio AE. Infecção urinária comunitária:
etiologia segundo idade e sexo. J Bras Nefrol. 2013; 35(2): 93‑8.

foram analisadas pela reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR) para a
detecção do vírus da FA, bem como por uma amplificação específica da cepa vacinal.
Um controle interno de RNA foi utilizado para monitorar a eficiência da extração e da
presença de inibidores da PCR. Resultados e conclusão: Das 298 amostras estudadas,
82 (27%) eram positivas para o vírus da FA. Entre os casos positivos, 54 (66%) eram
da linhagem selvagem (29 mulheres e 25 homens) e 28 (34%), da linhagem vacinal
(sete mulheres e 21 homens). A idade dos casos positivos variou de 2 meses a 84 anos.
Amostras de plasma, urina, soro e biópsia hepática foram utilizadas tanto para a detecção
viral como para a caracterização da cepa vacinal. Entre essas 298 amostras, 46 foram
também submetidas a provas sorológicas (detecção de anticorpos da classe IgG e IgM
pela técnica de imunofluorescência), 20 (44%), reagentes para IgG/IgM, nove (20%),
reagentes apenas para IgM e 17 (36%), não reagentes. Observamos que das amostras
positivas para IgM, apenas 11 (23,9%) tiveram resultado concordante com o do PCR. A
utilização da detecção do vírus da FA por PCR, a caracterização dos vírus vacinais por PCR
e a detecção de anticorpos IgG/IgM foram implantadas em nosso serviço e se mostraram
muito úteis para a detecção dessa infecção durante o surto da doença.
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ANÁLISE DO PERFIL MICROBIOLÓGICO EM CULTURAS DE CATETER
VENOSO CENTRAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Borges LS, Almeida SKM, Bezerra MIS, Rodrigues MML, Cardoso REC

DETECÇÃO DE RESISTÊNCIA ÀS POLIMIXINAS MÉTODO
AUTOMATIZADO VERSUS MICRODILUIÇÃO EM CALDO
Strob AJ, Silva LS, Silva AR, Eid LM, Sales MM
Rede Hospitais São Camilo, São Paulo

Hospital Universitário
Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo identificar as principais espécies bacterianas
causadoras dessas infecções, em um hospital universitário durante os anos de 2016 e
2017, a partir dos resultados das culturas de ponta de cateter. Casuística e métodos: O
cateter é um sistema intravascular indispensável na prática diária da medicina moderna e é utilizado para fluidoterapia, administração de fármacos, produtos sanguíneos,
alimentação parentérica, monitorização hemodinâmica, entre outros. O seu uso é
apontado como um fator importante de risco para a infecção da corrente sanguínea,
aumentando o período de internação, a morbimortalidade e os custos de hospitalização.
Alguns microrganismos que fazem parte da microbiota sapróbia tornam‑se vetores de
risco e adquirem caráter oportunista, causando infecções. Além dessas características,
muitas cepas tornam‑se multirresistentes devido ao uso excessivo de antimicrobianos
no ambiente hospitalar. Resultados e conclusão: Dos 423 resultados analisados, 135
(31,92%) apresentaram crescimento bacteriano; em 288 (68,08%) não houve crescimento de bactérias. Os microrganismos mais frequentemente isolados foram Klebsiella
pneumoniae em 18 (13,33%) amostras, Staphylococcus epidermidis em 17 (12,59%),
Staphylococcus aureus em 15 (11,11%) e Acinetobacter baumannii em 12 (8,88%).
Conclui‑se que a equipe multiprofissional de saúde deve estar atenta às boas práticas
quanto aos cuidados dos pacientes, incluindo o monitoramento do uso do cateter para
reduzir o número de infecções e, consequentemente, o uso de antimicrobianos, o que
contribuirá para diminuição da seletividade de microrganismos multirresistentes.
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EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PRIVADO LOCALIZADO NA CIDADE
DE SÃO PAULO NA DETECÇÃO DE CASOS DE FEBRE AMARELA

Objetivo: Comparar a performance do teste de sensibilidade (TS) a polimixinas realizado em método automatizado versus microdiluição em caldo. Casuística e métodos:
Infecções hospitalares são eventos adversos, somam riscos aos pacientes e oneram desnecessariamente todo o sistema de saúde. O tratamento de infecções causadas por bactérias
Gram negativas dispõe de diversos antimicrobianos, entre os quais os carbapenens, que
exercem maior pressão seletiva sobre a microbiota, ocasionando seleção natural de
clones resistentes. Esse fato aumentou o uso das polimixinas como opção terapêutica.
O laboratório de microbiologia é fundamental no diagnóstico preciso desses padrões de
resistência e, recentemente, os órgãos CLSI e EUCAST recomendaram a microdiluição em
caldo como o único método validado para TS a polimixinas. Na pesquisa quantitativa
descritiva, foram estudados isolados bacterianos de setembro de 2017 a abril de 2018 (n
= 2112). A identificação e o TS foram realizados inicialmente no sistema Phoenix® BD.
Quando presente a condição de multirresistência, os isolados suspeitos eram testados por
elipsometria (Liofilchem®) para confirmar a resistência a carbapenens. Paralelamente,
realizava‑se a microdiluição em caldo (Policimbac ‑ da Probac®) para análise de resistência à colistina. Resultados e conclusão: Foram analisadas nove cepas de Pseudomonas
aeruginosa e 22 cepas de Klebsiella pneumoniae (KP). No sistema automatizado, as
nove cepas de Pseudomonas aeruginosa mostraram-se sensíveis (MICs ≤ 2). Das cepas
de KP, nove foram sensíveis (MICs ≤1) e 13, resistentes (MICs > 4). O estudo demonstra
discordância em 100% e 41% para PA e KP, respectivamente. A investigação demonstrou
ressonância com dados da literatura, nos quais 18 cepas apresentaram-se sensíveis ao
método automatizado, sendo esses resultados divergentes do método recomendado. O
método da microdiluição em caldo é imprescindível para confirmação de resistência a
polimixinas na suspeita de infeções multirresistentes.
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Oliveira KG, Ruiz RM, Dastoli GTF, Rosseto EA, Pinho JRR
Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: Detectar e caracterizar a linhagem (selvagem ou vacinal) do vírus da febre
amarela (FA) em amostras coletadas durante a epidemia no estado de São Paulo, Brasil. Casuística e métodos: Foram analisadas 298 amostras de casos suspeitos para FA
enviadas para nosso laboratório entre dezembro de 2017 e maio de 2018. As amostras
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ESTRATÉGIA DE TRIAGEM PARA E. COLI RESISTENTE À POLIMIXINA
(MCR‑1): BARREIRA PARA DISSEMINAÇÃO EM AMBIENTE
HOSPITALAR
Pereira APD, Perozin JS, Abe R, Marquez AS, Araujo CM
Sabin Medicina Diagnóstica
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Objetivo: Relatar a estratégia de triagem para enterobactéria resistente à polimixina
(mcr‑1), visando impedir sua disseminação em um hospital terciário do interior
do Paraná. Casuística e métodos: A presença de gene móvel de resistência à polimixina (mcr‑1) aumentou a vulnerabilidade dos hospitais para bactérias pan
resistentes. No Brasil, há endemicidade hospitalar na resistência aos carbapenens
(CR) produzida em plasmídeos, e a associação desses mecanismos resultaria em
um microrganismo de grande dificuldade terapêutica, ameaça hipotética até
recente relato. Em março de 2017, foram reportados dois casos de E. coli (mcr‑1)
epidemiologicamente não relacionados, em Londrina, Paraná. Assim, decidiu‑se
triar os pacientes para E. coli (mcr‑1) em urina, bactéria presente na maioria
desses casos. O cartão 238 (Vitek2 Compact, Biomérieux) foi substituído pelo 239,
no teste de sensibilidade aos antimicrobianos, complementado por disco difusão
para sulfametoxazol/trimetoprima e nitrofurantoína. Resultados e conclusão: Em
agosto de 2017, paciente de 75 anos com tumor de próstata em estado avançado,
em uso permanente de sonda vesical de demora, foi internado devido a hematúria.
Após três dias em precaução de contato pelo uso recente de antimicrobiano para
tratamento de infecção urinária, foi liberado com resolução da hematúria sem uso
de antimicrobiano. A cultura de vigilância resultou negativa, mas a urocultura em
crescimento de E. coli sensível aos carbapenens e às cefalosporinas de 3ª e 4ª geração,
porém resistente à colistina (MIC = 8), pelo método automatizado, polimixina (MIC
= 16), no E‑test® e polimixina “B” (MIC = 2 µg/ml) por microdiluição em caldo. O
PCR‑RT (Taqman) detectou o gene mcr‑1. A inserção de triagem para resistência
à polimixina foi efetiva e confirmou que os ambientes hospitalar e comunitário
são separados apenas por barreira virtual, sendo importante a atenção também às
ameaças de resistência provenientes da comunidade.
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA PARA ESTUDO
DO MICROBIOMA

Tema livre tradicional

Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS)
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de resistência
à polimixina B em isolados de enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos
(ERC) em um hospital universitário do sul do país. Casuística e métodos: Foram
avaliados retrospectivamente 1348 isolados de ERC provenientes de um hospital
universitário da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, durante um período de
dois anos (abril de 2016 a abril de 2018), sendo excluídas do estudo as enterobactérias intrinsicamente resistentes à polimixina B. A concentração inibitória mínima
(CIM) para polimixina B foi determinada por meio da técnica de microdiluição
em caldo ou por Etest®. Resultados e conclusão: Dos 1348 isolados resistentes
aos carbapenêmicos, 91,5% eram KPC positivo, 3,6%, NDM e 4,9%, negativos para
presença de carbapenemase. Quanto ao perfil de sensibilidade à polimixina B, 876
(65%) dos isolados apresentaram sensibilidade e 472 (35%) eram resistentes. A
caracterização dos isolados resistentes à polimixina B demonstrou que 99,6% foram
identificados como Klebsiella pneumoniae. Esses isolados eram provenientes de
amostras clínicas que incluíam: 243 (51,6%) amostras de urina, 85 (18%) de
sangue, 79 (16,7%) de trato respiratório e 65 (13,7%) eram provenientes de outros
materiais clínicos. Os dados demonstrados neste estudo alertam para o aumento
crescente de isolados de enterobactérias resistentes à polimixina B. Esse resultado
é preocupante, visto que não restam opções terapêuticas para tratamento das
infecções causadas por ERC.
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PERFIL ETIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ÚLCERA
DE CÓRNEA ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
Carvalho EG, Saraiva FP, Saraiva PGC, Marques HS, Tonini MAL
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes/Universidade Federal do Espírito
Santo (HUCAM/UFES)

Doi AM, Freitas Jr. WRF, Koga PCM, Pinho JRR, Cervato MC
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Objetivo: Comparar a eficiência de dois métodos de extração e isolamento de DNA
bacteriano para avaliação do microbioma intestinal de pacientes submetidos à cirurgia
bariátrica. Casuística e métodos: Realizamos a coleta de seis amostras de fezes de
pacientes que foram submetidos a cirurgia bariátrica. As coletas foram realizadas com
o kit OMNIGene e utilizamos dois kits comerciais diferentes de extração das amostras
fecais: kit DNA Powersoil Isolation Kit e o kit Zymo Biomics DNA kit. O sequenciamento
da região do 16S do rRNA bacteriano foi realizado com o equipamento Ion Torrent.
Resultados e conclusão: Nosso estudo encontrou taxa de concordância de identificação de filos variando entre 66,3% e 84,2% com média de 78,2%. No geral, a diversidade
de espécies bacterianas encontradas nos microbiomas analisados foi homogênea,
sendo que não observamos tendência de um kit ter contribuído para identificação de
uma maior diversidade de espécies em detrimento de outro. Concluímos que antes de
iniciar o estudo de microbioma intestinal de pacientes é importante a escolha de um
kit de extração adequado e que seja acurado para permitir avaliação da diversidade
bacteriana nesses materiais. Referência: 1. Lim MY, Song EJ, Kim SH, Lee J, Nam
YD. Comparison of DNA extraction methods for human gut microbial community
profiling. Syst Appl Microbiol. 2018.
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PREVALÊNCIA DE ENTEROBACTÉRIAS RESISTENTES À POLIMIXINA
B EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO PAÍS
Pereira MP, Rozales FP, Rodrigues D, Pagnussatti VE
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Objetivos: Identificar os agentes etiológicos responsáveis pelos casos de úlcera de córnea
atendidos em um hospital universitário de referência, seu padrão de sensibilidade a
antibióticos, e traçar o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos. Casuística e
métodos: Estudo prospectivo dos pacientes com diagnóstico de UC atendidos em um
hospital de referência no período de março de 2016 a fevereiro de 2018. As informações epidemiológicas e o material para análise microbiológica foram coletados no
primeiro atendimento. O setor de microbiologia foi responsável pela cultura e pelo
TSA automatizado ou manual, de acordo com o caso. Os dados referentes a cultura,
agente etiológico e TSA, além dos dados epidemiológicos, foram tabulados e apresentados de forma descritiva. Resultados e conclusão: Dos 146 casos, 110 tiveram
amostra submetida à análise microbiológica. Destes, 72 culturas foram positivas,
sendo identificados: bactéria em 49 casos (17 Gram+ e 32 Gram‑); fungo em 22 casos;
associação de fungo e bactéria em um caso e de bactérias Gram +/‑ em um caso.
Nos outros 36 casos, os testes foram negativos para bactérias, fungos e inespecífico. A
amostra foi prejudicada em dois casos. As espécies de patógenos predominantes entre
as encontradas foram Pseudomonas aeruginosa (Gram negativa) e Fusarium
spp. (fungo filamentoso). Foi realizado TSA para os casos com cultura positiva para
bactérias. Nos casos de P. aeruginosa, o padrão do TSA foi: AMK (S); AMP (R); AM‑SB
(R); cefoxitina (R); CFP (S); ceftaz (S); ceftriaxona (R); cefuroxima (R); CIP (S);
colistina (S); genta (S); IMP (S); MER (S); e PIP‑TZ (S). Dos 146 pacientes, 103
eram do sexo masculino e 43, do feminino. A faixa etária mais frequente foi entre
20 e 60 anos. A ocupação mais frequente foi agricultor. A associação com trauma foi
observada em 45 casos, e com o uso de lentes de contato em 32 casos. Este trabalho
forneceu subsídios para melhor diagnóstico presuntivo e condução mais apropriada
do tratamento empírico inicial.

Tema livre tradicional
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE MYCOBACTERIUM ABSCESSUS
EM EFLUENTE PERITONEAL
Rodrigues EB, Araujo MRB, Seabra LF

prevalência e perfil de sensibilidade possuem grande importância na epidemiologia
e na clínica médica. Diante do quadro clínico do paciente e do tempo de espera do
diagnóstico, a terapia empírica poderá ser necessária, sendo o conhecimento das características da população relevante por nortear a atuação do clínico. Pôde‑se perceber
que a fosfomicina e a nitrofurantoína possuem boa indicação.

Instituto Hermes Pardini S/A

540

Objetivo: As micobactérias são importantes agentes causadores de infecções em seres
humanos. São classificadas em dois grupos: as espécies pertencentes ao complexo M.
tuberculosis (MTB) e as micobactérias não causadoras de tuberculose (MNT). Entre
as MNT, ressalta‑se o grupo M. chelonae abscessus, usualmente associado às infecções
hospitalares e aos procedimentos invasivos, bem como rotineiramente resistente às
fluoroquinolonas, ao sulfametoxazol e à doxiciclina. Considerando os diferentes
perfis de sensibilidade e o número limitado de opções terapêuticas, o diagnóstico
microbiológico assertivo faz‑se prioritário. O presente trabalho objetivou relatar o
isolamento de M. abscessus em efluente peritoneal analisado no laboratório Hermes
Pardini. Casuística e métodos: Estudo descritivo de um paciente, cujo material
biológico foi enviado para análise no Instituto Hermes Pardini. Houve crescimento
de micobactéria submetida à identificação com confirmação da espécie. Resultados
e conclusão: Paciente do sexo feminino, 61 anos, com insuficiência renal crônica,
anteriormente em hemodiálise, foi submetida à diálise peritoneal. Houve relato de
febre e dor abdominal e, após coleta, observou‑se turvamento do líquido peritoneal.
Devido à suspeita de infecção, o cateter foi retirado e o paciente retornou à hemodiálise. Iniciou‑se o tratamento com cefazolina e gentamicina e, posteriormente, com
vancomicina e ceftazidima, ambos sem resposta. Foi realizada no IHP a identificação
automatizada da espécie M. abscessus com posterior confirmação de biologia molecular. O aumento dos relatos de infecções por M. abscessus em ambientes hospitalares,
assim como seu perfil de resistência, fazem do diagnóstico preciso uma prioridade.
Após a identificação, foi iniciado o tratamento com vancomicina e piperacilina/
tazobactam que, em contrapartida aos tratamentos prévios, apresentou boa resposta
clínica e consequente melhora do estado clínico do paciente.
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PREVALÊNCIA E PERFIL DE SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS
DE PACIENTES ACOMETIDOS POR INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO
NÃO COMPLICADAS
Rodrigues EB, Araujo MRB, Bicalho PHDN, Paula RG
Instituto Hermes Pardini S/A
Objetivo: As infecções do trato urinário (ITU) caracterizam‑se pela presença de microrganismos na urina, apresentando maior frequência as bactérias que se encontram no
trato digestivo. O acometimento pode ocorrer em ambos os sexos e em qualquer faixa
etária. Elas são mais comuns na parte inferior do trato urinário do qual fazem parte
a uretra e a bexiga e são mais recorrentes em mulheres sexualmente ativas. O exame
de urocultura é o padrão-ouro para o diagnóstico, porém está limitado ao tempo de
liberação do laudo, podendo levar à uma conduta clínica de prescrição do medicamento
com base em dados epidemiológicos regionais. Dessa maneira, o presente trabalho teve
como objetivo traçar a prevalência dos principais microrganismos causadores de ITU
na região de Belo Horizonte, bem como o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos.
Casuística e métodos: Analisaram‑se os resultados de 1.200 amostras ambulatoriais
de urocultura no mês de janeiro de 2017 de um laboratório de grande porte da região
metropolitana de Belo HHorizonte. Resultados e conclusão: A Escherichia coli foi o
agente etiológico mais isolado, representando 71% das infecções. A ampicilina e o sulfametoxazol/trimetoprima foram os antimicrobianos que mais obtiveram resistência
com 48% e 32%, respectivamente. Por fim, a fosfomicina e a nitrofurantoína foram
os antimicrobianos com maior sensibilidade, 99% e 94%, respectivamente. Estudos de
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RELATO DE CASO: VAGINOSE NA INFÂNCIA
Prado ET, Araujo CM, Jácomo RH, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica, São José dos Campos, São Paulo
Objetivo: Relatar o caso de uma criança com vaginose por Gardnerella vaginalis.
Casuística e métodos: Uma amostra de secreção vaginal foi coletada da paciente B.
V. S., 7 anos de idade, e com o auxílio de um swab, confeccionou-se uma lâmina com
esfregaços circulares para o exame de bacterioscópia, após corado pelo método de Gram.
Resultados e conclusão: Após a coloração e a leitura microscópica, evidenciaram-se
estruturas características de Gardnerella vaginalis com células típicas clue‑cells, numerosas células epiteliais e raros leucócitos. O médico solicitante foi contactado e relatou
que a paciente apresentou corrimento de odor fétido, com coloração branca amarelada,
correlacionando assim com o diagnóstico. A G. vaginalis é um agente da flora em que
se prolifera quando o pH fica alcalino. É uma bactéria anaeróbia facultativa, imóvel e
visualizada na forma de cocobacilos Gram variáveis; para o seu isolamento, necessita‑se
de meios ricos. A transmissão de G. vaginalis é incerta, não sendo exclusivamente sexual.
Conclui‑se que podem ocorrer casos de vaginoses em crianças no período pré‑menacme.
Referências: 1. Yamashita AG, et al. Aspectos etiológicos das vulvovaginites na infância.
Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo. 2008; 53(2): 77‑80. 2. Brito PL.
Aspectos importantes das vulvovaginites na infância. Rev Bras Med.
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INCIDÊNCIA DE BACTÉRIAS PRESENTES NAS INFECÇÕES DO TRATO
URINÁRIO DE UM LABORATÓRIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO
PAULO
Prado ET, Faria CR, Araujo CM, Jácomo RH, Nery LFA
Sabin Medicina Diagnóstica, São José dos Campos, São Paulo
Objetivo: Detectar a incidência de bactérias responsáveis pelas infecções do trato
urinário em um laboratório particular de São José dos Campos, São Paulo. Casuística
e métodos: A urina é semeada em meio cromogênico e incubada entre 35ºC e 37ºC
por no mínimo 18 horas; após o crescimento, o microrganismo é identificado por
sistema automatizado. Foi feito um levantamento das culturas de urina positivas, entre
o período de janeiro e dezembro de 2017. Resultados e conclusão: Entre as culturas
de urina coletadas no período citado, nas culturas positivas foi evidenciada a presença
de germes Gram negativos e Gram positivos, sendo a Escherichia coli responsável por
68,8% dos casos. Outras bactérias contribuem para os demais casos de ITUs, como
Klebsiella pneumoniae (8,3%), Streptococcus agalactiae (5,6%), Enterococcus
faecalis (4,8%), Proteus mirabilis (3,6%), Staphylococcus saprophyticus (1,5%),
Pseudomonas aeruginosa (0,7%) e Citrobacter koseri (0,7%). Conclui‑se que o
agente bacteriano E. coli ainda permanece regularmente como a primeira causa,
porém com redução em sua frequência e um crescimento de S. agalactiae e E. faecalis.
A realização do antibiograma oferecerá antimicrobianos úteis a serem prescritos, para
que ocorra eficácia terapêutica. Referências: 1. Lopes VH, Tavares W. Diagnóstico das
infecções do trato urinário. Rev Assoc Med Bras. 2005; 51(6): 301‑12. 2. Heilberg IP,
Schor N. Abordagem diagnóstica e terapêutica na infecção do trato urinário ‑ ITU.
Rev Assoc Med Bras. 2003; 49(1): 109‑16.
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INVESTIGAÇÃO DE COLONIZAÇÃO DE STREPTOCOCCUS AGALATIAE
EM GESTANTES DE UM LABORATÓRIO EM PALMAS, TOCANTINS
Borba NO, Santos IM, Marson PG, Neponuceno VR, Araujo CM
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivo: Verificar a prevalência de colonização de Streptococcus agalactiae (EGB) em
gestantes de um laboratório em Palmas, Tocantins. Casuística e métodos: Pesquisa
histórico-documental retrospectiva, de natureza transversal, descritiva e quantitativa.
As amostras analisadas foram de culturas vaginais e perianais para EGB de pacientes
gestantes no período de janeiro a dezembro de 2017. Resultados e conclusão: Foram
realizadas 418 culturas para identificação do Streptococcus agalactiae em gestantes
no ano de 2017. A prevalência de positividade nas culturas totalizou n = 54, em que
n = 11 foram positivas somente nas amostras vaginais, n = 11, somente em amostras
perianais e n = 32, positivas em ambas as amostras. Em relação à positividade por faixa
etária, foram de 20 e 29 anos 35%, 30 a 39 anos 63% e de 40 a 49 anos 2%. O índice
de positividade de 12,9% reforça a importância de se realizar o exame de maneira
preventiva na gestação. É importante que a coleta seja realizada nos dois sítios, uma
vez que houve aumento de 40,6% na taxa de positividade em apenas uma região. A
determinação da prevalência de colonização por EGB nas diversas regiões do país
faz‑se necessária para conhecer a realidade epidemiológica, para que seja possível
uma discussão mais concisa sobre o assunto para estabelecimento do protocolo mais
acertado em face à profilaxia, como sugerido pelo Ministério da Saúde. Referências: 1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Atenção ao pré‑natal de baixo risco/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde;
2012. 2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of perinatal
group B streptococcal disease: a public health perspective. MMWR Recomm Rep.
1996; 45(RR‑7): 1‑24. Erratum in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1996; 45(31): 679.

PARASITOLOGIA
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COMPARAÇÃO ENTRE HEMOSCOPIA POR GOTA ESPESSA E TESTE
DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PLASMODIUM SPP.
Hoshino EK, Costa ASS, Souto JMP, Nicihoka LM, Santi SMFD

Tema livre tradicional

banda T2, que contém anticorpos monoclonais anti‑MSP1 de P. falciparum. Apenas
uma amostra com GE negativa foi positiva no TDR, sendo reagente a banda T1. Com
base na GE, nas 21 amostras positivas para P. falciparum e nas 21 para P. vivax, que
são as espécies alvo do TDR, e nas 93 negativas, o TDR apresentou sensibilidade de
95,24% (IC95% 84,21‑98,68) e especificidade de 98,92% (IC95% 94,16‑99,81). Com
relação à GE negativa com TDR positivo, o fato deve‑se à circulação do antígeno HRP II
por um tempo prolongado após o tratamento. Nas duas amostras de P. vivax positivas
na GE e negativas no TDR, a causa provável foi a baixa parasitemia. Referência: 1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de diagnóstico
laboratorial da malária. 2 ed. Brasília; 2009.
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RELATO DE CASO: STRONGYLOIDES STERCORALIS NO LAVADO
BRÔNQUICO
Pacheco GS, Lesuk LML, Zoccoli CM, Faria DK
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de identificação laboratorial
de larvas de Strongyloides stercoralis no lavado brônquico. Casuística e métodos:
Paciente do sexo masculino, 44 anos, com diagnóstico de mieloma múltiplo e em
tratamento com dexametasona. Foi consultado na emergência de um hospital público
na região central de Florianópolis, relatando queixas de dor abdominal e mal‑estar.
Após exames iniciais de rotina de parasitológico de fezes, identificaram‑se larvas de
Strongyloides stercoralis. Três dias após, o paciente foi transferido para unidade de terapia intensiva, evoluiu para insuficiência respiratória aguda, necessitando de intubação
orotraqueal e suporte ventilatório. O diagnóstico foi realizado por meio da presença
de larvas de Strongyloides stercoralis no lavado brônquico. Resultados e conclusão:
A estrongiloidíase, apesar de tratar‑se de infecção parasitária frequentemente leve, em
pacientes imunocomprometidos e em uso de corticoides pode apresentar‑se de forma
grave e disseminada. O Strongyloides stercoralis é um agente comum de infecção do
trato gastrointestinal, de elevada prevalência em regiões tropicais e subtropicais, que
alterna entre gerações de vida livre e parasitária, no qual o hospedeiro se infecta através
da pele pela larva filarioide, iniciando um ciclo pulmonar e intestinal. Em algumas
condições associadas ao imunocomprometimento, este ciclo é capaz de evoluir para um
quadro autoinfeccioso, gerando uma síndrome de hiperinfecção potencialmente fatal,
caracterizada pelo grande número de larvas filarioides no intestino grosso que, uma vez
alcançada a circulação, irá se disseminar por todo o organismo. Portanto, ressaltamos
a importância do diagnóstico rápido, tratamento precoce e notificação imediata ao
clínico. Referência: 1. Garcia LS. Diagn Med Parasitol. 6th ed. Asn Press; 2016.

Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Objetivo: Avaliação da concordância entre a gota espessa (GE), referência para diagnóstico de malária, e o teste de diagnóstico rápido (TDR) qualitativo para detecção
de antígenos de Plasmodium spp. Casuística e métodos: Foram analisadas 138
amostras de sangue para pesquisa de Plasmodium spp. em 2017, utilizando GE e TDR
SD Bioline Malaria Pf/Pf/Pv (05FK123) para detecção de três antígenos do parasito,
duas bandas específicas para P. falciparum T1 (HRP II), T2 (pLDH) e uma banda
para P. vivax T3 (pLDH). Resultados e conclusão: Entre os 138 resultados avaliados,
32,6% (IC95% 25,35‑40,81) foram positivos para Plasmodium na GE, sendo 46,6%
(IC95% 32,94‑60,92) P. falciparum, 46,6% (IC95% 32,94‑60,92) P. vivax, 4,4% (IC95%
1,23‑14,83) P. malariae e 2,2% (IC95% 0,39‑11,57) P. ovale. Entre as 21 amostras
com GE positiva para P. falciparum, quatro apresentaram positividade na banda
T1 e outras 17, na banda T1/T2, uma concordância de 100% (IC95% 84,54‑100) na
identificação da espécie. Quanto a 21 amostras positivas para P. vivax, 19 apresentaram banda T3, uma positividade de 90,5% (IC95% 71,09‑97,35). Duas amostras de P.
malariae e uma de P. ovale positivas pela GE apresentaram reação inespecífica na
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URBANORUM SPP.: UM PROTOZOÁRIO INÉDITO NA REGIÃO SUL DO
BRASIL
Lesuk LML, Pacheco GS, Faria DK
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: Relatar os primeiros casos encontrados do protozoário Urbanorum spp. em
amostras de fezes de pacientes da região Sul do Brasil. Casuística e métodos: Foram
avaliadas 2.279 amostras de fezes, rotina do exame parasitológico de fezes, durante o
período de 30 dias (abril de 2018) em um laboratório em Florianópolis. As amostras
foram processadas de acordo com o protocolo do método de Faust, que consiste na
concentração das estruturas por meio da centrífugo‑flutuação das amostras de fezes.
Em seguida, as amostras foram coradas com lugol e examinadas sob microscopia de luz
a 10× e 40×. Todos os espécimes líquidos e aqueles em que a identificação do parasita
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foi difícil ou divergente, foram examinados em preparações coradas com corante
tricrômico. Resultados e conclusão: Em um total de 150 amostras foi observada a
presença de parasitas intestinais e, entre elas, cinco casos de identificação do protozoário
Urbanorum spp. As estruturas desse protozoário apresentaram coloração amarelo
claro quando coradas com lugol, formato arredondado com tamanhos que variavam
de 80 a 100 micras e presença de dupla membrana externa que apresentam poros
através dos quais emergem estruturas hialinas móveis semelhantes a pseudópodos. A
presença incomum do Urbanorum spp. em amostras de fezes de pacientes da região
Sul do Brasil estimulou nossa pesquisa com a finalidade de explorar os aspectos da
taxonomia, as características morfológicas, a prevalência e a relevância clínica, e será
objeto de continuidade deste estudo.
318

PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES EM CATADORES DE UMA
COOPERATIVA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Damke G, Silva E, Comparsi B, Casalini CEC, Pedroso D

A coleta foi realizada por meio de raspagens com lâmina estéril nas bordas das lesões
ou na região subungueal. Todas as amostras obtidas foram examinadas em exame
micológico direto e semeadas em meio de cultura Ágar Sabouraud dextrose, incubadas a 25°C e observadas durante 30 dias. A pesquisa foi aprovada pelo CEP sob o no.
73251717.6.00005591. Resultados e conclusão: Participaram do presente estudo, 17
trabalhadores de um aterro sanitário, sendo oito pacientes do sexo feminino e nove
do masculino, com idades entre 19 e 64 anos. Em um paciente do sexo masculino, 64
anos, por meio do exame micológico direto, foi possível verificar a presença de hifas
septadas hialinas, sugestivas de onicomitose, porém, após a semeadura em cultura
Ágar Sabouraud dextrose, não foi observado o crescimento de colônias. Considerando
que as dermatofitoses não constituem doenças de notificação compulsória e que existe
uma relevante lacuna de informação sobre o tema relacionado com essa população na
literatura, esse achado evidencia a importância da realização de estudos mais amplos,
podendo atingir um maior número de indivíduos. Referências: 1. Fontana RT, et al.
A saúde do trabalhador da reciclagem do resíduo urbano. Vigilância Sanitária em
Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia, Rio de Janeiro. 2015; 3(2): 29‑35. 2. Siqueira
ER, et al. Ocorrência de dermatófitos em amostras de unhas, pés e mãos coletadas de
estudantes universitários. Rev Soc Bras Med Trop, Minas Gerais. 2006; 39(3): 269‑71.

Faculdade CNEC Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
Objetivo: Catadores de materiais recicláveis encontram‑se vulneráveis a infecções
de parasitos intestinais em seu ambiente de trabalho em consequência da exposição
a resíduos, água e solos contaminados por ovos e larvas de helmintos e cistos de
protozoários. Este estudo teve como objetivo analisar os aspectos parasitológicos
e socioambientais de catadores de materiais recicláveis que trabalham em uma
cooperativa de triagem de resíduos sólidos. Casuística e métodos: Foram coletadas
amostras de fezes dos trabalhadores para análise parasitológica por meio dos métodos
de Faust e Ritchie. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob
o no. 73251717.6.00005591. Resultados e conclusão: Participaram deste estudo, 16
indivíduos, sendo sete pacientes do sexo feminino e nove do masculino, com idades
entre 19 e 64 anos. Foi observada a prevalência para enteroparasitos em 81,25%. Das
amostras positivas, foi encontrada uma amostra positiva (6,25%) para coccídeos do
gênero Cryptosporidium spp. O protozoário Endolimax nana foi o mais frequente
(31,25%), seguido de Entamoeba coli e Entamoeba histolítica/díspar (6,25%).
Dos helmintos, o mais frequente foi Trichuris trichiura com 25% de positividade.
Casos de poliparasitismo foram observados nas amostras analisadas. Alguns fatores
podem causar a infecção entérica, como manipulação de materiais contaminados,
baixo nível escolar, ocorrência de acidentes no trabalho e estrutura de saneamento
básico deficiente, principalmente em relação ao esgoto sanitário. Ações de educação
sanitária e ambiental, bem como o tratamento dos pacientes positivos para os enteroparasitos após a realização de exames parasitológicos periódicos são medidas de
controle nessa população, já que essa categoria de trabalhadores sofre um processo
histórico de negação de direitos.
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PESQUISA DE DERMATÓFITOS EM TRABALHADORES DE UM
ATERRO SANITÁRIO
Margotti CS, Silva E, Comparsi B, Casalini CEC, Pedroso D
Faculdade CNEC Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
Objetivo: Catadores de matérias recicláveis encontram‑se vulneráveis ao adoecimento
em seu ambiente de trabalho em consequência de fatores como decomposição de
resíduos, chorume, água e solos contaminados, ambiente favorável para proliferação
de protozoários, helmintos, bactérias e fungos. O objetivo deste trabalho foi verificar
a prevalência de dermatofitoses em trabalhadores de um aterro sanitário. Casuística
e métodos: O material biológico foi obtido a partir da coleta de lesões de pele e unha.
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PESQUISA DE ESTRUTURAS PARASITÁRIAS NO TAPEREBÁ
(SPONDIAS MOMBIN L.)
Bichara CDA, Alves DSG, Freitas CO, Aarão TLS
Faculdade Integrada Brasil Amazônia‑Fibra
Objetivo: Determinar a presença de estruturas parasitárias no Taperebá (Spondias
mombin L.) in natura que são comercializados em uma determinada feira do
município de Belém, no estado do Pará. Casuística e métodos: Foram realizadas as
coletas das frutas em uma determinada feira no município de Belém. Estas passaram
por dois métodos; no método 1, foi realizada uma lavagem na qual as frutas foram
colocadas em um Becker 2 l contendo 300 ml de água destilada, e foram atritadas
entre si. O líquido resultante dessa lavagem foi então coado com um coador de crivo
metálico e duas gazes para eliminar pedaços grandes, que porventura apareçam.
Subsequentemente, o líquido foi distribuído em tubos Falcon de 50 ml e levados à
centrifuga duas vezes. Após isso, o material foi deixado em repouso por 2 h, 4 h e 24 h
para ocorrer a sedimentação, sendo, em seguida, cada período citado analisado
em microscópio óptico nas lentes de 10× e 40×, usando como corante o lugol. No
método 2, em um Becker de 2 l, foram adicionados 300 ml de água destilada e 25
ml de detergente neutro; em seguida, as frutas que já foram separadas e pré‑lavadas
(as mesmas utilizadas no primeiro método) foram colocadas em um becker, este foi
lacrado com a utilização do papel filme e deixado em repouso, sofrendo apenas uma
agitação suave a cada 20 minutos no período de 1 h (20, 40 e 60 min). Após o período
citado, retirou‑se o papel filme e o líquido residente foi então coado e transferido para
tubos Falcons de 50 ml para serem centrifugados e levados para análise em microscópio óptico. Resultados e conclusão: No método 1, foram analisadas 150 lâminas.
Destas, 59 foram positivas para larvas de nematoides de vida livre, uma, para ovo de
trematoide e três, para ordem Acari. Já no método 2, foi lida a mesma quantidade
de lâmina, totalizando 150. Destas, quatro foram positivas para larvas de nematoide
de vida livre, oito, para ovos de Stronglylidae e duas, para ordem Acari. Com base
neste estudo, conclui‑se que a fruta não está imprópria para consumo, desde que seja
higienizada corretamente conforme preconizado pela Anvisa.
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADOS DE GIARDIA
DUODENALIS EM CRIANÇAS
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Teixeira MCA, Pacheco FTF, Silva RKNR, Carvalho SS, Soares NM
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Objetivo: O principal objetivo do presente estudo foi determinar os genótipos e subgenótipos de Giardia duodenalis envolvidos nas infecções de crianças. Casuística
e métodos: Cento e dez amostras de fezes positivas para G. duodenalis por microscopia e/ou pesquisa de coproantígeno, provenientes de 71 crianças de duas creches
e 39 crianças usuárias de um laboratório de análises clínicas universitário, foram
submetidas à reação em cadeia da polimerase, seguida da análise do polimorfismo
dos fragmentos de restrição (PCR‑RFLP) dos genes glutamato desidrogenase (gdh) e
β‑giardina. Os isolados que apresentaram padrão sugestivo de infecção mista foram
submetidos ao sequenciamento do gene β‑giardina. Resultados e conclusão: Das
110 amostras positivas para G. duodenalis, 80 (72,7%) foram amplificadas por um
ou ambos os genes analisados. Destes, 62 (77,5 %) foram identificados como genótipo A e 18 (22,5%), como genótipo B. Em relação aos subgenótipos, o AII foi o mais
frequente, encontrado em 58,8% (n = 47) dos isolados, seguido por AI (18,8%, n =
15), BIV (11,2%, n = 9) e BIII (5%, n = 4). Prováveis infecções mistas por isolados
de G. duodenalis foram encontradas em 12,5% (n = 10) no RFLP, mas não foram
confirmadas no sequenciamento. O subgenótipo AII foi o mais frequente em crianças
em ambas as creches, enquanto o AI foi encontrado apenas no grupo de crianças
atendidas no laboratório clínico. O predomínio de genótipo AII neste estudo sugere que
transmissão antroponótica é mais comum, porém a alta variabilidade nos genótipos
e subgenótipos encontrados indica que vias de transmissão zoonóticas também estão
presentes. Os dados obtidos ampliam o conhecimento da epidemiologia molecular
da giardíase humana no Brasil, ainda bastante limitado. Referências: 1. Lee MF,
Auer H, Lindo JF, Walochnik J. Multilocus sequence analysis of Giardia spp. isolated
from patients with diarrhea in Austria. Parasitol Res. 2017; 116(2): 477-81. 2. Lee MF,
Cadogan P, Eytle S, Copeland S, Walochnik J, Lindo JF. Molecular epidemiology and
multilocus sequence analysis of potentially zoonotic Giardia spp. from humans and
dogs in Jamaica. Parasitol Res. 2017; 116(1): 409-14.
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mostrou elevadas sensibilidades e especificidades para detecção no soro de IgG e
IgA anti‑Giardia, porém apresentou concordância moderada (IgG) ou fraca (IgA)
com a detecção do parasito ou de seus antígenos nas fezes. A maior frequência de
reatividade de anticorpos específicos, comparada com o diagnóstico do parasito
nas fezes, pode ser devida à exposição contínua das crianças a G. duodenalis,
mantendo uma resposta imune de memória, ou à reatividade cruzada com outros
protozoários intestinais. Referência: 1. El‑Gebaly NSM, et al. Saliva and sera IgA
and IgG in Egyptian Giardia‑infected children. Parasitol Res. 2012; 111(2): 571-5.
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EFICÁCIA DE COPROPLUS ULTRA NO DIAGNÓSTICO
PARASITOLÓGICO DE AMOSTRAS VETERINÁRIAS
Borges AK, Hirota LN, Marco DCR, Bastos RO, Corral MA
Universidade de Mogi das Cruzes
Objetivo: Validar a eficácia do kit comercial CoproPlus Ultra® quando comparado com
técnicas parasitológicas tradicionais em amostras veterinárias. Casuística e métodos:
Foram utilizadas 18 amostras de fezes de ratos Wistar, sendo três negativas e 15 positivas
para Strongyloides venezuelensis, um parasito natural de murinos que elimina ovos
e larvas rabditoides nas fezes. As amostras foram processadas pelas técnicas Direta a
fresco, Hoffman, Pons e Janer (HPJ) e CoproPlus Ultra®, sendo lidas cinco lâminas de
cada amostra. Resultados e conclusão: Em todas as amostras negativas, não foram
visualizadas quaisquer estruturas parasitárias nas diferentes técnicas estudadas.
Após o processamento das amostras positivas pelas técnicas Direta, HPJ e CoproPlus
Ultra®, encontrou‑se positividade para ovos e larvas rabditoides em 59,7%, 57,3% e
81,3%; somente ovos em 28%, 36% e 17,4% e falsos negativos em 13,3%, 5,4% e 1,3%,
respectivamente. Ainda, em uma única lâmina (1,3%) foram observadas somente
larvas rabditoides pela técnica de HPJ. A técnica de CoproPlus Ultra® mostrou‑se mais
sensível e prática quando comparada com as demais técnicas estudas.
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DETECÇÃO DE ANTICORPOS SÉRICOS IGG E IGA ANTI‑GIARDIA
DUODENALIS E COMPARAÇÃO COM O DIAGNÓSTICO DO
PROTOZOÁRIO NAS FEZES DE CRIANÇAS

PARASITOSES INTESTINAIS: CONTAMINAÇÃO VIA CÉDULAS
MONETÁRIAS

Teixeira MCA, Pacheco FTF, Carvalho SS, Chagas GMTD, Soares NM

Baveloni G, Gama FB, Ferreira JD, Cavalcante RS

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB)

Objetivos: Determinar a soropositividade de anticorpos IgG e IgA anti‑Giardia
em crianças e comparar com o diagnóstico do parasito nas fezes. Casuística e
métodos: Amostras de fezes e soro foram coletadas de 287 crianças usuárias de
um laboratório de análises clínicas público. As amostras fecais foram processadas
para o diagnóstico da infecção por Giardia duodenalis por meio de sedimentação
por centrifugação e flutuação em sulfato de zinco (Faust), além da detecção de
antígenos do parasito com teste imunocromatográfico. As amostras de soro foram
testadas utilizando um ensaio imunoenzimático (ELISA) in house para detecção
de anticorpos IgG e IgA séricos anti‑Giardia. O limite de corte, a sensibilidade e a
especificidade dos ELISAs foram determinados pela curva ROC. Resultados e conclusão: A frequência de enteroparasitos nas crianças foi de 27,9% (n = 80), sendo
G. duodenalis o parasito patogênico mais frequente (8%; n = 23). A sensibilidade
e a especificidade do ELISA in house foi de 80% e 90% para IgG, e 80% e 83,3% para
IgA, respectivamente. A soroprevalência de IgG e IgA anti‑Giardia nas crianças foram
de 12,5% (n = 36) e 20,2% (n = 58), respectivamente. A taxa de reação cruzada foi
de 13% (6/46) para IgG e 21,1% (12/57) para IgA, sendo mais frequente no soro
de crianças infectadas por Endolimax nana e Entamoeba coli. O ELISA in house

Objetivos: As parasitoses intestinais acometem cerca de 24% da população mundial e
estão diretamente ligadas a falta de higiene, saneamento básico, educação e condições
de habitação. O presente estudo teve como objetivo a busca por formas parasitárias em
cédulas monetárias circulantes em alguns estabelecimentos. Casuística e métodos:
Foram coletadas um total de 50 notas circulantes em bares, feiras e comércios de doces
de grande movimentação, sendo cédulas nos valores de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$10,00. O
estudo foi realizado no período de dezembro de 2017 a abril de 2018, e para a escolha
dos pontos de coleta, foram verificados os níveis socioeconômicos. As cédulas foram
colocadas em sacos plásticos estéreis para evitar uma possível contaminação cruzada
e duas técnicas foram realizadas na análise, o método de sedimentação espontânea e o
de flutuação. Resultados e conclusão: Ainda que foram visualizados diversos artefatos,
não foram encontradas formas parasitárias nas cédulas analisadas. Isso pode ter se
dado devido a metodologia utilizada, condições climáticas, saneamento básico e fatores
socioeconômicos presentes. O estudo mostrou que há uma condição sanitária regular,
que assegura o bem‑estar da população. Porém, apesar dessa pesquisa ter mostrado
somente resultados negativos, não é rejeitada a possibilidade de que cédulas possam
ser um meio de transporte para os microrganismos.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS OCORRIDOS POR
LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DE ALAGOAS DE 2014 A MAIO
DE 2018

ANÁLISE PARASITOLÓGICA DE SANITÁRIOS DE USO COLETIVO
Baveloni G, Rocha CB, Sena DS, Nascimento KC, Marques RP
Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB)

Santos JMM, Cavalcante AP, Guimarães LC, Fae J

Objetivo: As parasitoses intestinais são consideradas problema de saúde pública,
muito frequentes na infância. As doenças acarretadas pelas parasitoses são comuns em
diversas áreas do Brasil, sendo resultado de altos índices de mortalidade. O estudo teve
como objetivo analisar elementos de sanitários de uso coletivo em busca da presença
de enteroparasitas. Casuística e métodos: Foram coletadas, nos meses de abril e maio
de 2018, amostras de 65 elementos sanitários (assento sanitário e botão/puxador da
descarga), em 10 banheiros públicos e privados, sendo estes feminino e masculino;
em seguida, sujeitas ao método proposto por Graham (adaptado para superfícies).
Resultados e conclusão: Do total de amostras coletadas dos elementos sanitários, nove
(14%) apresentaram‑se contaminadas por estruturas parasitárias, sendo encontrados
Entamoeba coli, Iodamoeba butschlii e Giardia lamblia. Realça‑se que o assento
sanitário feminino apresentou maior índice de contaminação (8%). Os resultados
garantidos com o estudo servem para alertar a necessidade de melhoria na higienização dos banheiros de uso coletivo públicos e privados, como também maior cuidado
vindo da população, além disso indicam que elementos sanitários são facilitadores
de infecções parasitárias.
450

PREVALÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM PACIENTES DA
REGIÃO DO ALTO TIETÊ

Laboratório Central do Estado de Alagoas (Lacen)
Objetivo: A leishmaniose vsceral (LV), ou calazar, é uma doença crônica grave, potencialmente fatal ao homem, podendo alcançar 10% de letalidade quando não tratada
adequadamente. Devido ao elevado número de óbitos pelo agravo, fez‑se necessário o
acompanhamento da ocorrência de LV no estado de Alagoas. Casuística e métodos:
Dados secundários disponibilizados pelo SINAN/MS no período de janeiro de 2014
a maio de 2018. Resultados e conclusão: Percebeu‑se que os elevados números de
casos notificados estão concentrados no sertão de Alagoas, em especial no município
de Estrela de Alagoas. O principal grupo etário acometido pela doença foi o de crianças
de 0 a 4 anos, sendo o sexo masculino mais prevalente. O aumento na ocorrência
de óbitos até maio de 2018 tem sido preocupante quando comparado com os anos
anteriores, visto que já tivemos seis óbitos pela doença e sequer alcançamos o primeiro
semestre do ano. Com isso, torna‑se necessário um controle mais efetivo da doença,
identificando precocemente os casos, diminuindo a transmissão através do controle
dos reservatórios e vetores, pois apesar de a maioria dos casos evoluírem para a cura,
a letalidade ainda é elevada, principalmente nas áreas mais carentes do estado. Referências: 1. SINAN. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Leishmaniose
visceral – notificações registradas: banco de dados. 2. Aspectos epidemiológicos da
leishmaniose visceral (calazar) no Ceará no período de 2007 a 2011. Rev Bras Epidemiol. [online]. 2014; 17(4): 911‑24. 3. Gontijo CMF, Melo MN. Visceral leishmaniasis
in Brazil: current status, challenges and prospects. Rev Bras Epidemiol. 4. Foganholi
ZN, Zappa V. Importância da leishmaniose na saúde pública. 2011.

Oliveira ND, Bandeira HC, Kimura RJC, Campos MRM
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Sancet Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
Objetivo: O estudo da parasitologia é de grande valia para a saúde humana,
atraindo assim os interesses médicos. Por conta disso, as parasitoses intestinais
compõem um dos preocupantes problemas de saúde pública, especialmente nos
países do terceiro mundo com maior incidência na população de nível socioeconômico baixa. Fatores principais como péssimas condições de moradia, saneamento
básico e higienização pessoal contribuem para a propagação dos agentes etiológicos
na população. O presente trabalho tem como objetivo averiguar a prevalência de
parasitas intestinais em pacientes com faixa etária entre 0 e 96 anos da região
do Alto Tietê. Casuística e métodos: Foram analisadas 47.362 amostras parasitológicas pelos métodos de sedimentação por centrifugação e microscopia óptica
no intervalo de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Resultados e conclusão:
Entre 47.362 amostras parasitológicas, foram observadas 2.758 contendo larvas
e ovos de ancilostomídeos (0,18%), ovos de Ascaris lumbricoides (0,03%), cistos
de Blastocystis hominis (68,81%), cistos de Chilomastix mesnili (0,07%), ovos de
Diphillobothrium latum (0,10%), cistos de Endolimax nana (16,06%), cistos de
Entamoeba coli (9,46%), cistos de Entamoeba histolytica/díspar (1,26%), cistos
de Entamoeba hartmanni (0,03%), ovos de Enterobius vermicularis (0,32%),
trofozoítos e cistos de Giardia lamblia (18,52%) e cistos de Iodamoeba butschlii
(0,43%). Entre as amostras positivas, foram observados bi (87,69%) ou múltiplos
(12,30%) parasitas em uma mesma amostra. Os parasitas com maior prevalência
nas amostras contaminadas foram de cistos de Blastocystis hominis com 68,81% e
Giardia lamblia com 18,52% em todas as faixas etárias. Dos resultados positivos,
41,91% correspondem à faixa etária de 2 a 11 anos, sendo 58,04% de Blastocystis
hominis e 35,89% de Giardia lamblia.
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ESTUDO DO PRINCÍPIO TÉCNICO DE FLOTAÇÃO POR AR
DISSOLVIDO COMO NOVA FERRAMENTA PARA A DETECÇÃO DE
ENTEROPARASITOS DE HUMANOS
Soares FA, Susuki CTN, Falcão AX, Sabadini E, Gomes JF
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar a viabilidade de uma nova ferramenta
para detecção parasitária por meio da adequação da flotação por ar dissolvido (FAD),
apropriando‑a para o exame parasitológico das fezes (EPF). Casuística e métodos:
Neste sentido, foi desenvolvido um protótipo de unidade de FAD, que consiste em
coluna de flotação conectada a uma câmara de saturação pressurizada por um compressor de ar e estereomicroscópio (Olympus SZX16) com câmera digital. Amostras
fecais contendo quatro espécies de parasitos foram submetidas ao processamento
pela FAD com registro de imagem do processo de flotação na coluna. A quantificação
dos parasitos encontrados em uma alíquota de 500 μl do material flotado e não
flotado foi realizada nos testes em triplicata. Resultados e conclusão: Devido à
praticidade e ao baixo custo, é preconizado o EPF para o diagnóstico laboratorial
desses agentes, porém, atualmente, esse princípio técnico apresenta de baixa a
moderada sensibilidade diagnóstica. A FAD é um eficiente princípio empregado em
outras áreas de atuação para separação de material disperso em meio líquido, o que
pode se tornar uma alternativa na concentração de parasitos e separação de detritos
fecais. O percentual de cistos de Giardia duodenalis, ovos de Ascaris lumbricoides
e Hymenolepis diminuta, larvas de Strongyloides stercoralis recuperados na
flotação foi de 40%, 75%, 82% e 92%, respectivamente. As imagens obtidas durante
o processo de flotação permitiram comprovar a adesão por interação superficial
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entre microbolha e parasito. O diâmetro das microbolhas aderidas às estruturas
parasitárias apresentavam variação entre 34 μm e 170 μm. São necessários estudos
mais aprofundados para esclarecer as forças envolvidas na interação microbolha/
parasito, bem como a utilização de reagentes modificadores de carga iônica. Devido
à confirmação por imagem da interação das microbolhas e à recuperação dos
parasitos, conclui‑se, neste estudo preliminar, que a FAD é viável para validação
de nova técnica laboratorial.
654

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA ESQUISTOSSOMÍASE MANSÔNICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, SÃO PAULO, ENTRE OS ANOS 2007 E
2017
Soares FA, Rosa SL, Santos BM, Gomes DCF, Bresciani KDS
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi determinar o perfil epidemiológico da
esquistossomíase mansônica (EM) no município de Campinas, São Paulo, entre os
anos de 2007 e 2017. Casuística e métodos: Os dados epidemiológicos foram obtidos
mediante consulta ao Sistema de Informações em Saúde (TABNET/DATASUS) do
Ministério da Saúde. Resultados e conclusão: Foram identificados 619 casos (100%),
sendo 111 autóctones (17,93%), em sua maioria homens, entre 20 e 39 anos (61,55 %).
Do total, 218 casos (35,21%) evoluíram para a cura e 394 (63,65 %) não apresentaram
qualquer registro após o diagnóstico laboratorial. A EM é altamente prevalente no
mundo, sendo atualmente classificada como uma das dez principais parasitoses de
humanos. Durante o período, o município não registrou nenhum óbito por EM ou por
complicações da doença. No Brasil, é reconhecida usualmente, dependendo da região,
como xistossomose, xistosa, doença do caramujo ou barriga d’água, acometendo
entre 3% e 5% da população, equivalendo cerca de oito milhões de indivíduos, sendo
concebida no país como um dos mais sérios problemas de saúde pública. O diagnóstico
dessa moléstia é feito basicamente pelo exame parasitológico das fezes. Em programas
governamentais, quando são colocados em prática levantamentos epidemiológicos
e controle da EM de uma devida região endêmica, os exames de fezes apresentam
prioridade e são realizados de forma quantitativa, tendo em vista estimar a quantidade
de ovos por grama de fezes, eliminados nas fezes de um indivíduo, e, por conseguinte,
determinar a intensidade da infecção. De acordo com dados da Superintendência de
Controles de Endemias (SUCEN), o município de Campinas possui criadouros do
caramujo Biomphalaria tenagophila, responsável pela manutenção do ciclo do
parasito no ambiente no estado de São Paulo. Dessa forma, faz-se necessário maior
vigilância sobre o paciente após seu diagnóstico.
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URBANORUM: UM NOVO PARASITA OU NÃO?
Castilho VLP, Gonçalves EMDN
Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: Questionamento acerca dos achados laboratoriais e sua associação com
as sintomatologias clínicas e o estabelecimento da identidade dessa nova estrutura
como parasita. Casuística e métodos: Levantamento bibliográfico e pesquisa em
base de dados. Resultados e conclusão: Os trabalhos publicados mostram a sintomatologia nos pacientes em que o parasita foi encontrado: diarreia, sem muco,
sangue ou leucócitos, dor em cólica na fase inicial, no hipocôndrio direito e baixo
ventre, sugerindo distúrbios do cólon. A positividade dos trabalhos encontrados
apresenta-se torno de 5% a 15% nos exames realizados. Neste ano, foi publicado o
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primeiro relato de caso no Brasil, em Buriti, Maranhão. Relatos deste novo microrganismo têm provocado dúvidas e discussões no meio científico. As estruturas hialinas
identificadas por tirado nos lembra as células adiposas amplamente difundidas
na década de 1970‑1980. Estas, quando desintegradas, liberam filamentos que se
espalham na lâmina. Os sintomas gastrointestinais são comumente encontrados em
várias situações e podem ser decorrentes de alimentos, vírus e bactérias, até mesmo
de doenças no colón, como a colite ou a má absorção de gorduras pelo organismo.
Acreditamos que mais evidências científicas e estudos controlados para determinar a
relação entre o hospedeiro e esse novo microrganismo precisam ser efetivados. Como
agente causal e comprovação de um novo parasita, há o Postulado de Koch (1881),
o qual apresenta a necessidade de estudo da relação da sequência de procedimentos
utilizados para se estabelecer a relação causal entre o microrganismo e a doença,
contudo, isso ainda não foi evidenciado. Mais estudos são necessários para comprovar o status biológico do possível parasita Urbanorum spp., pois não há relatório
científico sobre isso. Em estudos taxonômicos, a classificação precisa de maior
rigor científico, reafirmando a necessidade de mais investigações científicas, como
métodos de parasitologia in vitro, cultura e análises moleculares. Outras pesquisas
precisarão ser realizadas para que se possa chegar à conclusão de um novo parasita,
as quais descrevam seu ciclo biológico, suas particularidades de vida e as patologias
que acarreta. Referência: 1. Rivero de Rodríguez Z. [Is Urbanorum spp. a parasite?].
Kasmera. 2016; 44(1). Disponível em: http://produccioncientificaluz.org/index.php/
kasmera/article/view/21294/21129.

QUALIDADE
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APLICAÇÃO DE CONCEITOS 5S E PRÁTICAS LEAN EM BUSCA DA
MELHORIA CONTÍNUA EM SETOR AUTOMATIZADO DE ALTO VOLUME
Pires TA, Ferrer CMAF, Sartori APJ, Sernaglia E, Melo DCS
Grupo Fleury
Objetivo: A otimização de processos com foco na redução de tempo em rotinas de alto
volume é fundamental para melhoria contínua e atendimento ao melhor prazo de
resultado para o cliente. O laboratório deve garantir a manipulação de amostras de
maneira fluida e segura pelos colaboradores em todas as fases do processo, bem como
a utilização de recursos que garantam a integridade dessas amostras e assim revisá‑los
para manutenção da qualidade técnica. O objetivo foi demonstrar a influência de
conceitos 5S, Kaizen, práticas Lean e parcerias com fornecedores para implantação de
melhorias em setor automatizado de alto volume. Casuística e métodos: Utilização
de matriz de priorização; mapeamento de fluxo de amostras; metodologia A3 (identificação de problemas, análise de causas, plano de ação e monitoramento – similar
ao PDCA). Resultados e conclusão: Implantação de gestão visual e fluxo priorizado
das amostras congeladas e refrigeradas; padronização de armários, bancadas e
priorização de demanda; redução no tempo de atravessamento de amostras que
utilizam tubo único e dosagens em diferentes equipamentos (de 21:36 para 16:13);
implantação de racks próprias para exame de alto volume (25‑hidroxivitamina D)
no sorteador de tubos com ganho de produtividade, liberando em média 2 horas por
dia do colaborador para outras atividades; redução no tempo de processamento entre
a coleta e a liberação dos resultados desse exame de 31 para 13 horas para amostras
coletadas na capital e de 37 para 29 horas para material enviado, além de redução
do tempo médio de liberação de resultado. A utilização de conceitos da qualidade na
busca pela melhoria contínua tem sido ponto fundamental para obter excelentes
resultados de produtividade e qualidade técnica com diminuição de possíveis riscos
no processo analítico, tornando‑o mais seguro e alinhado aos valores de excelência
exigidos pelos clientes e pela organização.
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VALIDAÇÃO DE UM SISTEMA ANALÍTICO EM BIOQUÍMICA
CLÍNICA COMPARADO COM O MÉTODO DE QUÍMICA SECA EM UM
LABORATÓRIO HOSPITALAR DE PATOLOGIA CLÍNICA
Andrade JN, Leonel TCR, Massote FC

confiáveis e reprodutíveis, podendo ser utilizados com segurança pelos laboratórios
clínicos que optarem pela sua inclusão na sua rotina de doseamento de glicose. Referência: 1. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/
ML). Diretrizes para gestão e garantia da qualidade de testes laboratoriais remotos
(TLR). Rio de Janeiro: SBPC/ML; 2004. Disponível em: http://www.sbpc.org.br\upload\
conteudo\320090723141248.pdf. [Acesso em: 13 set 2017].

Hospital Mater Dei

503

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar o desempenho do equipamento
Dimension ExL200‑Siemens®, que possui como metodologia base a química líquida
(DQL), utilizando como referência a especificação da qualidade analítica (EAQ)
baseada no coeficiente de variação (CV) e no erro total (ET) máximo histórico obtido
no instrumento de química seca Vitros250‑Jhonson® (VQS). Casuística e métodos: O
teste de imprecisão foi realizado pelo estudo do CV intra e interensaio em quatro réplicas
em cinco dias consecutivos com controle comercial em dois níveis. Para o ensaio de
acurácia (correlação), foram analisados os resultados de 40 amostras de pacientes.
Foram validados 30 testes bioquímicos nos quais todos apresentaram CV abaixo do
histórico do laboratório com nível de desempenho ótimo e desejável segundo Fraser,
utilizando os dados de variação biológica (VB). Resultados e conclusão: Para o nível
1, 14 apresentaram VB ótima, sete, VB desejável, cinco, VB mínima, três acompanharam
o histórico do laboratório e dois testes seguiram outras especificações. Para o nível 2,
16 testes apresentaram VB ótima, cinco, VB desejável, três, VB mínima, dois acompanharam o histórico do laboratório e cinco testes seguiram outras especificações. Os
resultados da comparabilidade entre o DQL e o VQS mostraram que 24 analitos tiveram
ET dentro do permitido pelo EAQ e seis (amilase, creatinina, bilirrubina direta, LDH,
lipase e troponina) não alcançaram o ET máximo. Conclui‑se que o equipamento
DQL apresenta uma performance comparável em vários aspectos com o VQS. Os testes
reprovados no ensaio de comparabilidade sofreram interferências metodológicas e
foram validados considerando novas metas de ET ainda dentro das VB. O equipamento DQL foi considerado validado, permitindo ao laboratório o alinhamento de
uma tecnologia que visa maior produtividade, gestão dos custos e oportunidades de
revisão dos processos nas fases pré, analítica e pós-analítica. Referência: 1. Westgard.
Disposnível em: https://www.westgard.com/biodatabase1.htm.
512

RESULTADOS OBTIDOS EM GLICOSÍMETROS COMPARADOS COM A
METODOLOGIA TRADICIONAL ENZIMÁTICA
Santos RN, Bello CA

APLICAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE RISCO EM
LABORATÓRIO
Silva VM, Nogueira AAR, Strunz CMC
Instituto do Coração, hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: O gerenciamento de risco é o processo de identificação e gestão das falhas
que podem ocorrer durante a execução das atividades de um processo, levando em
consideração as consequências e as medidas para combatê‑las. O objetivo do estudo foi
aplicar o FMEA (modo de falha e análise dos efeitos) modificado em laboratório clínico.
Casuística e métodos: O processo das áreas técnicas foi dividido em fases pré‑analítica,
analítica e pós-analítica. Foi estabelecida uma política de gestão de riscos para garantir
a segurança dos processos. Para levantar os riscos, foi aplicado o método de brainstorm
junto à equipe. Foi feita a graduação da frequência e da gravidade de cada falha em
níveis de 1 a 4, com base na série histórica de ocorrências; o produto dessas notas
resultou em um escore de criticidade (nível 1 a 16). Processos com escore de 1 a 3,
considerados aceitáveis, são acompanhados no que se refere à prevenção. Processos
com escore de 4 a 6, considerados pouco aceitáveis, são monitorados. Processos com
escore de 8 a 16 (inaceitáveis) necessitam de filtros rigorosos para evitar a ocorrência
da falha. Indicadores ou monitoramentos devem ser implantados. A eficácia dos filtros
deve ser analisada periodicamente para garantir a segurança do processo. Resultados e
conclusão: Foram mapeados cinco processos: recepção de paciente, coleta de amostra,
realização de exame, emergência e atendimento ao cliente. Nesses processos, foram
identificados 147 riscos: 87 obtiveram escore aceitável, prevenidos em procedimentos
operacionais; 47 com pontuação de 3 a 6, monitorados por indicadores e treinamento
da equipe. Apenas 13 estavam acima de 8, com necessidade de colocação de filtros
rigorosos e acompanhamento periódico da eficácia das barreiras. Foi concluído que
a aplicação da ferramenta FMEA modificada para análise de risco no processo do
laboratório é simples e eficaz na gestão de risco e ajuda a identificar a criticidade de
um processo laboratorial.

Fundação de Ensino de Contagem, Unidade Centec
Objetivos: Comparar os valores obtidos na rotina da glicose nos glicosímetros tradicionais (point of care) por metodologia tradicional enzimática em automação, bem
como proceder sua validação. Casuística e métodos: Foram avaliadas 200 amostras,
tanto de homens quanto de mulheres com idades diferentes, submetidos à análise
da glicose por TLR e por método tradicional de dosagem enzimática por punção
venosa. A participação foi confirmada por meio do preenchimento do termo de
consentimento livre e esclarecido, preconizado para tal estudo. Os TLR e as dosagens
bioquímicas foram analisados de acordo com os critérios propostos pela Diretriz para
Gestão e Garantia da Qualidade de Testes Laboratoriais Remotos (TLR) da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML). Resultados e
conclusão: Nessa pesquisa, houve poucas variações entre os resultados, bem como
nos desvios calculados; isso também ocorreu em outras pesquisas já realizadas, como
nos estudos de Mira, Candido e Yale (2006), em que se obteve elevada exatidão dos
glicosímetros em comparação com os resultados dos métodos enzimáticos utilizados.
No estudo apresentado, houve um desvio padrão de apenas 0,25. Os dados obtidos
entre as metodologias utilizadas mostraram que o uso de TLR na rotina da glicose são
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA INFORMATIZADA PARA
EFETIVIDADE NA COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS CRÍTICOS DE
EXAMES LABORATORIAIS
Lopes TG, Franchi LS, Faria EC, Silva AM, Cezar RS
Hospital São Rafael
Objetivo: Desenvolver uma ferramenta informatizada que garanta a comunicação
adequada e efetiva dos resultados críticos de exames laboratoriais, para fortalecer a
meta internacional de segurança do paciente, comunicação efetiva. A comunicação de
resultados de exames deve ser clara, precisa, completa e sem ambiguidade, pois falhas
no processo de comunicação institucional são apontadas como fonte de risco para a
ocorrência de eventos adversos. Casuística e métodos: Foram realizadas reuniões com
as coordenações e as diretorias médicas para revisão da política de comunicação de
resultados críticos, nas quais foram definidos os exames e valores que seriam incluídos
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no perfil de resultados críticos do nosso serviço e o intervalo entre as comunicações;
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 visualizam os
dados do paciente e os exames cujos resultados críticos devem ser comunicados. Após
a comunicação do resultado crítico, o paciente/resultado sai do painel. Por meio do
painel, também é possível gerar um relatório para acompanhamento do indicador de
eficiência dessa rotina. Resultados e conclusão: Comparamos o percentual de exames
com resultados críticos comunicados em um trimestre de 2015 (período anterior ao
painel), 2016 e 2017 (após implantação do painel) e 2018 após a revisão da política de
comunicação de resultados críticos. Com a nova ferramenta implantada, conseguimos
obter um aumento de 110% na adesão ao protocolo de comunicação de resultados
críticos no primeiro ano de implantação e um aumento de 58% após a revisão do
painel de comunicação de resultados críticos e política institucional comparando 2017
e 2018. 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 2016, ONA).
546

VALIDAÇÃO DO TEMPO DA ESTABILIDADE DE IPTH SÉRICO EM
HUMANOS PELO MÉTODO DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Canali DGR, Santos‑Filho AJS, Vilvert J, Silva CA, Faria DK
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivos: Determinar a diferença entre o tempo de estabilidade da concentração de iPTH
de amostras séricas dosadas em temperatura ambiente no tempo de 4 e 8 horas, bem
como criar ações pré‑analíticas. Casuística e métodos: Neste estudo, foram utilizadas
22 amostras de pacientes humanos sem distinção de sexo e idade, provenientes de um
laboratório clínico. As amostras foram coletadas em tubos a vácuo, sem anticoagulante,
e centrifugadas a 1000 ×g durante 15 minutos. O soro resultante foi imediatamente
encaminhado para análise em até 4 horas (conforme kit) e testado novamente após
o período de 8 horas no mesmo dia. O iPTH sérico foi dosado utilizando a técnica de
quimioluminescência por meio do ADVIA Centaur®, e os resultados, avaliados pelo
software EP Evaluator®. Resultados e conclusão: O valor para determinação do método
analisado é equivalente dentro do erro total permitido de 30,2% (requisitos da qualidade
de Westgard). As 22 amostras encontradas foram comparadas pelo EP Evaluator® ao
longo de um intervalo de 25,1 a 1202,6 pg/ml no tempo de 4 e 8 horas. A diferença entre
as duas análises estava dentro do erro permitido para as 22 amostras (100%). O índice
de erro médio obtido foi de ‑0,08, com um intervalo de ‑0,37 a 0,46. O maior índice de
erros ocorreu em uma concentração de 40,7 pg/ml. Sabendo que a iPTH é lábil e suscetível a fragmentação e que esta instabilidade é gerada pelo tempo e pela temperatura
de armazenamento da amostra, observou‑se que os valores encontrados no intervalo
de tempo de 4 e 8 horas não apresentaram diferença significativa. Portanto, o tempo
indicado pelo kit utilizado pode não ser o único a apresentar eficiência necessária para
esse ensaio. Pode‑se utilizar um intervalo de tempo maior após a coleta para realização
desse mesmo exame sem sofrer modificações no resultado final, e assim facilitar o
manuseio da iPTH na fase pré‑analítica.
622

IMPORTÂNCIA DA ESPECIFICAÇÃO DA QUALIDADE NO SETOR DE
IMUNOQUÍMICA EM UM LABORATÓRIO DA CIDADE DE JOINVILLE
COM BASE NA VARIAÇÃO BIOLÓGICA
Berwig JM, Lausch BS
Ghanem Laboratório
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Objetivo: Os dados de variação biológica permitem o cálculo dos três níveis de
especificação, são eles, o erro aleatório, o erro sistemático e o erro total. Os resultados desses cálculos são divididos em três níveis: nível desejado – é o desempenho
comumente previsto para o erro; nível ótimo – é o mais criterioso; erro mínimo
– deve ser utilizado em ensaios que não atendem à especificação prevista no nível
desejado. Esses três padrões de controle levam aos níveis de variabilidade final do
exame de 12%, 3% e 25%, respectivamente. O presente estudo tem como objetivo
corroborar o nível de qualidade do serviço de saúde com relação à adequação de
resultados laboratoriais diante de sua respectiva finalidade clínica por meio da
especificação da qualidade com base em variação biológica. Casuística e métodos:
Este estudo observacional retrospectivo foi desenvolvido em um laboratório da cidade
de Joinville, Santa Catarina. Foram considerados elegíveis os analitos do setor de
imunoquímica nos quais são empregadas as especificações da qualidade baseadas
na variação biológica. Resultados e conclusão: Com base nos dados analisados,
podemos concluir que nos 49 exames realizados, 14 têm um percentual de até 3%
na variabilidade do resultado final; 26, um percentual de até 12%; e apenas seis, o
percentual de no máximo 25% na variabilidade final do resultado. A escolha de uma
especificação da qualidade mais criteriosa é muito importante para a qualidade do
resultado final. Nos dados citados, é possível verificar que grande parte dos analitos
segue a especiação mais criteriosa, gerando confiabilidade no resultado liberado. O
uso da variação biológica como especificação da qualidade é amplamente usado,
pois fica abaixo apenas do modelo de avaliação do efeito do desempenho analítico
em decisões clínicas específicas, considerado o melhor, contudo de difícil aplicação
na rotina de um laboratório ambulatorial por conta da necessidade de retorno de
informações. Por esse motivo, a variação biológica é o método mais compatível
para a rotina atual do setor de imunoquímica.
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PROPOSTA DE ALGORITMO E UTILIZAÇÃO DO ESTUDO DE
REPETITIVIDADE, ÍNDICE DE IMPRECISÃO E GRÁFICO DE SÉRIES
TEMPORAIS COMO FORMA DE CONTROLE INTERNO ALTERNATIVO
DOS PARÂMETROS DO HEMOGRAMA: ACOMPANHENTO DA
IMPRECISÃO ANALÍTICA DIANTE DA AUSÊNCIA DE MATERIAIS DE
CONTROLE INTERNO COMERCIAL
Dias AC, Almeida LCM, Reche GM, Barbosa AL
Sabin Medicina Diagnóstica
Objetivos: A maior parte dos materiais comerciais de controle interno disponíveis
no Brasil para os parâmetros do hemograma é importada, e a descontinuidade de
fornecimento ocorre periodicamente. O objetivo do trabalho é propor um algoritmo e o
uso do estudo de repetitividade, do índice de imprecisão e do gráfico de séries temporais
como uma forma de controle interno. Casuística e métodos: Foi desenvolvida uma
ferramenta na plataforma Excel que possibilita avaliar até três amostras de pacientes
por até 15 dias consecutivos. Foram avaliados os parâmetros hematócrito, hemoglobina
e hemácias do equipamento XN‑10 no mês de fevereiro de 2018. O algoritmo de estudo
proposto é: 1) definir a meta de imprecisão analítica; 2) processar entre uma e três
amostras por dia com valores próximos aos níveis de decisão; utilizar amostras diferentes para cada dia; 3) realizar pelo menos duas corridas analíticas (manhã e tarde);
4) realizar de três a cinco replicatas por corrida; 5) calcular o índice de imprecisão
(imprecisão analítica ÷ meta de imprecisão), que pode variar entre 0 e 1, e plotar
os resultados no gráfico de séries temporais. Resultados e conclusão: Os resultados
observados apresentaram índice de imprecisão menor do que 1. Os valores plotados
no gráfico de séries temporais possibilitam avaliar a imprecisão analítica de amostras
diferentes, em concentrações diferentes, em dias diferentes, fornecendo informações
valiosas sobre o desempenho do sistema analítico sem as limitações relacionadas com
a estabilidade da amostra, que podem ser observadas nos outros métodos de controle
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interno alternativo. Referência: 1. Schons CD, Tavares RG. Proposta do uso de pool
de sangue total como controle de qualidade em hematologia. J Bras Patol Med Lab.
2010; 46(3): 181‑6.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO TÉCNICA DE ASSESSORIA CIENTÍFICA EM
LABORATÓRIO DE APOIO
Moura BS, Pereira CG, Moutinho L, Farace MD, Amancio LF
Lab Rede
Objetivo: Para um laboratório que recebe amostras de todo o país, é imprescindível a atuação de uma assessoria ativa e atualizada. O presente trabalho relata
ferramenta utilizada pela assessoria científica que atua em laboratório de apoio
e promove suporte cientifico e/ou técnico e de correlação clinicolaboratorial a
seus clientes. A fim de acompanhar o andamento e a finalização das diversas
solicitações recebidas pelo setor, foi proposta uma ferramenta de registro dos
atendimentos prestados. Casuística e métodos: A ferramenta, denominada
“Questionamentos”, é administrada pela assessoria científica. As requisições feitas
pelos laboratórios clientes são registradas em planilha de Excel, no momento de
cada atendimento pelo assessor responsável, seja o contato realizado por contato
telefônico, seja por e‑mail. Os registros incluem o laboratório cliente, o contato
local, as datas de entrada e o encerramento do atendimento, bem como a tratativa
da demanda e o tipo de suporte oferecido. No ano de 2017, entre janeiro e dezembro,
foram registrados 689 atendimentos. Resultados e conclusão: Contabilizando
os 689 registros de “Questionamentos” em 2017. Nos tipos de consultoria prestadas
aos clientes, observou-se que a maioria dos atendimentos referem‑se a solicitações
de apoio na interpretação de resultados (62%); seguidas por informações do manual de exames, como indicação do tipo de amostra, coleta, conservante, período
de coleta e condições para envio (21%); com menor percentual, encontram‑se
as solicitações sobre utilidade e indicação dos exames (17%). Conclui‑se que a
ferramenta contribui para o acompanhamento do contato entre os laboratórios,
de apoio e clientes, fornecendo informações sobre as demandas, a partir das
quais podem ser propostas medidas de orientação ao cliente como confecção de
informativos científicos e técnicos, promovendo assim, além do atendimento, a
divulgação do conhecimento, a satisfação e a confiança.
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UTILIZAÇÃO DO PADRÃO INTERNO (CASEIRO) PARA CONTROLAR
RESULTADOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, EXECUTADO EM
DIFERENTES EQUIPAMENTOS
Feres MC, Simone I, Souza MDRF, Oliveira GA, Araujo MAS
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), São Paulo
Objetivo: Com o objetivo de analisar os resultados entre vários equipamentos diferentes para um determinado conjunto de exames, os autores deste estudo objetivaram
identificar indicadores, como controle caseiro, favorecendo a redução de custos e
sem perder a qualidade dos exames. Casuística e métodos: Foi desenvolvido um
estudo em três unidades laboratoriais distintas, contendo o aparelho Cell‑Dyn Ruby
da marca Abbott. A metodologia aplicada foi a de reprodutibilidade de amostra
intra e interequipamentos, na qual uma mesma amostra foi repassada 21 vezes
em um mesmo período em cada um dos módulos dos equipamentos e, também,
ao longo de 21 dias. Resultados e conclusão: As médias de coeficiente de variação
(CV) e desvio padrão (DP) intra e interdia para os três níveis testados de amostras
da rotina foram (Tabela):
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Leucócitos
totais

Hemácias

Hemoglobina

% CV ± DP % CV ± DP % CV ± DP
Intradia
Baixo 1,6 0,37 2 0,11 1,9 0,35
Normal 4 0,19 1 0,11 1 0,12
Alto
5 0,22 1 0,11 7 0,24
Interdia
Baixo
2 0,12 2 0,07 1,7 0,14
Normal 7 0,17 1 0,06 2 0,13
Alto
1,3 0,30 4 0,09 5 0,18

VCM

RDW

Plaquetas

% CV ± DP % CV ± DP % CV ± DP
1,69
7,9
8,2

1,09
0,84
0,84

3,5
6
6

0,54 90,29 7,75
0,25 318,87 15,00
0,23 530,93 18,37

1,30
0,79
0,96

0,80
0,68
0,74

1,6
7
6

0,32 53,77 5,19
0,22 182,25 9,86
0,21 133,05 9,83

Os equipamentos apresentaram níveis aceitáveis de CV, dos quais se concluiu que os resultados
obtidos evidenciam que o custo com controle comercial pode ser reduzido quando intercalamos
com controles caseiros de amostras da própria rotina.
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IDENTIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES EM
LABORATÓRIO CLÍNICO
Nogueira AAR, Silva VM, Strunz CMC
Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: A não conformidade é o não atendimento a um requisito preestabelecido. Esse
requisito pode ser interno, como procedimentos/processos, ou externo, como normas
e leis. A notificação de não conformidade é fundamental para a correção de desvios e
a melhoria do sistema de gestão da qualidade. O objetivo deste estudo foi estimular a
identificação e a notificação de não conformidades em laboratório clínico. Casuística
e métodos: Em abril de 2017, a equipe do laboratório foi treinada e conscientizada para
identificar a ocorrência de não conformidades. A ferramenta de registro foi desenvolvida
para facilitar o preenchimento da ocorrência, da análise da causa, com a utilização de
ferramentas apropriadas, e da proposta do plano de ação. Os formulários para registro
foram disponibilizados nas áreas de trabalho para facilitar o acesso da equipe. Assim que
uma não conformidade era identificada, a equipe da Qualidade orientava o processo de
identificação de causa raiz e a sugestão de plano de ação. Resultados e conclusão: Em
2016, foram registradas 18 não conformidades, sendo 12 delas identificadas durante os
processos de auditoria interna e externa. Em 2017, ano da intervenção, foram registradas
33 ocorrências, sendo quatro delas classificadas como não conformidades potenciais
com indicação de ação preventiva. Dessas, apenas cinco foram comunicadas durante as
auditorias. Até maio de 2018, o laboratório já comunicou 35 não conformidades e cinco
não conformidades potencias. Os principais motivos das ocorrências comunicadas foram
retificação de laudos e resultados de controle de qualidade inaceitáveis. Para todas as
ocorrências, foram abertos planos de ação para eliminar a causa da não conformidade.
Concluímos que o entendimento e a conscientização da equipe foram fundamentais e
eficazes para o aumento da identificação e da notificação de não conformidades.
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USO DA MATRIZ DE RISCO PARA VERIFICAÇÃO DA CRITICIDADE
NAS FASES PRÉ‑ANALÍTICA, ANALÍTICA E PÓS‑ANALÍTICA NAS
ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CLÍNICO
Nogueira AAR, Silva VM, Strunz CMC
Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP)
Objetivo: A fase pré‑analítica é responsável por cerca de 70% do total de erros ocorridos
nos laboratórios, por isso há maior rigor na verificação desses processos. A aplicação de
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uma matriz de risco dividida por fases pré‑analítica, analítica e pós‑analítica possibilita,
além de detectar e evitar erros, facilitar a visualização da fase mais crítica. O objetivo deste
estudo foi verificar por meio do uso da matriz de risco a fase com maior número de riscos
e a fase considerada mais crítica. Casuística e métodos: Cada processo foi dividido em
fases pré‑analítica, analítica e pós‑analítica. Foram calculadas a frequência e a gravidade
de cada risco, ambos com níveis de 1 a 4, e o produto deste cálculo produziu um escore
de criticidade (nível 1 a 16). Processos com escore de risco de 1 a 3 foram considerados
aceitáveis; pontuações 4 a 6, pouco aceitáveis e pontuações de 8 a 16, inaceitáveis. Foram
somadas por fase as atividades e os níveis de criticidade. Resultados e conclusão: Um
total 147 riscos foi listado na matriz, sendo 48,6% deles na fase pré‑analítica, 28,2% na
fase analítica e 25,5% na fase pós‑analítica. A fase pré‑analítica apresentou um escore
de 46,4% aceitáveis, 44,9% pouco aceitáveis e 4,3% inaceitáveis. Na analítica, 76,2%
aceitáveis, 21,4% pouco aceitáveis e 2,4% inaceitável. Já na fase pós‑analítica, foram
57,9% aceitáveis, 15,8% pouco aceitável e 26,3% inaceitáveis. Concluímos que as fases
pré‑analíticas e analíticas possuem maior número de riscos, porém classificados com
baixa criticidade e aceitáveis, apenas descritos em procedimentos e monitorados para
prevenção. A fase pós‑analítica obteve maior número de riscos críticos e inaceitáveis,
que precisam de ações corretivas.
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VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE COAGULAÇÃO EM
HOSPITAL ONCOLÓGICO TERCIÁRIO DE SÃO PAULO
Rodrigues L, Salomão DF, Souza ES, Pluskat FL, Veludo AMG
Laboratório de Urgência do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
Objetivo: Validar os testes tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina
parcial ativada (TTPA), tempo de trombina (TT) e fibrinogênio (Fib), levando em
consideração a tecnologia local vigente. Casuística e métodos: Conforme protocolo
sugerido pelo CLSI, foram realizados testes de precisão e comparabilidade entre os
diferentes equipamentos utilizados pelo laboratório. Para o ensaio de TP em segundos
e INR, foram utilizadas 50 amostras; para o TTPA em segundos e ratio, 30 amostras;
para o TT em segundos, 40 amostras; por fim, para o fibrinogênio, 50 amostras. Todas
as amostras foram provenientes de plasma citratado. Os cálculos estatísticos avaliados
foram coeficiente de correlação (r) dos métodos e coeficiente de variação (CV) dos
controles normais (CN) e patológicos (CP). Resultados e conclusão: O coeficiente
de correlação dos testes TP, TTPA, TT e Fib foram, respectivamente: 0,9733; 0,9880;
0,9165; e 0,9733. Todos os analitos testados foram avaliados como adequados pela
análise estatística do programa EP Evaluator®. O ensaio de precisão intraensaio
(CV%) apresentou os seguintes resultados: TP CN: 1,08 CP: 1,47; TTPA CN: 1,25 CP:
2,60; TT CN: 1,23 CP: 1,06; Fib CN: 4,49 CP: 4,22. Dessa forma, os instrumentos foram
considerados comparáveis (harmonizados) dentro de um intervalo. Referências: 1.
CLSI. Protocol for the valuation, validation, and implementation of coagulometers;
approved guideline. CLSI document H57‑A. Wayne, PA: Clinical and Laboratory
Standards Institute; 2008. 2. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial. Comissão de acreditação de laboratórios clínicos. Norma do Programa
de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC); versão 2016.
381

Tema livre tradicional

Objetivo: Minimizar risco de acidentes com perfurocortante na coleta de exames
laboratoriais. Casuística e métodos: Por meio da implantação de um escalpe para
coleta de sangue com dispositivo de segurança retrátil e com a capacitação contínua
dos colaboradores e da promoção da conscientização por parte dos colaboradores e
da qualidade da amostra biológica coletada para aumentar a segurança no processo.
Resultados e conclusão: Redução de 99% dos acidentes com perfurocortante no
momento da coleta de exames laboratoriais e aumento da satisfação dos colaboradores. Referências: 1. Padrões de Acreditação da Joint Commission Internacional para
Hospitais. 5 ed. 2. Joint Commission Internacional. Consórcio brasileiro de acreditação
de sistemas de serviço de saúde. Rio de Janeiro: CBA; 2014. 3. Brasil. Normas. NR 32‑Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Brasília: Ministério do Trabalho
e Emprego; 2008. Disponível em: http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/
SST/NR/NR32.pdf. [Acesso em: 14 fev 2018]. 4. National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH). NIOSH alert: preventing needlestick injuries in health care
settings, DHHS (NIOSH) Publication no. 2000‑18. Washington. DC: U.S. Government
Printing Office; 1999.
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VALIDAÇÃO DE PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM DIFERENTES
VOLUMES DE TUBOS COM EDTA
Almeida Jr. SA, Broisler AC
SARSTEDT
Objetivo: Realização de validação de parâmetros hematológicos do tubo Multivette®
600 µl K3 EDTA em volumes de 200 µl e 600 µl. Casuística e métodos: Realização
de validação dos parâmetros hemoglobina, hematócrito e plaquetas em um número
amostral (n = 20) para validação da utilização de microtubos com volume de 600
µl em preenchimento de 200 e 600 µl de sangue. Como padrão, foi utilizado o tubo
praticado pelo laboratório, o S‑Monovette® 2,6 ml K3 EDTA. A partir da mesma punção,
foi realizada coleta do tubo padrão e dos dois volumes já informados e realizadas
análises em equipamento para tal finalidade. Após obtenção dos resultados, foram
calculados desvio padrão, coeficiente de variação e, ainda, análise estatística por meio
do programa GraphPad Prism 6, pelo método de correlação de Pearson, com valor
de p < 0,05%. Resultados e conclusão: A realização de venopunção em pacientes
pediátricos traz a problemática como dificuldade de acesso, dificuldade na imobilização
do paciente e desidratação. Neste intuito, torna-se eficiente a utilização de coletas de
volumes menores de sangue levando a um impacto positivo no paciente desde que
garantidas a qualidade e a fidedignidade dos resultados emitidos. Quando avaliados
o parâmetro plaquetas, foi possível observar pela correlação do método estatístico de
Pearson que as coletas nos volumes de 200 µl e 600 µl não apresentaram diferenças
significativas estatisticamente, sendo encontrado valor de p = 0,0001%, com desvio
padrão de ± 6,46 e coeficiente de variação em 0,63%. O mesmo é observado em dosagens de hemoglobina e hematócrito que obtiveram valor de p = 0,0001% de confiança,
com desvio padrão de ± 0,15% e ± 0,62%, respectivamente, e desvio padrão de 1,28%
e 2,67% respectivamente. Diante desses resultados obtidos pelas avaliações estatísticas
e pelo coeficiente de variação, é possível afirmar que a coleta em volumes menores
nas amostragens de 200 µl e 600 µl reproduz o mesmo resultado quando comparada
com a de volume de 2,6 ml.
223

IMPLANTAÇÃO DO ESCALPE DE COLETA DE SANGUE COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA COLETA DE EXAMES
LABORATORIAIS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE SÃO PAULO

VALIDAÇÃO DE INTERVALOS DE REFERÊNCIA PARA O SETOR DE
HEMATOLOGIA

Rodrigues L, Lira SRS, Torres SPS, Grosso R, Aquino JS
Setor de Coleta do Laboratório de Urgência do Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo
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Cappellari A, Lausch BS, Avi KT, Muller KG
Ghanem Laboratório Clínico (Dasa)
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Objetivos: Validar os intervalos de referência (IR) retirados da literatura para os exames: hemograma (H), tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial
ativada (TTPa) e fibrinogênio, utilizando relatórios gerados pelo sistema laboratorial
(SL). Casuística e métodos: Foram desconsiderados, pacientes com doenças preexistentes e resultados anteriores alterados. Para H, os pacientes utilizados foram os próprios
colaboradores, indivíduos acima de 18 anos, de ambos os gêneros, com solicitação de
periódico. Para coagulação, pacientes com perfil pré‑cirúrgico, de ambos os gêneros,
com idades entre 1 e 70 anos, os quais não faziam uso de anticoagulantes orais. A
análise estatística dos dados foi realizada por meio do programa Excel. Resultados e
conclusão: Para essa validação, o CLSI preconiza testar 20 indivíduos considerados
saudáveis. Das amostras, apenas 10% podem fornecer resultados fora do IR. Caso
contrário, as dosagens devem ser repetidas e, se o erro se repetir, os valores de bula
não poderão ser utilizados. Os parâmetros do H que possuem IR iguais para ambos
os sexos foram avaliados em conjunto: WBC (leucócitos totais), contagem diferencial
em (%) de bastão, segmentado, linfócitos, monócitos e eosinófilo: adequação de 95%,
uma inadequação para monócitos (%) IR: 2% a 10%, resultado (R) 13%. Para volume
corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração
hemoglobínica corpuscular média (CHCM), amplitude de distribuição dos eritrócitos
(RDW) e plaquetas (PLT), obtivemos adequação de 95%, uma amostra inadequada
para CHCM, IR: 32 a 36 g/dl, R: 31,9 g/Dl. Os índices eritrócitos (RBC), hemoglobina
(HGB) e hematócrito (HCT) possuem IR para cada gênero; obtivemos uma adequação de 100%. Para os testes de coagulação, os parâmetros atividade de protrombina,
International Normalized Ratio (INR), segundos, relação paciente-padrão e fibrinogênio obtiveram 100% de adequação. Dessa maneira, conseguimos assegurar que as
referências utilizadas estão representando a população estudada.
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VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO ENSAIO DE INSULINA
REPADRONIZADO NO EQUIPAMENTO ADVIA CENTAUR® EM
COMPARAÇÃO COM O EQUIPAMENTO DXI BECKMAN COULTER®
Canali DGR, Vieira AC, Soika MW, Faria DK, Lopes ACW
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AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO Q‑FLAG DE BLASTOS EM
EQUIPAMENTOS XN
Penteado RMC, Saldanha AFA, Villarinho AAR, Mendes CEA, Guerra JCC
Sociedade Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Objetivo: Hemograma é o principal exame laboratorial capaz de detectar anormalidades e monitorar pacientes com doenças hematológicas. Com o advento de analisadores
hematológicos automatizados, flags devem ser reavaliados com a análise do esfregaço
de sangue periférico. Em equipamentos XN‑ Sysmex, a presença de células anômalas,
incluindo a presença de blastos, é indicada por um valor, em uma escala de 0 a 300.
Neste cenário, Q-flag para blastos é sinalizado em valores superiores ou iguais a 120. O
objetivo deste estudo é verificar a performance do Q-flag de blastos de cada equipamento
XN e sua comparabilidade interinstrumental. Casuística e métodos: Noventa e quatro
amostras de sangue para realização de hemograma foram analisadas em ambos os
equipamentos XN; realizou-se avaliação morfológica em esfregaço de sangue periférico
por dois microscopistas experientes. Realizado o cálculo de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN de cada equipamento para o Q-flag de blastos de cada equipamento
XN. Realizados testes de concordância entre os equipamentos, utilizando correlação
linear e teste kappa. Resultados e conclusão: O equipamento XN1 apresentou os
seguintes resultados: sensibilidade: 64%; especificidade: 66%; VPP: 25%; e VPN: 91%.
Já o equipamento XN2: sensibilidade: 79%; especificidade: 64%; VPP: 28%; e VPN: 94%.
Em estudos de correlação entre os dois equipamentos, a taxa de concordância foi de
78%, com correlação linear (r = 0,799) e teste kappa de 0,559 (p < 0,001). Diante da
diferença significativa, realizou-se recalibração dos equipamentos. Após intervenção, os
resultados do equipamento XN1 foram: sensibilidade: 93%; especificidade: 66%; VPP:
58%; e VPN: 95%. O equipamento XN2 apresentou os seguintes resultados: sensibilidade: 93%; especificidade: 72%; VPP: 64%; e VPN: 95%, com taxa de concordância de
88,6%, correlação linear (r = 0,86) e teste kappa de 0,772 (p < 0,001). Este estudo
demonstra a necessidade de avaliações periódicas de Q-flags críticos, como o flag de
blastos, inclusive em estudos interequipamentos.

Laboratório Médico Santa Luzia
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Objetivos: A insulina é um hormônio proteico sintetizado, armazenado e secretado
pelas células beta do pâncreas. Seus níveis podem ser úteis na avaliação de hipoglicemia
em jejum, na determinação da resistência à insulina da população em geral, na avaliação de anomalias da função de secreção das células beta e no estudo da fisiopatologia
da diabetes. A partir da repadronização realizada no calibrador do teste disponível no
mercado para o equipamento Advia Centaur Siemens® em 2017, conforme informado
na carta CC17‑10, valores aparentemente mais baixos foram observados nos resultados
de pacientes da rotina. O presente trabalho tem como objetivos avaliar os requisitos
da qualidade para a insulina em equipamentos de diferentes fabricantes e averiguar
o desempenho do equipamento Advia Centaur® após repadronização. Casuística e
métodos: Amostras com resultados abrangendo a linearidade dos reagentes foram analisadas no equipamento Unicell DXI® da Beckman Coulter versus equipamento Advia
Centaur® Siemens (em uso na rotina), ambos pelo método de quimioluminescência.
Foram avaliadas estatisticamente a precisão e a acurácia. Resultados e conclusão: A
concentração das amostras selecionadas para estudo de precisão foi, em média, 1,58 e
39,35 µIU/ml. Os resultados da precisão intradia foram de 0,70% e 1,53% e entredias,
1,20% e 2,18%, respectivamente, resultados menores que os coeficientes de variação
definidos pelo fabricante (3,3% e 4,5%). Para acurácia, o parâmetro r da análise de
regressão foi 0,990 (aceitável ≥ 0,975) e o índice de erro, 100% de concordância entre
os resultados analisados. Os resultados obtidos demonstram que há equivalência
entre os equipamentos testados. Em todas as etapas da verificação, obteve-se um nível
de desempenho satisfatório, aprovando o reagente repadronizado de insulina Advia
Centaur® para a rotina.

124

ESTUDO DE ERROS DE CONTROLES EXTERNOS EM UM
LABORATÓRIO PRIVADO DE MÉDIO PORTE
Santos SO, Varelas MMC
Unimed Serviços de Diagnósticos
Objetivos: Traçar e classificar os principais tipos de erros em ensaios de proficiência
clínica e pontuar as principais causas desses erros. Casuística e métodos: O ensaio de
proficiência compreende um programa de garantia da qualidade e do monitoramento
de desempenho, sendo uma ferramenta de controle de qualidade eficaz na determinação do desempenho analítico do laboratório. Foi realizado estudo retrospectivo dos
relatórios de investigação de causa de resultado inadequado do referido laboratório, dos
ensaios considerados inadequados pelo provedor do programa, nas rodadas dos anos
de 2016 e 2017. Os dados foram compilados em planilhas Excel para confecção dos
gráficos e da análise. Resultados e conclusão: O laboratório realizou 1.229 ensaios de
proficiência em 2016 e 1.756 no ano de 2017. Destes, 52 (4,2%) foram inadequados no
ano de 2016 e 60 (3,4%), em 2017. Desse total de inadequados, 61% foram considerados
como erro técnico, seguido de erro aleatório 15%, metodologia 10%, grosseiro 10% e
sem explicação 4%. As falhas atribuídas à reconstituição e à estabilidade dos itens do
ensaio foram a principal causa referida a erros técnicos. Observou‑se que as falhas de
identificação microscópica (erro técnico) ocorreram tanto em imagens digitalizadas
quanto nas observadas ao microscópio, sendo a digitalizada com maior ocorrência
nos ensaios de contagem celular diferencial e, ao microscópio nos ensaios de parasi-
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tologia. Os erros de contagem ocorreram na maior parte nos ensaios digitais (vídeo),
e os erros grosseiros foram, na totalidade, ocorridos na digitação do resultado. Devido
à existência dos erros aleatório e sistemático inerentes aos processos, todo laboratório
ocasionalmente apresentará resultados insatisfatórios no controle de qualidade e qualquer ação deve ser considerada para minimizar ao máximo as variações e mantê‑las
sob controle para não impactar nos resultados da rotina e ocasionar dano ao paciente.
13

AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES NA FASE PRÉ-ANALÍTICA EM
UNIDADE COLETADORA DE ANÁLISES CLÍNICAS QUANTO A NORMA
PALC 2016
Almeida Jr. SA, Andrade G, Andrade JF
Euro Anglo
Objetivo: Avaliar os procedimentos instalados em serviço de coleta de espécimes de
análises clínicas em UCAL diante do item 8 – Gestão da Fase Pré‑Analítica da Norma
PALC 2016 –, em unidade atendida por laboratório acreditado PALC. Casuística e
métodos: Realizada a avaliação de 19 itens (8.1 a 8.19) e 61 subitens descritos no manual. A identificação foi realizada de forma avaliativa em dias alternados, observando
colaboradores que desenvolvem a rotina de coleta no laboratório. Para realização da
avaliação, todo procedimento foi acompanhado por profissional inscrito no Conselho
Regional de Biomedicina com atuação dentro da área de auditoria em laboratórios
e experiência na condução de auditorias pela Norma PALC 2016, além de possuir
curso de auditor interno pela norma PALC 2016 oferecido pela Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML). Resultados e conclusão:
Dos 61 itens avaliados, 78,7% foram considerados adequados quanto a Norma PALC
2016; 3,3% não foram avaliados por não entrarem no escopo da unidade e o restante,
que corresponde a 18%, não atendeu a norma, sendo emitidas não conformidades
a eles. A maior problemática encontrada foi na documentação solicitada, tal como
manual de coleta, lista de exames realizados e, ainda, manual de transporte e plano
de contingência em caso de acidentes. Para tratativa dessas não conformidades, foi
solicitada ao gestor da unidade a realização de plano de ação conforme item 2.8 da
Norma PALC 2016. Nesse registro são definidas as ações a serem implementadas para
a eliminação da causa raiz de uma não conformidade. Envolve o estabelecimento de
responsabilidades e prazos. A avaliação pela Norma PALC 2016 é educativa e traz a
cultura de qualidade e segurança dos pacientes, levando a eles maior qualidade e ao
médico maior segurança nos resultados. Referência: 1. Norma PALC 2016. Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial.
100

VERIFICAÇÃO DO MÉTODO DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA PARA
PARATORMÔNIO: PTH NO EQUIPAMENTO DXI BECKMAN COULTER®
EM COMPARAÇÃO COM O EQUIPAMENTO ADVIA CENTAUR XP®
Canali DGR, Soika MW, Vieira AC
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: O paratormônio (PTH), secretado pelas glândulas paratireoides, é responsável
pelo equilíbrio do cálcio e pela 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. O trabalho tem o objetivo de avaliar os requisitos
da qualidade para o PTH em equipamentos de diferentes fabricantes. Casuística e
métodos: Amostras com resultados abrangendo a linearidade dos reagentes foram analisadas no equipamento Unicell DXI® da Beckman Coulter versus equipamento Advia

125

Tema livre tradicional

Centaur® Siemens (em uso na rotina), ambos pelo método de quimioluminescência.
Foram avaliadas acurácia e precisão. As amostras utilizadas obedeceram aos requisitos
pré‑analíticos preconizados e estavam de acordo com as instruções do fabricante.
Resultados e conclusão: A concentração das amostras selecionadas para estudo de
precisão foi, em média, de 16,9 e 76,5 pg/ml. Os resultados da precisão intradia foram
2,51% e 4,58% e entredias, 2,98% e 1,82%, respectivamente, resultados menores que
os coeficientes de variação definidos pelo fabricante (5,8% e 3,2%). Para acurácia, o
parâmetro r da análise de regressão foi 0,993 (aceitável ≥ 0,975) e o índice de erro,
96% dos resultados analisados. Os resultados obtidos demonstram que há equivalência
entre os reagentes testados nos diferentes equipamentos, contudo o reagente utilizado
no equipamento Unicell DXI® da Beckman Coulter apresenta outras vantagens,
entre elas, maior sensibilidade analítica, ampla faixa de linearidade e tempo maior
de estabilidade da amostra. Após todas as etapas de verificação mais as vantagens
apresentadas pelo teste, este foi aprovado para ser implementado na nossa rotina.
104

VERIFICAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DO MÉTODO DE ELISA PARA
PESQUISA DE DOENÇA CELÍACA ENTRE O EQUIPAMENTO QUANTA
LYSER 240® EM COMPARAÇÃO COM O EVOLIS®
Canali DGR, Nunes JS, Balestrin MB
Laboratório Médico Santa Luzia
Objetivo: Avaliar semiquantitativamente os resultados dos testes de pesquisa de anticorpos transglutaminase IgA (TTG‑A), gliadina IgA (GLI‑A) e gliadina IgG (GLI‑G)
por ELISA entre os equipamentos Quanta Lyser 240® em comparação com o EVOLIS®.
Casuística e métodos: Amostras com resultados reagentes e não reagentes para os
testes TTG‑A,GLI‑A e GLI‑G foram analisadas no equipamento Quanta Lyser 240® da
Inova Diagnostics versus equipamento EVOLIS® da Biorad, ambos pelo método de
ELISA. Foram avaliados testes de acurácia diagnóstica, teste de Agreement, sensibilidade e especificidade estimada, valores preditivos positivos (VPP) e negativos (VPN)
e cálculo de kappa. Resultados e conclusão: Foram analisadas 40 amostras para
o teste TTG‑A. Dessas, 20 eram reagentes (RG), sendo 16 delas com seus resultados
verdadeiramente positivo (VP), e 20, não reagente (NR), as quais confirmaram seu
resultado verdadeiramente negativo (VN). A sensibilidade encontrada foi de 80% e
a especificidade, de 100%. VPP de 100% e VPN de 83,33%. No cálculo de kappa, foi
observado resultado de 0,80, considerado ótimo. Para a GLI‑A, foram testadas 43
amostras, das quais 23 amostras eram RG, com um valor VP de 21; 20 eram NR, que
também confirmaram seu resultado VN. A sensibilidade foi de 91,3% e a especificidade,
de 100%. VPP de 100% e VPN de 90,9%. Cálculo de kappa de 0,90, considerado ótimo.
Das 30 amostras de GLI‑G, 10 eram RG, com oito VP e 20 amostras com resultado
NR, que também confirmaram seu resultado VN. A sensibilidade foi de 80% e a especificidade, de 100%. VPP de 100% e VPN de 91%. O cálculo kappa foi de 0,83, com
concordância ótima. Apesar de alguns resultados discrepantes entre os fabricantes, o
diagnóstico para a doença celíaca deve ser avaliado com outros marcadores e com a
clínica do paciente. Os resultados obtidos nesta validação demonstram que existe uma
concordância entre os equipamentos testados e, após todas as etapas da validação,
esses testes foram aprovados para implantação na rotina.
97

PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DA FASE PRÉ‑ANALÍTICA PELOS
CLIENTES DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Martins JM, Martinello F
Universidade Federal de Santa Catarina

Tema livre tradicional
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Objetivo: Analisar a satisfação dos usuários que utilizam um laboratório clínico público
de um hospital universitário. Casuística e métodos: A satisfação dos clientes com o serviço
de análises clínicas foi avaliada por meio de um questionário com perguntas agrupadas
em três partes para avaliar a qualidade do atendimento: 1) no momento do agendamento
de exames; 2) na recepção; e 3) na coleta. Para avaliar o atendimento ao cliente, 23
questões foram utilizadas como indicadores e avaliadas pela Métrica Sigma. Resultados
e conclusão: O percentual de satisfação dos clientes foi de 93% no atendimento no momento do agendamento, 84% no sistema de distribuição de senhas e na coleta de amostra
do laboratório, 93% no atendimento ao chegar no laboratório para a coleta, 92% na
organização do ambiente, 84% no tempo entre recepção e coleta, 98% na organização e
limpeza do box de coleta e 100% no atendimento dos flebotomistas. Dos 23 indicadores da
qualidade utilizados para avaliar a satisfação dos clientes, 13 apresentaram desempenho
abaixo de 3; um, entre 3 e 4; e cinco, acima de 4. Por outro lado, quatro indicadores
apresentaram Sigma 6,0. Em relação as três etapas da fase pré‑analítica avaliadas pelo
questionário de satisfação, a que apresentou pior desempenho foi o agendamento, com
um Sigma médio de 2,1, seguido do atendimento na recepção (Sigma 2,9) e da coleta
(Sigma 3,8), que teve um desempenho satisfatório. Considera‑se a importância deste
estudo pela carência de especificações da qualidade para o atendimento ao cliente na
fase pré‑analítica e pela contribuição que pode fornecer para a gestão da qualidade e o
aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
98

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE VARIAÇÕES DO MÉTODO
DE WESTERGREN PARA AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE
HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
Lacerda‑Neto LJL, Temoteo TL, Nóbrega LG, Freitas RCF, Romualdo TA
CENTRALAB, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Objetivos: Registrar os métodos utilizados para determinar a velocidade de hemossedimentação (VHS) nos diversos laboratórios que atuam no interior do Nordeste,
mais especificamente no Alto Sertão Paraibano, Cariri Cearense e Oeste Potiguar, bem
como verificar a diferença estatística entre as variações de realização do método de
Westergren, citado no levantamento. Casuística e métodos: A determinação de VHS é
um exame com aplicabilidade para predição de processos inflamatórios, infecciosos e
neoplásicos. O método de Westergren sem modificações é considerado o padrão-ouro
na determinação do VHS pelo Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), porém
muitos laboratórios realizam esse método com adaptações e/ou modificações. Um
levantamento com análise de estatística descritiva foi realizado por meio de um
questionário, registrando os métodos utilizados para determinação do VHS no interior
no Nordeste. Também foi realizado um teste de comparação entre os métodos mais
utilizados (Westergren adaptado com sangue total e Westergren adaptado com diluição
com soro fisiológico). A análise estatística para comparação dos métodos foi Anova,
com teste de Turkey e t de Student, com correção de Welch e p < 0,05, considerado
significante. Resultados e conclusão: Os resultados mostraram que 80% dos laboratórios utilizam o método de Westergren com adaptações, e que as principais são com a
amostra sem diluição (97%) e com diluição em soro fisiológico (3%). A média do VHS
sem diluição mostrou‑se maior e diferente estatisticamente quando comparada com a
do grupo com diluição com soro fisiológico. Podemos concluir que houve proliferação
errônea da adaptação do método de Westergren, que pode estar elevando os valores do
VHS liberados, abrindo possibilidade para estudos mais abrangentes e possível edição
de recomendação para realização do método de Westergren.
49

ERRADICAÇÃO DE MYCOPLASMA EM LINHAGEM CELULAR
IMORTALIZADA UTILIZADA NA ROTINA LABORATORIAL

126

Olivé NA, Yoshino EH
Grupo Fleury
Objetivo: A utilização de células, no auxílio do diagnóstico de patologias, está em
ascensão. No entanto, manipuladores dessa técnica encontram o mesmo desafio:
as contaminações. Entre as mais temidas estão os Mycoplasma. Isso porque sua
estrutura morfológica é resistente à ação dos antibióticos utilizados habitualmente. Os Mycoplasma, quando presentes em cultura celular in vitro, realizam um
mecanismo de simbiose‑parasitário, levando a um dano no ciclo celular e consequentemente prejudicando a síntese proteica; em casos extremos, pode levar à perda
da linhagem. Buscando a erradicação do parasita sem a perda da linhagem celular,
procuramos por fármacos que fossem viáveis a rotina e selecionamos o Plasmocin™.
Casuística e métodos: Coletou‑se o sobrenadante da linhagem em cultivo Hep‑2
para extração e amplificação DNA, verificando então a presença de Mycoplasma. As
Hep‑2 contaminadas foram expandidas para curva de concentração dose resposta do
Plasmocin™. Inicialmente, utilizaram-se as concentrações 25 µg/ml; 12,5 µg/ml;
8,3 µg/ml; 6,25 µg/ml e 5 µg/ml, durante sete dias, com substituição do meio a cada
48 horas. A cada troca de meio, foi coletado 1 ml sobrenadante de cada concentração.
Resultados e conclusão: Ao final do sétimo dia, constatou‑se que as Hep‑2 tratadas
com as concentrações de 25 µg/ml e 12,5 µg/ml não apresentavam contaminação
com Mycoplasma. Em contrapartida, a concentração 5 µg/ml mostrou‑se ineficaz.
As concentrações 8,3 µg/ml e 6,25 µg/ml apresentaram diminuição na intensidade
do produto amplificado, no entanto ainda é possível detectar presença do parasita. Os
resultados obtidos até o momento mostram‑se mais eficazes que os da literatura, pois
obtivemos a erradicação do parasita utilizando metade da concentração (12,5 µg/ml)
e do tempo recomendados. Os dados obtidos serão o gatilho para a descontaminação
de linhagens celulares raras. Referência: 1. Drexler HG, Uphoff CC. Mycoplasma
contamination of cell cultures: incidence, sources, effects, detection, elimination,
prevention. Cytotechnology. 2002; 39: 75-90.
71

REDUÇÃO DE INDICADORES DE HEMÓLISE POR MEIO DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM POSTO DE COLETA ATENDIDO PELO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Almeida Jr. SA, Broisler AC
SARSTEDT
Objetivo: Aplicação de Educação Continuada nas unidades terceirizadas coletoras
de amostras como ferramenta de diminuição do indicador de hemólise para o valor
de 0,4%. Casuística e métodos: Realização de treinamentos e acompanhamentos de
rotina para padronização dos processos instalados e avaliação de desvios de procedimentos que poderiam interferir na análise da amostra. Resultados e conclusão:
Em trabalho conjunto com assessoria científica, técnico da qualidade e prefeitura, foi
possível treinar 143 colaboradores em três unidades de coleta terceirizadas, nas quais
foram avaliados itens como escolha do acesso para punção, tempo de garroteamento,
antissepsia do local a ser puncionado, sequência dos tubos coletados, homogeneização
dos tubos, armazenagem dos tubos após a coleta, tempo de retração do coágulo,
centrifugação e transporte das amostras. A avaliação do trabalho ocorreu entre os
meses de julho e dezembro de 2017, e os resultados foram comparados com os do
semestre anterior. Por meio do indicador, pode‑se observar que, no semestre anterior
ao trabalho de Educação Continuada, a média mensal do semestre foi de 1,22% e,
no semestre seguinte ao trabalho, de 0,48%. O insucesso do objetivo foi avaliado e
indicado por problemas de centrifugação das amostras, visto que eram coletadas em
unidades terceirizadas e encaminhadas sem centrifugação, e o transporte feito sob
refrigeração, em temperaturas de 2°C a 8°C, um dos fatores relevantes para a ocorrência de hemólises. De forma geral, é possível observar uma redução significativa no
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número de hemólise em amostras coletadas em unidades terceirizadas atendidas pelo
laboratório, indicando que a Educação Continuada e o acompanhamento do processo
para avaliação de eficácia e efetividade mostraram-se úteis. Para redução ainda mais
deste indicador, foi sugerido que a centrifugação das amostras ocorra antes do envio ao
laboratório, aguardando o período de retração do coágulo e que a armazenagem e o
transporte delas sejam realizados sem refrigeração, em temperatura de 18°C a 25°C.

TESTES LABORATORIAIS REMOTOS
220

VALIDAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL REMOTO (TLR):
GLICOSÍMETRO

Tema livre tradicional

enfermagem realiza a leitura do código de barra do seu crachá funcional, da pulseira
do paciente e da tira reagente; na sequência insere a tira para medição de glicose e
coleta a amostra de sangue para realização do HGT. Automaticamente o equipamento
faz a transmissão dos dados para o PEP e o painel de monitoramento do laboratório.
O resultado é visualizado por todos os membros da equipe multidisciplinar no PEP, na
tela de sinais vitais. O profissional de saúde, ao checar a prescrição de solicitação de HGT
no PEP, é direcionado pelo sistema à conferência do valor do HGT, apresentando assim
a conduta que o profissional deverá adotar com o paciente, além de emitir um alerta
visual na tela do PEP quanto aos valores considerados críticos e informar a necessidade
de registro do valor de HGT e a confirmação da conduta. A informatização dos dados
possibilitou o monitoramento do valor crítico e do HGT pelo laboratório e pela equipe assistencial, bem como a rastreabilidade total do processo de controle glicêmico. Utilizando
os recursos tecnológicos, foi possível obter o monitoramento do valor crítico, favorecendo
o estabelecimento de diagnóstico rápido e intervenções terapêuticas imediatas, apoiando
a tomada de decisão da equipe.

Cortivo GD, Aquino GK, Moretto POC, Longhi AO, Senger MF
225

Unimed Litoral
Objetivo: Avaliar o desempenho dos dispositivos de medição de glicemia (glicosímetros), incluindo suas características de desempenho relativas a exatidão, imprecisão,
linearidade e determinação da correlação comparando com a metodologia utilizada de
referência no laboratório central. Casuística e métodos: Os critérios de aceitação para
este estudo de validação foram baseados nos dados extraídos do College of American
Pathologists (CAP), que apresenta especificações da qualidade para testes de glicose.
Tabela. Resultados e conclusão: Estudo de comparabilidade entre metodologias
(FreeStyle Precision Pro × Vitros 5600). Após análise dos dados, conclui‑se que
os dispositivos de medição de glicemia (glicosímetros) apresentaram precisão dentro
dos limiteis aceitáveis dos resultados, quando comparados com os resultados dos testes
tradicionalmente realizados no laboratório central.
Tabela – Estudo de comparabilidade entre metodologias
(FreeStyle Precision Pro × Vitros 5600)
Número de testes
40
Média geral (mg/dl)
84,50
DP (mg/dl)
3,54
CV %
3,84
Erro total %
10,34
Coeficiente de correlação (r)
0,957
Bias %
4,00
221

MONITORAMENTO DE VALOR CRÍTICO DO HEMOGLICOTESTE
Almeida VLV, Cardoso RB, Oliveira EB, Marques JS, Carvalheira NS
Unimed RIO
Objetivo: Relatar a experiência de implementação de monitoramento de valor crítico
do hemoglicoteste (HGT). Casuística e métodos: Estudo descritivo. As implementações
perpassaram‑se por fases: escolha do equipamento de teste laboratorial remoto (TLR);
validação de métodos e controle de qualidade das análises; elaboração do protocolo de
controle glicêmico agregado ao prontuário eletrônico do paciente (PEP); integração do
equipamento de HGT ao PEP; elaboração de uma ficha eletrônica dentro do PEP para
registro do valor crítico e medidas de mitigação; e treinamentos. Resultados e conclusão:
O hospital realiza em média 1000 internações por mês e diariamente processa 300 HGT.
O equipamento de TRL adotado possui tecnologia wireless, que viabilizou a interoperabilidade. A execução do HGT foi operacionalizada de maneira simples. O profissional de
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GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO HEMOGLICOTESTE EM
AMBIENTE HOSPITALAR
Almeida VLV, Cardoso RB, Paludeto SB, Marques JS, Carvalheira NS
Hospital Unimed Rio
Objetivo: Relatar a experiência de implementação do gerenciamento informatizado
do hemoglicoteste (HGT). Casuística e métodos: Estudo descritivo. Resultados e
conclusão: Diariamente, são processados 300 HGT. O aparelho de HGT adotado
possui wireless, o que viabilizou interoperabilidade. O profissional realiza a leitura
do código de barra do seu crachá funcional, da pulseira do paciente e da tira reagente.
O equipamento faz a transmissão dos dados para o PEP e o painel de monitoramento
do laboratório. O resultado do exame vai direto para a tela de sinais vitais do PEP. Foi
plausível o cadastro de condutas conforme valor de HGT no PEP. Ao checar o HGT, o
sistema envia um alerta visual informando a necessidade de registro do valor crítico
de HGT e da conduta. Foi possível a emissão de laudo do resultado do exame de HGT
realizado no aparelho. Foram realizados os testes de precisão e qualificação dos
equipamentos, utilizando um kit de linearidade, e, diariamente, o controle interno
de qualidade do HGT, com tiras reagentes enzimáticas que bloqueiam a realização de
resultados do paciente, a cada 24 horas, caso o resultado do controle seja inadequado.
Para controle externo de qualidade de HGT, foram adotados ensaios de proficiência semestral. O interfaceamento proporcionou o monitoramento dos testes de controle de
qualidade. Todas as ocorrências foram registradas e tratadas em formulário próprio
de investigação de não conformidade. Foi criada uma ficha eletrônica no PEP para
registro da comunicação do valor crítico. Utilizando os recursos tecnológicos, foi
possível obter a rastreabilidade, o controle da qualidade e o gerenciamento de toda
operacionalização do HGT. A informatização favoreceu a obtenção dos dados, o que
beneficiou o estabelecimento de diagnóstico rápido e as intervenções terapêuticas
imediatas, apoiando a tomada de decisão da equipe multidisciplinar.
384

COMO EXTRAIR O MÁXIMO POTENCIAL DOS TLR EM SAÚDE
PÚBLICA?
Almeida BMM, Klosovski CC, Melo F, Santiago EB, Martins GAM
HI Technologies
Objetivo: Diminuir as barreiras de acesso ao diagnóstico efetivo de doenças importantes, como as cardiovasculares, diabetes, hepatites e HIV. Casuística e métodos: O

Tema livre tradicional
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teste laboratorial remoto (TLR) possibilita a liberação do resultado de um exame em
poucos minutos. As repercussões são enormes, como a ampliação do acesso ao teste e
a redução do tempo entre a coleta e resultado, o turnaround time (TAT). Observa‑se
que os TLR não são utilizados de maneira efetiva, pois das 257 milhões de indivíduos
com hepatite B, apenas 9% sabem do diagnóstico. Em relação à hepatite C, de 71
milhões portadores, menos de 20% sabem dessa condição e menos de 2% estão em
terapia. Para o HIV, dos 37 milhões de indivíduos que vivem com o vírus, 70% estão
diagnosticados e apenas 54% estão em tratamento. As novas tecnologias associadas à
conectividade permitem a centralização da gestão dos TLR. Laboratórios, farmácias
e centros de saúde têm papel fundamental no rastreamento de doenças nas quais
o tempo de execução do teste e o início do tratamento são essenciais. Resultados
e conclusão: O laboratório digital está executando o BHCG e o perfil lipídico, com
perspectiva de ampliação. Em conclusão, é possível criar um modelo de assistência
laboratorial remota, utilizando todo o potencial que os TLR permitem. É necessária
a criação de modelos de distribuição de TLR que sejam abrangentes e sustentáveis.
Para uma mudança real no panorama da saúde pública, a legislação vigente deve ser
adaptada às especificidades de novos modelos de assistência laboratorial com apoio de
TLR. Referências: 1. Hänscheid T, Rebelo M, Grobusch MP. Point‑of‑care tests: where is
the point? Lancet Infect Dis. 2014; 14(10): 922. doi:10.1016/S1473‑3099(14)70914‑4.
2. Luppa PB, Müller C, Schlichtiger A, Schlebusch H. Point‑of‑care testing (POCT):
current techniques and future perspectives. TrAC ‑ Trends Anal Chem. 2011; 30(6):
887‑98. doi:10.1016/j.trac.2011.01.019.
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DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO UTILIZANDO MACHINE
LEARNING PARA A CORREÇÃO DE CORES APLICADA NOS EXAMES
COLORIMÉTRICOS EM TLR
Klosovski CC, Dreveniak DKAES, Freitas LF, Cardoso FL, Ferreira VC
HI Technologies
Objetivo: Desenvolver um algoritmo para um equipamento de teste laboratorial remoto
(TLR), garantindo a estabilidade dos resultados de exames colorimétricos quando
realizados nos diversos equipamentos do mesmo modelo. Casuística e métodos: O
perfil lipídico pode ser realizado na plataforma de TLR, em uma tira reagente, na
qual ocorrem as reações colorimétricas; o resultado é obtido em poucos minutos.
Essa redução de tempo aumenta a eficiência da identificação de pacientes, entre eles,
indivíduos com alto risco cardiovascular. Para o médico, esse sistema traz agilidade
no diagnóstico clínico, permitindo o início precoce do tratamento. Esse algoritmo
consiste na aplicação de técnicas de machine learning (ML) para gerar uma função
de regressão capaz de converter os sinais originais do sensor colorimétrico em um
resultado mais próximo do valor de referência. O algoritmo é aplicado de forma automática e tem como entrada uma escala universal de cores. Resultados e conclusão:
Para avaliar o desempenho do algoritmo, foi realizado o teste de reprodutibilidade,
utilizando uma escala de 14 cores, que foram lidas por 11 equipamentos diferentes do
mesmo modelo de TLR. A variação dos resultados obtidos entre os equipamentos foi
de 1,48%. A uniformidade obtida entre os diferentes equipamentos, de um mesmo tipo
de TLR, por meio do algoritmo desenvolvido, garante alta precisão na identificação
das cores da reação de exames colorimétricos.

TOXICOLOGIA

Klosovski CC, Dreveniak DKAES, Melo F, Santos CM, Santiago EB
HI Technologies
Objetivo: Validar a fase analítica da técnica do hormônio BHCG pelo método imunocromatográfico, aplicado a um modelo de teste laboratorial remoto (TLR) que utiliza
uma plataforma de IoT. Casuística e métodos: O TLR é um modelo que amplia o
acesso dos pacientes aos testes laboratoriais, proporcionando rapidez na emissão do
resultado. Porém, normalmente o TLR está em desacordo com a RDC 302 da Anvisa,
que exige a vinculação a um laboratório com responsável técnico e inserido em
programa de controle de qualidade interno e externo. Utilizando como plataforma
um TLR conectado ao laboratório central via cloud, tomou‑se como modelo um kit
imunocromatográfico da gonadotrofina coriônica humana (hCG), semiquantitativo,
descrevendo todos os procedimentos requeridos na etapa de validação. O resultado
é obtido por meio de um algoritmo que realiza a análise com base em um método
estatístico, determinando assim sua quantificação. Resultados e conclusão: Para
linearidade, obteve‑se uma curva analítica com 25 pontos diferentes (25‑1.000 mUI/
ml), com uma correlação R² = 0,92. Na repetibilidade, foram realizadas 10 medições
da mesma amostra com valor conhecido e obteve‑se um CV = 3,43%. Testaram‑se
na reprodutibilidade dois equipamentos diferentes do mesmo modelo, analisando
dez vezes a mesma amostra, com valor conhecido, obtendo‑se um CV = 9,48%. Para
sensibilidade e especificidade, foram analisadas 43 amostras, sendo comparadas com
padrão‑ouro (quimioluminescência), obtendo‑se 100% e 94,74%, respectivamente.
Comprovou‑se que a metodologia de imunocromatografia é eficiente e precisa, com
resultados equivalentes quando comparados com o padrão‑ouro. Os resultados obtidos
nesse modelo de TLR com plataforma IoT permite sua aplicação em diferentes cenários
clínicos, facilitando o acesso à assistência laboratorial completa, da coleta ao laudo.
Referência: 1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC no. 302, de
13 de outubro de 2005. Dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento de
laboratórios clínicos. Diário Oficial da União, Brasília; 2005.
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AUTOMAÇÃO NA FASE DE PIPETAGEM DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
NA ANÁLISE DE METAIS PESADOS PARA A METODOLOGIA DE
ABSORÇÃO ATÔMICA
Bueno JE, Tarão JC, Oliveira ALP, Jácomo RH, Nery LFA
Laboratório Sabin de Medicina Diagnóstica
Objetivo: Análise e ajuste do equipamento automático do modelo Quanta Lyser
(WERFEN), para a realização da pipetagem automática de amostras biológicas de soro
para avaliação dos metais pesados, com objetivo de obter melhorias na qualidade, na
eficiência e na agilidade do processo. Casuística e métodos: Este estudo foi realizado
em um laboratório particular de Brasília, que tem como desafio a grande demanda de
pipetagens manuais de amostras para avaliação de metais pesados. O equipamento
(Quanta Lyser – WERFEN) em estudo substitui uma etapa manual de pipetagem e
diluições manuais; nessa verificação e validação do equipamento, teve‑se o cuidado
de verificar itens críticos como volume pipetado pela probe do equipamento, averiguando o peso do tubo antes da pipetagem e logo após a pipetagem com o Quanta
Lyser; comparabilidade de resultados da pipetagem automática e pipetagem manual,
analisando os resultados finais dos exames pipetados manualmente e pipetados com
o equipamento; e o risco de contaminação do tipo arraste pipetando várias amostras
controle e brancos sucessivamente. Resultados e conclusão: Na verificação dos
volumes pipetados, conseguimos um DP de 0,017% nas 20 diluições realizadas; na
comparabilidade de resultados, atingimos um erro sistemático médio de 4,15% em 20
dosagens pelo método de absorção atômica; na análise de arraste, foram detectadas nas
26 dosagens pelo método de absorção atômica dos controles uma média de resultados
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de 34,19 Mcg/dl com DP de 2,65; e nas amostras branco, 100% com valores 0,0 Mcg/
dl. Concluímos que essa implementação irá melhorar a qualidade das pipetagens, a
agilidade dos processos, a confiança dos resultados e a diminuição do prazo de entrega.
585

Tema livre tradicional

HA; 0.984 for MHA and 0.974 for MA, and the Kappa/odds ratio were 0.64 for HA;
0.97 for MHA and 1.00 for MA. The method is fast, simple and does not require
complex sample preparation such as LLE or the use of various organic solvents.
In addition, the analysis is simultaneous for the analytes and creatinine, which
is usually made using the spectrophotometric method. Lastly, the results obtained
point that it can be used in a lab routine.

EVALUATION OF CHEMOTHERAPY TOXICITY IN PATIENTS WITH
COLORECTAL CANCER BASED ON 5‑FLUOROURACIL

716

Machado CS, Rosa TF, Horner R, Serafin MB, Bottega A

A SIMPLE CLINICAL METODOLOGY FOR VITAMIN C ANALYSIS
USING HPLC‑UV SYSTEM

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Objective: Was to evaluate thelater toxicities associated with 5‑fluorouracil chemotherapy in patients with chemical follicle, oxaliplatin (FOLFOX) and irinotecan
(FOLFIRI). Casuistic and methods: Colorectal cancer (CRC) is a more common
cause of cancer in the world. In their treatment areused chemotherapeutics whose
toxicities influence the quality of life of these patients. Therefore, a cross‑sectional
study was carried out through the analysis of medical records of hospitalized
patients with previous diagnosis of colorectal cancer to perform FOLFOX and
FOLFIRI infusion regimensin a referral hospital. The study was approved by the
Ethics Committee under registration number 38850614.4.0000.5346. Results
and conclusion: Among the analyzed variables, age ranged from 35 to 84 years
old, with a mean of 60.75 years, being 56.25% of the female gender and 43.75%
of the male. The most commonly observed toxicities were nausea, stomach pain
and muscle weakness. No patient was in stages 0 and I, 25% (n = 4) in II, 31.25%
(n = 5) in III and 43.75% (n = 7) in IV. It should be noted that fluoropyrimidines
continue tobe the mainstay in the treatment of cancer. Thus, in the perspective of
an identification of the enzymatic activity of dihydropyrimidine dehydrogenase
(DPD) is strongly related to the pharmacology of 5‑FU, with this, one of the
highlights of the pre‑therapy therapy severe disease and potential fatal toxicity.
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SIMULTANEOUS DETERMINATION OF URINARY CREATININE,
HIPPURIC, METHYLHIPPURIC AND MANDELIC AND ACIDS BY
HPLC‑UV USING SIMPLE AND FAST SAMPLE PREPARATION
Pinto RA
Patologia Clínica São Marcos
Objective: A simple method is proposed with no liquid‑liquid extraction and very
agile sample preparation. The instrumentation applied was an Agilent Technologies
1220 Infinity LC with C18 column equiped with a UV detector at 257 nm, isocratic
mode, flow rate of 1.5 ml/minute. The mobile fase was water:metanol:acetic acid
(792:200:8) v/v. For the analysis, after centrifugation, 1 ml of urine sample
were added to 1 ml of methanol, and 20 ul were injected solvent metabolite acid
biological exposure index (g/g of creatinine); toluene hippuric (HA) 2.50; xylene
methyl hippuric (MHA) 1.50; styrene mandelic (MA)/phenyl glyoxylic 0.80/0.24.
Casuistic and methods: A simple method is proposed with no liquid‑liquid
extraction and very agile sample preparation. The instrumentation applied was
an Agilent Technologies 1220 Infinity LC with C18 column equiped with a UV
detector at 257 nm, isocratic mode, flow rate of 1.5 ml/minute. The mobile
fase was water:methanol:acetic acid (792:200:8) v/v. For the analysis, after
centrifugation, 1 ml of urine sample were added to 1 ml of methanol, and 20
ul were injected. Results and conclusion: The run time was 15 minutes. The
limits of detection were 183 ug/ml for CR; 121 for HA; 57 for MHA, 43 ug/ml for
MA. The percent recoveries were from 91% for the organic acids with coefficients
of variation of less than 9%. A total of 40 samples were analysed and compared
to interlab test, in the linear correlation method, the coeficients were 0.968 for
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Pinto RA
Patologia Clínica São Marcos
Objective: The role of ascorbic acid isrelated to non enzimac antioxidative mechanisms against free radicals. Furthermore, the vitamin C is fundamental in
wound healing, bone formation and others structural and tissues functions. The
low levels of vitamin C can lead to cronic deseases such as cancer, and cardiovascular and vision desorders. Ascorbic acid is efficiently measured in plasma and
serum using liquid chromatography, and its concentration can be affected by
several paramethers. In this sense, the development of simple and fast methods for
determination of ascorbic acid level in serum is dirven by the increasing market
demand inclinical analysis. The present work aims to validate a simple and
low coast analysis of ascorbic acid in serum. Casuistic and methods: A simple
method is proposed with no liquid‑liquid extraction and very agile sample preparation. The instrumentation applied was an Agilent Technologies1220 Infinity
LC with a ZORBAX Eclipse Plus C18 column equiped with an UV detector at 250
nm, isocratic mode, flow rate of 0.7 ml/minute. The mobile fase is composed by
phosphate buffer (pH 3.6):methanol (82.5:17.5) v/v. For the analysis, the sérum
sample where added to metaphosphoric acid 1:1. After centrifugation at 12700
rpm (4°C) for 20 min, 20 μl of the supernatant were injected. Results and
conclusion: The method was performed at a run time of 6 min. The preliminary
results show a suitable selectivity and linear correlation between absorbance and
concentration. The correlation coeficient was 0.996 and the detection limit of 0.1
mg/l. For accuracy, 33 samples were analysed and submitted for interlab test. The
linear correlation method showed a great acurracy of 0.96. At this moment, the
method has been developed and remaining validation essay are being executed.
The method is promissing and adequate for clinical lab routine.

