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MENSAGEM

2º Congresso Virtual da Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial
A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML) promoveu seu 2º Congresso Virtual entre os dias 7 e 11 de
setembro de 2021.
Após o sucesso da primeira edição em 2020, com milhares de participantes de diferentes nacionalidades inscritos no evento, e devido à
continuidade do cenário da pandemia, optamos pelo adiamento do tão aguardado 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial para outubro de 2022, no Centro de Convenções Centro Sul, em Florianópolis (SC); o 55° ocorrerá em São Paulo em 2023.
Portanto, em 2021, mantivemos a forma virtual, tanto na divulgação quanto na apresentação dos temas livres. Neste volume, os trabalhos
aprovados serão apresentados como pôsteres eletrônicos.
Aproveitem!

Grande abraço,
Silvana Maria Eloi Santos

Tema Livre PALC
Índice de Autores
Author's Index
A

N

Azevedo RE......................................................................................................................14

Nery LFA..........................................................................................................................13

B

P

Barata MCS.....................................................................................................................14
Barbosa AL......................................................................................................................13

C

Pires VF...........................................................................................................................14
Pretel JP..........................................................................................................................13

R

Cabral EDL................................................................................................................14, 14

Roedel FCV......................................................................................................................13

Campos GL......................................................................................................................14

S

Campos JR.................................................................................................................14, 14
Canali DGR................................................................................................................13,14
Cordeiro BHS..................................................................................................................13

Silva LA...........................................................................................................................13
Silva MS..........................................................................................................................14
Simas JR..........................................................................................................................13

D

Souza JF....................................................................................................................13, 14

de Paula MSS..................................................................................................................14

W

Dias AC............................................................................................................................13
Dias CMM..................................................................................................................13, 14

F
Fachini GAK....................................................................................................................13
Fernandes AB............................................................................................................14, 14
Frade VV....................................................................................................................13, 14
Francisco GL.............................................................................................................13, 14
Furtado FM.....................................................................................................................13

G
Gielow GL........................................................................................................................13
Gonçalves R....................................................................................................................14
Gramigna FL...................................................................................................................14

L
Lessa FC...........................................................................................................................13
Lopes ACW.................................................................................................................13, 14

M
Marques FANS.................................................................................................................14
Martins GR......................................................................................................................13
Martins KG......................................................................................................................13

Waltrick D.......................................................................................................................14
Welter LCM......................................................................................................................13

Tema Livre Tradicional
Índice de Autores
Author's Index
A
Albano VH.......................................................................................................................59
Albuquerque ICSC...........................................................................................................54
Aleixo AS..........................................................................................................................39
Alencar MC......................................................................................................................51
Almeida JR.................................................................................................................40,46
Almeida KC......................................................................................................................60
Almeida POS...................................................................................................................24
Almeida TF......................................................................................................................55
Almeida VL................................................................................................................33, 34
Almeida VT..........................................................................................................23, 31, 32
Altman SPN.....................................................................................................................26
Alvares J...........................................................................................................................53
Alves AA...............................................................................................................22, 24, 56
Alves CRAA.......................................................................................................................58
Alves EPM........................................................................................................................55
Alves GLN........................................................................................................................59
Alves LSS.........................................................................................................................40
Alves MS..........................................................................................................................25
Amancio LF..................................................................... 22, 29, 30, 35, 36, 43, 47, 48, 49
Amaral ALB.....................................................................................................................53
Amaral BAS.....................................................................................................................32
Amgarten DE.............................................................................................................26, 33
Andrade ECB...................................................................................................................30
Andrade SS................................................................................................................19, 47
Antonangelo L.................................................................................................................32
Aranda VF........................................................................................................................35
Araujo C....................................................................................................................48, 54
Araujo CM...............................................................................................16, 28, 44, 50, 52
Araujo E..........................................................................................................................24
Araujo FOA................................................................................................................22, 56
Assunção LGS.................................................................. 22, 29, 30, 35, 36, 43, 47, 48, 49
Avallone LB.....................................................................................................................56
Avelar TMT................................................................................................................40, 46
Azevedo ACC....................................................................................................................46

B
Bacal NS..........................................................................................................................38
Bacarov NBS............................................................................................................ 41, 42
Balestrin MB...................................................................................................................45
Ballonje CD.....................................................................................................................50
Baptista ARS....................................................................................................................60
Barbosa AL......................................................................................................................54
Barbosa MM....................................................................................................................58
Barra GB.........................................................................................................................27

Barreto BO...................................................................... 16, 17, 25, 28, 44, 48, 50, 52, 54
Barth CR.........................................................................................................................23
Basqueira MS..................................................................................................................26
Bastos LQA.......................................................................................................................51
Bastos MPM.....................................................................................................................51
Bastos NA.........................................................................................................................51
Bastos RV.........................................................................................................................51
Bastos VQA.......................................................................................................................51
Batista MC.......................................................................................................................29
Bellucco FTS...................................................................................................................42
Bento LC..........................................................................................................................38
Bezerra AMPS..................................................................................................................21
Bezerra F.........................................................................................................................54
Bini Junior R...................................................................................................................46
Bispo CDS........................................................................................................................56
Bissaco MAS....................................................................................................................56
Boaventura AC................................................................................................................52
Bonfante SS.....................................................................................................................56
Bonsangue K...................................................................................................................24
Borges JM........................................................................................................................57
Borri D......................................................................................................................21, 57
Boscolo DRR.....................................................................................19, 20, 24, 29, 46, 47
Brambatti A.....................................................................................................................26
Branco RM......................................................................................................................42
Brandão AC.....................................................................................................................54
Brandão FDM..................................................................................................................26
Brandão HLC...................................................................................................................50
Brazão FV............................................................................................................21, 37, 44
Brazão GB...........................................................................................................21, 37, 44
Brazão MAB.........................................................................................................21, 37, 44
Bretz GPM...........................................................................................................31, 45, 46
Brito AMA..................................................................................................................16, 44
Brito PM..........................................................................................................................26
Brito YR...........................................................................................................................21
Britto LHF........................................................................................................................53
Brochi L...............................................................................................................25, 30, 31
Bücker DH.......................................................................................................................28
Bugelli CCBS...................................................................................................................31

C
Cabral CC..................................................................................................................36, 37
Cabral EDL............................................................................ 17, 29, 31, 38, 39, 45, 46, 58
Caixeta KBS.....................................................................................................................43
Câmara PR......................................................................................................................60
Camargo TPB..................................................................................................................46
Campagnoli MP..................................................................................................23, 25, 30

Campos JR............................................................................. 17, 29, 38, 39, 45, 46, 55, 58
Campos MRM................................................................................................16, 33, 34, 56
Campregher PV.........................................................................................................23, 24
Canali DGR...................................................................................................54, 55, 56, 57
Cantarelli VV...................................................................................................................23
Cappellari A.....................................................................................................................54
Cardoso CA......................................................................................................................48
Carrilho JM.....................................................................................................................19
Carvalhal VHBP..................................................................................................24, 26, 27
Carvalho AC........................................................................................................36, 39, 40
Carvalho DCB.................................................................................................................56
Carvalho EM.......................................................................................................22, 44, 55
Carvalho FR........................................................................................................46, 48, 61
Carvalho GFS......................................................................................................23, 32, 33
Castanhel APS...........................................................................................................35, 37
Castanho MXL.................................................................................................................57
Castro ACM......................................................................................................................48
Castro TGA......................................................................................................................57
Castro VFD.......................................................................................................................26
Cavalli L..............................................................................................................23, 25, 30
Cavichio MWE.................................................................................................................20
Cervato MC......................................................................................................................26
Chagas LDM....................................................................................................................24
Chehimi SN...............................................................................................................31, 32
Cialfi GM.........................................................................................................................34
Coelho BC........................................................................................................................28
Cohen PB............................................................................................................21, 37, 44
Conci TR.........................................................................................................................50
Constantino NR..............................................................................................................35
Cordeiro MG....................................................................................................................57
Correa RF........................................................................................................................59
Corrêa TC........................................................................................................................16
Côrtes LGF.......................................................................................................................38
Cortivo GD.......................................................................................................................21
Costa CCS........................................................................................................................27
Costa MMV......................................................................................................................29
Costa PGG.......................................................................................................................30
Costa TE..........................................................................................................................58
Cruz ICL..........................................................................................................................55
Cruz SVS..........................................................................................................................50
Curcio MF..................................................................................................................42, 43

D
Daibert RMP.............................................................................................................24, 26
Damiani GV.....................................................................................................................28
de Almeida VL.................................................................................................................33
de Souza E.......................................................................................................................33
Delmazzo SV...................................................................................................................38
Derogis PBMC.................................................................................................................29
Desidério NS....................................................................................................................34
Deus AACL.......................................................................................................................30
Dias AC......................................................................................................................54, 55
Dias CMM................................................................................................25, 54, 55, 56, 57

Dias VC............................................................................................................................51
Dias ZC............................................................................................................................40
Doi AM.................................................................................................................26, 33, 51
Domingues MC...............................................................................................................40
Domingues RB................................................................................................................56

E
Elio ACJ............................................................................................................................41
Envall NCS......................................................................................................................20
Escalante IBW.................................................................................................................30

F
Facchin E........................................................................................................................20
Farace MD....................................................................... 22, 29, 30, 35, 36, 43, 47, 48, 49
Faria CR....................................................................................................................16, 44
Faria CS...........................................................................................................................32
Faria DK..................................................................................................18, 19, 20, 25, 45
Faria JR...........................................................................................................................34
Faria LF...........................................................................................................................53
Faria TG....................................................................................................................20, 53
Faustino R.......................................................................................................................40
Faustino RS...............................................................................................................46, 48
Faustino SCP...................................................................................................................58
Feistauer MAV............................................................................................................35, 45
Feres MC............................................................................................19, 20, 24, 29, 46, 47
Fernandes AB........................................................................ 17, 29, 31, 38, 39, 45, 46, 58
Ferreira CES....................................................................................................................29
Ferreira PF......................................................................................................................19
Ferreira SLM...................................................................................................................53
Figueiras SHA..................................................................................................................41
Figueiredo AD.................................................................................................................48
Filippi RZ........................................................................................................................21
Fischer N...................................................................................................................16, 17
Fogaça CP.......................................................................................................................23
Fonseca HAR...................................................................................................................47
Fonseca SP......................................................................................................................27
Forcelini L.......................................................................................................................45
Fortes MSR......................................................................................................................19
Fortunato DEN................................................................................................................16
Fossá A.............................................................................................................................51
França KFC................................................................................................................22, 56
Francielli TBS.................................................................................................................41
Franco RRA.....................................................................................................................26
Franzem JV......................................................................................................................49
Franzon CMR................................................................................................35, 37, 38, 49
Freitas FAD................................................................................................................23, 54
Fukuda TK......................................................................................................................43
Furtado FM...............................................................................................................37, 48

G
Gabriel LRL.....................................................................................................................52
Garcia FR........................................................................................................................34
Garcia KC........................................................................................................................49

Garcia LD..................................................................................................................42, 43
Gidlund M.......................................................................................................................47
Gielow GL........................................................................................................................42
Godoi AK..........................................................................................................................16
Goes AM...........................................................................................................................57
Gomes EIL.......................................................................................................................19
Gomes HR.......................................................................................................................50
Gomes IV...................................................................................................................31, 48
Gonçalves LJB............................................................................................................39, 41
Gonçalves PMP...............................................................................................................20
Gottschild PV...................................................................................................................23
Grcia LD..........................................................................................................................42
Greffin D.........................................................................................................................54
Gregório SS.....................................................................................................................25
Groppa SR.......................................................................................................................54
Grotto DR........................................................................................................................34
Guerra JCC....................................................................................................35, 38, 40, 49
Guerra LF........................................................................................................................19
Guimarães GMC........................................................................................................39, 45
Guimarães TT.................................................................................................................57
Guimarães VS.................................................................................................................27
Gutierre LF......................................................................................................................26

H
Hernandes MAF...............................................................................................................32
Higaki PI.........................................................................................................................23
Hoffmann ER..................................................................................................................23
Hosken IBF................................................................................................................20, 53

I
Ikegaya SVMK.................................................................................................................33
Inamine E.................................................................................................................23, 51
Ioguy SS....................................................................................................................36, 37
Ito CM........................................................................................................................35, 50
Izar MCO.........................................................................................................................47

J
Jácomo RH......................................................................................................................27
Jesus TCS.........................................................................................................................59
Júdice WAS......................................................................................................................16

K
Kappel HB.........................................................................................16, 17, 28, 44, 50, 52
Kasteckas JB....................................................................................................................39
Kayser MG.......................................................................................................................23
Kim CA.............................................................................................................................32
Kimura RJC...................................................................................................16, 33, 34, 56
Kishimoto RK......................................................................................................21, 32, 57
Koga PCM........................................................................................................................51
Kohler II..........................................................................................................................51
Kulak Junior J...........................................................................................................23, 30
Kulikowski LD...............................................................................................23, 31, 32, 33

L
Lacerda KMS.............................................................................................................36, 37
Lausch BS..................................................................................................................23, 30
Leite CF................................................................................................................22, 51, 55
Leite CFM........................................................................................................................51
Leite CSC.........................................................................................................................23
Leite FBVM......................................................................................................................56
Leite PE...........................................................................................................................48
Leme AC..........................................................................................................................29
Lemos LM............................................................................................................24, 26, 27
Licetti AG.........................................................................................................................59
Lima CCS...................................................................................................................16, 44
Lima EMR...........................................................................................................23, 25, 30
Lima FM..........................................................................................................................41
Lima GLN........................................................................................................................45
Lima LB.....................................................................................................................23, 24
Lino VAS..........................................................................................................................58
Lino VS............................................................................................................................57
Lopes ACW................................................................. 17, 18, 19, 20, 25, 35, 37, 38, 45, 49
Lopes GP..........................................................................................................................26
Lucon DR........................................................................................................................57

M
Macedo JCL......................................................................................................................28
Macedo Neto AES............................................................................................................31
Machado CJ.....................................................................................................................34
Machado JÁ.....................................................................................................................51
Maciel FRV......................................................................................................................36
Magalhães LM.................................................................................................................56
Magnani ABC..................................................................................................................52
Magnani BMC...........................................................................................................52, 53
Malta FM.........................................................................................................................26
Malucelli LC....................................................................................................................59
Maluf MM..................................................................................................................22, 51
Mangolini TG..................................................................................................................33
Marcelino EY.............................................................................................................16, 56
Marini JT...................................................................................................................19, 47
Marini NA........................................................................................................................48
Marino DDP....................................................................................................................20
Marques BSB...................................................................................................................44
Marques CG.....................................................................................................................51
Marques SC.....................................................................................................................50
Martino MC.........................................................................................................19, 46, 47
Martino MDV...................................................................................................................51
Martins GR......................................................................................................................54
Martins KG......................................................................................................................42
Martins LC.......................................................................................................................27
Mata LS...........................................................................................................................56
Medeiros Junior N...............................................................................................39, 40, 41
Medeiros T.......................................................................................................................48
Meira ML.........................................................................................................................40
Melchioretto C.................................................................................................................58
Mello DRC.......................................................................................................................35

Mello TJC...................................................................................................................17, 18
Mendes ACS.....................................................................................................................21
Mendes CEA...................................................................................................35, 38, 40, 50
Mendonça DCS................................................................................................................30
Menezes AMFB................................................................................................................32
Menezes C........................................................................................................................41
Menezes FC......................................................................................................................41
Menezes JRS..............................................................................................................22, 56
Menezes MA...............................................................................................................26, 33
Mesquita L.......................................................................................................................58
Mesquita PG....................................................................................................................27
Miyahara KSS.................................................................................................................37
Miyamoto PC...................................................................................................................40
Mlta FM...........................................................................................................................33
Mollo ERR.......................................................................................................................57
Monteiro CB....................................................................................................................40
Montenegro MM..............................................................................................................23
Moraes EN ......................................................................................................................34
Morales DEL....................................................................................................................50
Moreira LC......................................................................................................................37
Moreira MLL...................................................................................................................44
Moreira VC................................................................................................................21, 37
Moura BS........................................................................ 22, 29, 30, 35, 36, 43, 47, 48, 49
Mourão PHO...................................................................................................................53
Moutinho L..................................................................... 22, 29, 30, 35, 36, 43, 47, 48, 49
Muto NH..........................................................................................................................26

N
Nakatani SCQ..................................................................................................................54
Nascimento AM.........................................................................................................23, 32
Nery LFA.......................................................................... 16, 17, 27, 28, 44, 48, 50, 52, 54
Neves SPF..................................................................................................................57, 58
Nigro DCF........................................................................................................................55
Nobre CS..........................................................................................................................48
Nogueira MLF.................................................................................................................57
Nunes FCG.......................................................................................................................51
Nunes JS....................................................................................................................18, 19
Nunes JT..............................................................................................................38, 39, 58

O
Oki CK.............................................................................................................................21
Oliveira ACA....................................................................................................................61
Oliveira AGMG................................................................................................................43
Oliveira DCL..............................................................................................................30, 31
Oliveira DO.....................................................................................................................55
Oliveira Filho JB..................................................................................................23, 24, 32
Oliveira G........................................................................................................................53
Oliveira GF................................................................................................................30, 43
Oliveira JM................................................................................................................17, 18
Oliveira JRS.....................................................................................................................30
Oliveira KG......................................................................................................................22
Oliveira PA..........................................................................................................24, 26, 27
Oliveira PAF....................................................................................................................41

Oliveira PAS....................................................................................................................55
Oliveira PMC...................................................................................................................20
Oliveira YG..........................................................................................................23, 31, 32
Orelli ERS........................................................................................................................33

P
Pancotto LR....................................................................................................................23
Paoli J..............................................................................................................................60
Pasa ID............................................................................................................................31
Pascoal ACRF..................................................................................................................60
Pascoal VDB....................................................................................................................60
Pascoal VPM....................................................................................................................46
Passos JVM.......................................................................................................................20
Pasternak J......................................................................................................................51
Pedroso CTG....................................................................................................................33
Pelegrino K.....................................................................................................................24
Penteado RMC..............................................................................................35, 38, 40, 50
Pereira GFM....................................................................................................................22
Pereira IR........................................................................................................................48
Pereira MD......................................................................................................................19
Perez BB....................................................................................................................20, 46
Pessoa NDS.....................................................................................................................27
Petroni RC.................................................................................................................26, 33
Pinho CCS.......................................................................................................................54
Pinho JRR.................................................................................................................22, 26
Pinto CLS........................................................................................................................23
Pinto ISB.............................................................................................................24, 26, 27
Pinto JG...........................................................................................................................25
Pinto VB..........................................................................................................................52
Poletti VDS...................................................................... 22, 29, 30, 35, 36, 43, 47, 48, 49
Pretel JP..........................................................................................................................42

Q
Queiroz VC................................................................................................................37, 40
Queiroz VCQ....................................................................................................................36
Quintão VC......................................................................................................................32

R
Ramalho Junior HP........................................................................................................42
Ramos AMF.....................................................................................................................57
Ramos MFS...................................................................................................25, 33, 54, 56
Reis ALG..........................................................................................................................50
Reis JR.................................................................................................................24, 26, 27
Reis PRP..........................................................................................................................38
Reis R..............................................................................................................................24
Resende LMH..................................................................................................................34
Rezende Júnior JG...........................................................................................................36
Ribeiro LN.......................................................................................................................29
Ribeiro MMF...................................................................................................................54
Ribeiro SM......................................................................................................................18
Riedi HP..........................................................................................................................60
Rinaldi AR.......................................................................................................................41
Robinson PJ....................................................................................................................22

Rodrigues AB ..................................................................................................................57
Rodrigues EF...................................................................................................................47
Rodrigues L.....................................................................................................................57
Rodrigues MPMA............................................................................................................44
Rodrigues PHS..........................................................................................................22, 33
Rodrigues RS............................................................................................................30, 31
Roedel FCV......................................................................................................................42
Ronchi EK.................................................................................................................25, 45
Rosa JO............................................................................................................................32
Rosa SE...........................................................................................................................19
Rosa SEA.........................................................................................................................25
Rosa TCRA.......................................................................................................................54
Rosin CA..........................................................................................................................25
Rotondi EMA...................................................................................................................49
Rozentalski R..................................................................................................................54
Ruiz RM..........................................................................................................................26

S
Safranauskas RMSO.................................................................................................21, 57
Salles APM.......................................................................................................................26
Salomão DF....................................................................................................................56
Sampaio RA....................................................................................................................27
Sanches LR......................................................................................................................29
Sant’Anna V....................................................................................................................47
Santa Rita TH.................................................................................................................27
Santana RAF...................................................................................................................26
Santiago KAS...................................................................................................................51
Santos ALL.......................................................................................................................55
Santos AS.........................................................................................................................33
Santos CBS......................................................................................................................51
Santos CF........................................................................................................................19
Santos CM.......................................................................................................................59
Santos Filho AJ..........................................................................................................17, 18
Santos HHK.....................................................................................................................40
Santos IL.............................................................................................................22, 24, 56
Santos IM........................................................................................................................52
Santos JN.........................................................................................................................51
Santos JS...................................................................................................................19, 40
Santos Junior E...............................................................................................................50
Santos LCSC....................................................................................................................50
Santos MFM..............................................................................................................32, 57
Santos MOC.....................................................................................................................21
Santos RWF.........................................................................................................22, 24, 56
Santos TR........................................................................................................................36
Scarpato BL...............................................................................................................35, 38
Sekiya EJ.........................................................................................................................36
Sena MAB........................................................................................................................19
Severo MG.......................................................................................................................59
Sgardioli IC.....................................................................................................................27
Shida FS..........................................................................................................................40
Silva AA...................................................................................................36, 40, 46, 48, 61
Silva AER.........................................................................................................................58
Silva AP...........................................................................................................................18

Silva BML........................................................................................................................44
Silva CA.....................................................................................................................17, 18
Silva CO...........................................................................................................................25
Silva CS...............................................................................................................19, 46, 47
Silva CVL.........................................................................................................................53
Silva DC...............................................................................................................21, 22, 55
Silva DCS.........................................................................................................................44
Silva DF...........................................................................................................................19
Silva FLF....................................................................................................................23, 30
Silva GL...........................................................................................................................34
Silva JL............................................................................................................................57
Silva JMC...................................................................................................................44, 56
Silva JP............................................................................................................................38
Silva JR............................................................................................................................27
Silva LA...........................................................................................................................54
Silva LHT...................................................................................................................17, 29
Silva M............................................................................................................................38
Silva MALG......................................................................................................................24
Silva MC....................................................................................................................23, 32
Silva MIC.........................................................................................................................27
Silva MLN........................................................................................................................51
Silva MM.........................................................................................................................21
Silva MS..........................................................................................................................58
Silva TB...........................................................................................................................41
Silveira CN......................................................................................................................23
Siqueira JR......................................................................................................................44
Sitnik R...........................................................................................................................22
Skvirsky LAP....................................................................................................................43
Soane MM.................................................................................................................42, 43
Soardi FC.........................................................................................................................31
Soares CAS.......................................................................................................................56
Sobra NOB.......................................................................................................................52
Soika MW......................................................................................................19, 20, 25, 45
Sousa FA..........................................................................................................................38
Sousa GC...................................................................................................................16, 17
Sousa I......................................................................................................................38, 49
Souto EX..........................................................................................................................38
Souza DPT......................................................................................................................36
Souza FMA......................................................................................................................22
Souza GMR.........................................................................................................19, 24, 47
Souza M....................................................................................................................16, 48
Souza MMA.....................................................................................................................28
Souza RA.........................................................................................................................37
Souza TA.........................................................................................................................49
Stahelin LH.....................................................................................................................25
Sthel VM..............................................................................................................36, 37, 41
Sumita NM......................................................................................................................19

T
Tahan S...........................................................................................................................20
Takara AH.......................................................................................................................26
Tanizawa TMG................................................................................................................51
Tartari DC.......................................................................................................................28

Tavares FP.......................................................................................................................50
Teixeira CB......................................................................................................................30
Teixeira MRM..................................................................................................................57
Thurow HS......................................................................................................................23
Tiago LN..........................................................................................................................39
Toledo AASF.....................................................................................................................34
Trindade MRS.................................................................................................................51
Tronsoso LL.....................................................................................................................22
Tufik S................................................................................... 19, 20, 24, 29, 36, 37, 46, 47

V
Valente MR......................................................................................................................18
Vasconcellos LS.............................................................................................20, 28, 52, 53
Vasconcellos MA..............................................................................................................41
Vassalo LSA......................................................................................................................50
Velloso EDRP.......................................................................................................21, 32, 57
Veludo AMG.....................................................................................................................50
Veríssimo EB...................................................................................................................31
Viana LG..........................................................................................................................34
Viana YVV........................................................................................................................44
Vicari P................................................................................................................36, 37, 41
Vieira ADC.......................................................................................................................28
Vieira FO...................................................................................................................26, 27
Vieira LL..........................................................................................................................32

Vieira LMF.......................................................................................................................55
Viieira FO........................................................................................................................24
Villarinho AAR................................................................................................................40

W
Wagner AOM.......................................................................................................35, 38, 49
Weber R...........................................................................................................................60
Welter LCM......................................................................................................................42
Wilhelm CM....................................................................................................................51
Wolfart M........................................................................................................................60
Wolff BM....................................................................................................................23, 32

X
Xavier AR.........................................................................................................................61
Xavier RM.......................................................................................................................60

Y
Yaginuma KY..................................................................................................................40

Z
Zanetti MM......................................................................................................................19
Zangrande MCFS............................................................................................................57
Zini DW...........................................................................................................................60

Sumário
Contents

PALC

13 Qualidade
TRADICIONAL

16 Bioquímica
21 Diagnóstico molecular
28 Educação em Patologia Clínica/Endocrinologia
30 Fases pré e pós-analítica
31 Genômica e bioinformática
33 Gestão

35 Hematologia
42 Imunologia
48 Informática laboratorial/institucional
49 Líquidos biológicos
50 Microbiologia
54 Parasitologia/qualidade
57 Testes laboratoriais remotos
60 Toxicologia

TEMA LIVRE PALC

J Bras Patol Med Lab • Volume 57 • 2021 • Suplemento 2º Congresso Virtual da Sociedade de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

QUALIDADE

longo do tempo, garantindo resultados confiáveis. Um processo analítico robusto com
utilização de especificações da qualidade rígidas e cientificamente válidas é a base da
medicina diagnóstica para a decisão clínica e a garantia da satisfação dos clientes,
enquanto o monitoramento do desempenho desse processo também é fundamental
para a saúde financeira do laboratório.

4061

MODELO E APLICAÇÃO DE UMA ATIVIDADE PRÁTICA PARA
CONSCIENTIZAR A EQUIPE DO LABORATÓRIO CLÍNICO QUANTO À
CULTURA DA GESTÃO DOS RISCOS E DA SEGURANÇA DO PACIENTE

4077

Gielow GL, Welter LCM, Lessa FC, Fachini GAK, Simas JR, Cordeiro BHS

ESTIMAÇÃO INDIRETA DOS INTERVALOS DE REFERÊNCIA
PERCENTUAIS E ABSOLUTOS DAS FRAÇÕES DE PROTEÍNAS
NA ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS PELO MÉTODO
BHATTACHARYA E VERIFICAÇÃO POR MEIO DO PROTOCOLO DO
CLSI EP 28-A3C

Objetivo: Criar e demonstrar a aplicação de uma atividade prática, lúdica e atrativa
para disseminar para a equipe do laboratório clínico uma cultura voltada para a gestão
dos riscos e a segurança do paciente, facilitando seu entendimento e promovendo o
engajamento por meio da conscientização. Método: Aplicamos um modelo de dinâmica para apresentar os riscos já mapeados de um laboratório clínico privado de médio
porte. O projeto foi elaborado pelos representantes da CIPA e aplicado durante a SIPAT
2019. A atividade foi composta por um jogo de tabuleiro para até quatro participantes
denominado Jogo FMEA. O tabuleiro e as cartas foram criados no software Inkscape,
livre e gratuito para edição de desenho vetorial. Conclusão: A divulgação da SIPAT,
pela primeira vez em um evento digital, enfatizou que cada unidade de atendimento
receberia um jogo de tabuleiro para que todos se familiarizassem com os riscos da
empresa e suas consequências, com exemplos práticos. O Jogo FMEA concilia educação
e sorte e é composto por um tabuleiro, quatro peões para identificar os jogadores, dois
dados e 16 cartas. O tabuleiro contém um cenário lúdico e uma trilha; o objetivo é
chegar à última casa. Cada carta contém descrição do risco, consequência, exemplos
e ação no jogo. O peso de cada consequência define a ação, como voltar casas ou
ficar uma rodada sem jogar. A definição clara dos resultados e o envolvimento da
equipe foram fundamentais para o sucesso da atividade. A avaliação foi positiva, e a
dinâmica do jogo, elogiada na pesquisa de satisfação do evento. As auditorias também
comprovaram sua eficácia. A implantação de uma cultura de gestão de riscos é um
fator crítico para a melhoria da qualidade. Ela se desenvolve com engajamento, pelo
entendimento das pessoas sobre os impactos dos riscos e sobre o quanto cada um
pode contribuir para evitá-los, realizando com atenção suas atividades. O ganho mais
importante é a segurança e a satisfação dos clientes.			
		

Dias AC, Silva LA, Furtado FM, Barbosa AL, Martins GR, Nery LFA
Objetivo: Atualmente, não há estudos ou informações na bula do kit sobre os intervalos de referência (IRs) absolutos para eletroforese de proteínas no Capillarys
3 PROTEIN(E) 6 da Sebia. O objetivo principal foi estimar e implementar IRs percentuais e absolutos das frações de proteínas, do exame de eletroforese de proteínas
séricas, que sejam representativos da população atendida pelo laboratório. O objetivo
secundário foi testar a usabilidade da ferramenta Bellview na aplicação do método
Bhattacharya. Método: Estudo transversal com 11052 resultados de eletroforese de
proteínas, entre 2017 e 2019. Vinte indivíduos referência adultos foram selecionados
e assinaram o termo de consentimento para verificação do IRs estimados. Critérios
de exclusão: A) pacientes com pico monoclonal ou com observação de distorção
nas regiões das globulinas; B) pacientes acima de 75 anos. Métodos estatísticos:
1º – histograma e gráfico Ogiva para identificar outliers. Teste Tukey e ESD Generalizado, quando aplicável; 2º – estimativa dos IRs absolutos e percentuais pelo
método de amostragem indireta e análise estatística de Bhattacharya, por meio da
utilização do dataset gerado pelo sistema SHIFT; 3º – verificação dos IRs estimados
seguindo o protocolo do EP28-A3c CLSI. Foram usados os softwares Bellview e
MedCalc versão 17.6. Conclusão: IRs percentual (%) e absoluto (g/dl) das frações
de proteínas estimados, respectivamente: albumina – 53,9-67,2 e 3,52-4,81; alfa1 – 2,6-4,7 e 0,18-0,32; alfa-2 – 6,6-11,6 e 0,46-0,80; beta-1 – 4,2-7,4 e 0,30-0,52;
beta-2 – 3,6-6,7 e 0,23-0,46; gama – 10,1-20,4 e 0,53-1,51; relação alb/glob – 1,1
a 2. Todos os IRs foram verificados. Concluímos que o uso do software Bellview para
aplicação do método Bhattacharya e a verificação dos IRs estimados, usando 20
indivíduos referência, desburocratiza a implementação dos IRs representativos da
população atendida pelo laboratório. Referências: 1. Farrell CL, Nguyen L. Indirect
reference intervals: harnessing the power of stored laboratory data. Clin Biochem
Ver. 2019; 40(2): 99-111.

4067

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROCESSO ANALÍTICO PELA
MÉTRICA SEIS SIGMA NO SETOR DE BIOQUÍMICA
Roedel FCV, Pretel JP, Martins KG, Gielow GL, Welter LCM
Objetivo: Avaliar o desempenho do processo analítico pela métrica seis sigma no setor
de bioquímica de um laboratório clínico, ao longo de quatro anos, para melhorar a
eficiência dos controles de qualidade. Método: Foi realizado um estudo analítico em seis
sigma do desempenho do sistema Vitros da OCD para os testes que compõem um perfil
básico de bioquímica no sangue, entre 2017 e 2020, com base na especificação de erro
total, considerando variação biológica com performance desejável. Conclusão: Dos 13
testes analisados, 77% em 2017, 85% em 2018 e 2019 e 100% em 2020 apresentaram-se
com > 3 sigma. É interessante como alguns analitos apresentam-se estáveis ao longo
do tempo, enquanto outros sofrem alteração de desempenho por mudanças no processo
e revisão de suas metas. Por isso, a definição do limite de especificação é essencial
para a análise de desempenho analítico de cada teste, alinhando qualidade e custo.
A partir deste estudo, a equipe do setor compreendeu a importância de monitorar a
qualidade analítica de perto com a estratégia sigma, visando aumentar sua eficiência,
reduzindo desperdício com ações como revisar periodicamente as regras de decisão
de Westgard de acordo com o desempenho sigma para evitar falsas rejeições e reduzir
a repetição de controles e calibrações e promover o conhecimento para a análise
imediata dos dados, especialmente com gráficos que demonstram o desempenho ao

4186

ESTUDO DE CORRELAÇÃO ENTRE ENZIMAIMUNOENSAIO E
TESTE DE NEUTRALIZAÇÃO VIRAL NA PESQUISA DE ANTICORPOS
NEUTRALIZANTES
Dias CMM, Souza JF, Lopes ACW, Frade VV, Francisco GL, Canali DGR
Objetivo: Avaliar a correlação entre a metodologia de enzimaimunoensaio por competição, Genscript®, e a metodologia de referência sVNT (teste de neutralização viral)
na pesquisa de anticorpos neutralizantes. Método: Os imunoensaios funcionais por
competição detectam especificamente anticorpos anti-Sars-CoV-2 que bloqueiam a
ligação entre o RBD viral e o receptor celular ACE2, indicando a presença de anticorpos
neutralizantes; embora não se conheça, com precisão, seu efeito protetor pós-Covid-19
ou pós-vacinação, são promissores na avaliação dessa resposta. Avaliamos a correlação entre o teste imunoensaio e o sVNT em 93 amostras de plasma de pacientes
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diagnosticados por RT-PCR para Sars-CoV-2, coletadas após 40 dias do início dos
sintomas (positivas), e sete amostras negativas também por sVNT. Foram utilizadas
ainda 20 amostras de soro coletadas em novembro de 2019, consideradas negativas
para Sars-CoV-2. As 120 amostras foram submetidas ao teste de anticorpos neutralizantes Genscript®. O protocolo foi validado inicialmente por técnica manual e depois
implantado em equipamentos automatizados, cujos resultados foram equivalentes aos
observados na execução manual. Conclusão: Considerando os intervalos de referência
descritos nas instruções do fabricante, ˂ 20% negativo e ≥ 20% positivo, observamos
concordância de 1,00 e índice kappa de 1,00, além de sensibilidade de 100% (IC 96%
a 100%) e especificidade de 100% (IC 87,5% a 100%). O estudo de concordância do
fabricante, em comparação com PRNT (ensaio de neutralização em placa), foi de
94%. Concluímos que a metodologia de enzimaimunoensaio por competição apresenta correlação com sVNT de 100%, podendo ser implementado em equipamentos
automatizados com melhor troughput que os testes manuais e sem necessidade de ser
realizado em laboratório nível de segurança 3, exigidos para sVNT e PRNT.
			

os registros de EA causados aos pacientes durante a coleta sanguínea em um laboratório ambulatorial. Foram avaliadas as não conformidades (NC) de intercorrências
registradas no sistema informatizado. A classificação das NCs seguiu a padronização
da norma do PALC que está harmonizada com as melhores práticas internacionais
em medicina laboratorial e segurança do paciente. Conclusão: Avaliamos 749 registros de EA; média de 62,4 registros/mês, representado 0,26% de intercorrências. Após
ações internas sobre a cultura da segurança do paciente, observamos aumento nos
registros dos últimos três meses (média de 0,38%). Os principais motivos de EA foram:
desmaio/tontura (27,3%); coleta com múltiplas punções (26,5%), dor/hematoma
(22,8%); indisposição (náusea, vômito, diarreia) (15,9%); insucesso na coleta de
amostra (3,3%); queda do paciente (0,4%); outros eventos (3,8%). O EA relacionado
com a indisposição também está associado à ingestão da substância lactose ou à
dextrose, durante a realização dos testes dinâmicos. O erro ativo foi observado em
92% das intercorrências e o erro potencial, em 8%. O dano causado foi classificado
como leve em 99% dos EA (sintomas leves ou quase nenhum dano considerável) e 1%
como moderado (paciente sintomático com necessidade de intervenção médica ou
dano considerável/temporário para o paciente). Não houve dano grave e óbito. Este
trabalho desperta a atenção para a necessidade de indicadores para benchmarking
dos EAs em laboratório clínico para possibilitar a avaliação das ações de melhoria e
gestão do cuidado centrado no paciente.		

4192

ESTUDO DE SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DE METODOLOGIAS
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-RBD DO SARS-COV-2
Dias CMM, Souza JF, Lopes ACW, Frade VV, Francisco GL, Canali DGR, Waltrick
D, Gonçalves R

4562

Objetivo: Com o avanço da epidemia e o início da vacinação, a pesquisa e/ou dosagem
de anticorpos anti-Sars-CoV-2 tem sido cada vez mais solicitada, principalmente
anticorpos neutralizantes e IgG anti-RBD. Este estudo tem como objetivo avaliar a
sensibilidade e a especificidade de metodologias que pesquisam anticorpos IgG anti-RBD do Sars-CoV-2, comparando-as com a RT-PCR e o tempo de início dos sintomas.
Método: Para este estudo, criamos um banco de amostras de pacientes com RT-PCR
detectado para Sars-CoV-2, coletadas nos períodos entre 7 e 14, 15 e 21 e acima de 21
dias do início dos sintomas. Foram utilizadas 20 amostras de soro da rotina do laboratório coletadas em novembro de 2019, consideradas negativas para Sars-CoV-2. As
amostras foram realizadas nos seguintes kits considerados pelos fabricantes como IgG
anti-RBD: Vyttra® (Snibe®) realizado no Maglumi®; Roche®, no e602®; Abbott®, no
Alinity I®; Siemens®, no Atelica®; e Beckman®, no Unicel DXI®. Conclusão: Os estudos
demonstram que a pesquisa dos anticorpos IgG anti-RBD apresentam sensibilidade
e especificidade de 100% quando realizados em amostras coletadas com mais de 21
dias do início dos sintomas, sendo este o melhor período recomendado para este fim. O
mesmo foi observado com o índice de concordância e Kappa quando comparados com
o RT-PCR no mesmo período. A especificidade foi de 100% para todos os fabricantes.
Observamos uma variação na sensibilidade, de acordo com os períodos após o início
dos sintomas, 7 a 14 dias, 15 a 21 dias e acima de 21 dias, respectivamente: Snibe 53%,
84% e 100%; Roche 53%, 89% e 100%; Abbott Alinity I 57%, 87% e 100%; Siemens 52%,
78% e 98%; e Beckman 47%, 70% e 100%
			

ESTUDO PROSPECTIVO DE CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE
RECOLETAS EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Silva MS, de Paula MSS, Campos GL, Fernandes AB, Campos JR, Cabral
EDL
Objetivo: Caracterizar, classificar e determinar a incidência dos motivos de recoleta
utilizando a métrica sigma. Método: Estudo prospectivo realizado de janeiro a março
de 2021 após a implantação do processo de caracterização dos motivos de recoleta e
classificação do erro quanto ao tipo. A métrica sigma por erro foi calculada. Conclusão:
No período, 464 amostras foram rejeitadas, necessitando de nova coleta da amostra.
Durante o processo, foi possível observar que 438 (94%) das falhas ocorreram na
etapa pré-analítica, sendo a hemólise a principal causa de erro (25,79%), seguida
de amostras coaguladas (20,77%) e amostras não coletadas (16,66%). Somente 26
recoletas (6%) estão relacionadas com s outras fases da realização do exame. A métrica
sigma alcançada para hemólise foi 4,51, 4,47 e 4,55; para amostra coagulada, 4,61,
4,62 e 4,52; e para amostra não coletada, 4,67, 4,66 e 4,59. A mediana do programa
de indicadores Controllab para recoletas gerais no período foi de 4,46. Os motivos de
rejeição da amostra foram classificados quanto ao erro, sendo erro ativo (97,7%) e
erro potencial latente (2,3%). Os erros pré-analíticos, embora evitáveis, ainda permanecem como uma das principais causas de perda da qualidade no processo total de
realização do exame. A utilização da métrica sigma favorece o acompanhamento da
melhoria dos processos, além de uniformizar a comparação com as melhores práticas
do mercado. A classificação dos erros com foco na segurança do paciente orienta para
ações e processos de melhoria, buscando a minimização do impacto.
		

4523

AVALIAÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS E IMPACTOS NA SEGURANÇA
DO PACIENTE DURANTE A FASE PRÉ-ANALÍTICA

4875

Pires VF, Gramigna FL, Barata MCS, Campos JR, Fernandes AB, Cabral
EDL

A IMPORTÂNCIA DE DEFINIÇÃO DO FLUXO DE TECNOVIGILÂNCIA
E APOIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM MEDICINA
LABORATORIAL

Objetivo: Identificar os eventos adversos (EAs) e avaliar o impacto na segurança
do paciente durante a fase pré-analítica. Método: No Laboratório clínico, como em
qualquer área da saúde, existem riscos que podem ser eliminados ou reduzidos, a fim
de minimizar o risco de dano desnecessário ao paciente. O EA é o incidente que resulta
em dano ao paciente. Durante o período de maio de 2020 a abril de 2021, analisamos

Marques FANS, Azevedo RE
Objetivo: Considerando já ter passado mais de 10 anos da divulgação do Manual
de Tecnovigilância, ainda há subnotificações dos eventos ocorridos em toda área da
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saúde. O objetivo deste estudo é demonstrar a definição de fluxo de notificação de
evento adverso de tecnovigilância e queixas técnicas com a participação de equipe
multidisciplinar em um laboratório de grande porte. Método: Anterior à definição do
fluxo, as notificações eram recebidas e emitidas diretamente pelas equipes da área fim,
sem garantia dos registros e conclusão das ações. Em 2018, o novo modelo foi definido
pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) com um sistema para registro interno
e fluxo de comunicação sistêmica/multidisciplinar, incluindo times de produção de
exames ambulatoriais e hospitalares, suprimentos, engenharia clínica, área médica
e qualidade. Também foi definido o deadline, para implantar as ações descritas
pelos fabricantes. Todas as etapas do novo fluxo foram desenhadas e descritas em
procedimento; treinamentos foram realizados. Outra ação importante foi garantir a
rastreabilidade de todas as notificações e a transparência, por meio da exposição dos
dados em fóruns mensais do NSP. Conclusão: A implantação do fluxo de tecnovigilância em um laboratório clínico de grande porte trouxe a possibilidade de mapear
as necessidades e as deficiências de equipamentos e insumos pós-comercialização,
sendo muito importante a rápida identificação, comunicação e segregação do item,
impedindo assim desvios e impactos nos resultados dos pacientes. O envolvimento do
time de suporte desde a compra até a entrega ao usuário final do produto permite a
condução correta conforme as indicações médicas e dos fabricantes, além de diminuir
o risco de impacto ao paciente. Referências: 1. Portaria 529, de 1 de abril de 2013; 2.
RDC 36, de 25 de julho de 2013; 3. Manual de tecnovigilância Anvisa; 2010 e 2021.
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KEY WORDS: REPETIÇÃO DE EXAMES; CUSTOS COM REPETIÇÕES;
REPETIÇÕES DE BIOQUÍMICA.

COMPARAÇÃO ENTRE TESTES PROVOCATIVOS PARA DETECÇÃO DE
DEFICIÊNCIA DE GH: CLONIDINA × INSULINA

Souza M
Objetivo: A importância dos laboratórios clínicos é reconhecida na atividade médica, e
repetições de exames são comuns em laboratórios clínicos para confirmar resultados.
Avaliar a necessidade ou não de repetições, considerando questões pré-analíticas e
critérios de controle de qualidade analítico, pode levar à diminuição dessa prática.
O trabalho tem como objetivo analisar dados referentes ao número de repetições no
setor de bioquímica de um laboratório de médio porte, por um período de oito meses.
Método: A metodologia utilizada foi observacional analítica dos números de repetições
no período de abril a novembro 2020. A amostragem foi subdivida em dois grupos, de
abril a julho, período de funcionamento apenas ambulatorial, e de agosto a novembro,
com funcionamento ambulatorial e hospitalar. Conclusão: No período avaliado, o
total de produção do setor foi de 212.224 exames e 1.786 repetições (0,85%). Foram
consideradas necessárias as repetições de amostras fora da linearidade do teste e amostras
por falha de pipetagem (767 repetições), e desnecessária toda repetição com variação
dentro da variação biológica, somando 1026 repetições. O valor gasto com repetições
nesse período foi de R$ 2844,61, sendo R$ 1704,48 gastos não necessários. Embora os
números de repetições sejam percentualmente aceitáveis, mitigar gastos desnecessários
influenciam investimentos e melhorias em qualquer segmento de prestação de serviço.
No entanto, o maior impacto é no turnuaround time (TAT), que pode afetar a conduta
clínica dos pacientes. Referências: 1. Rodrigues MPS, et al. Repetition of biochemistry
tests in a laboratory of public hospital in southwest of Bahia, Brazil, and associated cost.
J Bras Patol Med Lab. 2017. 2. Almeida L. O conceito de valores críticos no laboratório
clínico. Newslab. 2021. 3. Maya GC. Valores ajustados no laboratório clínico: de la teoría
a la práctica. Medicina & Laboratorio. 2011; 331-507. 4. Lopes HJJ. Garantia e controle
de qualidade no laboratório clínico. Gold Analisa. 2003.

Corrêa TC, Faria CR, Lima CCS, Brito AMA, Barreto BO, Araujo CM, Kappel HB,
Nery LFA
Objetivo: Comparar o resultado de dois testes provocativos quanto à detecção de
deficiência de GH (DGH), clonidina e insulina, realizados em dias diferentes. Método:
Estudo transversal de comparação do pico de secreção de GH em 37 testes de clonidina
e 37 testes de insulina, realizados em 37 pacientes em um laboratório privado do Vale
do Paraíba nos anos de 2019 a 2020. Pacientes com idade entre 4 e 14 anos receberam
dose de clonidina de 0,1 mg/m2 via oral e de insulina de 0,1 UI/kg via endovenosa –
para queda de pelo menos 50% na glicemia de início do teste, a dosagem de GH foi
realizada por eletroquimioluminescência em intervalos regulares, com tempo total
do teste de 90 a 120 min. (clonidina) e 60 a 90 min (insulina). A DGH em ambos os
testes foi definida por valor abaixo de 5 ng/ml. Conclusão: Em 70,3% (26 pacientes),
a DGH foi detectada em ambos os testes; em 18,9% (sete pacientes), apenas o teste de
clonidina detectou DGH; e em 10,8% (quatro pacientes), apenas o teste de insulina
evidenciou DGH. Essa variação nos resultados ao compararmos os testes é descrita na
literatura e reflete as inúmeras limitações presentes na detecção de DGH em crianças.
Um dos maiores problemas é justamente a determinação do ponto de corte do pico de
secreção de GH nos testes provocativos; a literatura é bastante controversa com dados
que variam de 3 a 10 ng/ml. Utilizamos neste estudo o cut-off de 5 ng/ml com base no
protocolo do Ministério da Saúde para DGH, atualizado em novembro de 2018. Referências: 1. Ministério da Saúde. Portaria conjunta nº 28, de 30 de novembro de 2018.
Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, deficiência de hormônio de crescimento
e hipopituitarismo. 2. Diagnosis of idiopathic GHD in children based on response to
rhGH treatment: the importance of GH provocative tests and IGF-1. Front Endocrinol.
2019. doi: 10.3389/fendo.2019.00638

4423

4490

ANÁLISE DO PERFIL LIPÍDICO DE IDOSOS DA REGIÃO DO ALTO
TIETÊ

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 EM NÍVEIS SÉRICOS DE
COLESTEROL DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS CATARINENSES

Fortunato DEN, Júdice WAS, Marcelino EY, Kimura RJC, Campos
MRM

Godoi AK, Fischer N, Sousa GC, Barreto BO, Araujo CM, Kappel HB, Nery
LFA

Objetivo: Avaliar o perfil lipídico e a taxa de prevalência de valores alterados em
relação ao colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), colesterol da lipoproteína de alta
densidade (HDL-C) e colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) em idosos
com mais de 60 anos atendidos em um laboratório de análises clínicas da região do
Alto Tietê. Método: As amostras utilizadas no estudo foram coletadas de pacientes
idosos no período de 2016 a 2020, em um laboratório da região do Alto Tietê, São
Paulo, mesmo local onde elas foram analisadas por método espectrofotométrico
automatizado, utilizando os equipamentos CS800 (Dirui), Advia1800 (Siemens) e
Alinity C (Abbott). Todo esse processo seguiu padrões de qualidade preestabelecidos.
Conclusão: O CT estava alterado em 40,52% dos idosos, enquanto o HDL-C, o TC e
o LDL-C encontravam-se fora dos padrões, em 32,19%, 28,33% e 24,11%, respectivamente. Essas alteraçãoes concentraram-se na parcela de idosas. Observamos que
entre as mulheres houve predomínio de alteração no CT, no LDL-C, no HDL- C e no
VLDL-C; quanto aos homens, a predominância de alteração ocorreu nos níveis de TG.
Referências: 1. LV YB, et al. Triglycerides paradox among the oldest old: the lower the
better? J Am Geriatr Soc. 2019; 67(4): 741- 48. 2. Malachias MVB, et al. 7ª Diretriz
Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2016; 107(3). 3. Nelson DL, Coox

Objetivo: Em 17 de março de 2020, foi anunciado o primeiro decreto com medidas
restritivas para conter o Sars-Cov-2 no estado de Santa Catarina. Embora o isolamento
seja uma medida necessária, a diminuição da prática de atividades físicas e hábitos
alimentares tem efeito negativo na saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto
da pandemia nos níveis séricos de colesterol de pacientes atendidos em um laboratório
privado de análises clínicas em Santa Catarina. Método: A amostragem foi composta
por 14.956 resultados de colesterol (COL) no período de março de 2020 a março de 2021
(período pandêmico) e 19.796 no período de março de 2019 a março de 2020 (período
pré-pandêmico). Os pacientes foram estratificados por faixa etária: jovens até 19 anos,
adultos entre 20 e 59 anos e idosos acima de 60 anos. Os resultados foram avaliados
comparando os resultados de COL da pandemia em relação ao período pré-pandemia.
Conclusão: Observamos resultados de COL 4,46% maiores em jovens, 2,13% maiores
em adultos e redução de 1,05% em idosos na pandemia. Os resultados sugerem que
pacientes de diferentes faixas etárias foram afetados de maneiras distintas. A redução
dos níveis de COL em idosos, considerados população de risco, pode estar relacionada
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laboratório (especificação desejável da variação biológica, Carmem Ricos). Conclusão:
Após análise estatística, obtivemos os seguintes resultados: coeficiente de correlação de
Pearson (R) 0,999. Regresão linear entre os métodos: sistema analítico teste = 1,399
+ 1,01× e sistema analítico comparativo; imprecisão no nível 1 de decisão médica
(20,7 mg/dl): repetibilidade – 1,87%, intralaboratório – 2,6%; imprecisão no nível
2 de decisão médica (62,49 mg/dl): repetibilidade – 0,9%, intralaboratório – 1,52%.
Imprecisão máxima permitida: 17,8% erro total (N1): 12,96%; erro total (N2): 6,74%.
Erro total máximo permitido: 40% estimativa do bias (N1): 8,67%, estimativa do bias
(N2): 4,15%; bias máximo permitido: 10,67%. Métrica sigma N1: 12,05%; métrica
Sigma N2: 22,84%. Considerando o limite de decisão de 20 mg/dl para urina recente,
realizamos a correlação clínica entre os resultados e obtivemos uma concordância de
96%. Concluímos que o kit Sensiprot Labtest® é comparável com o kit UPRO Siemens®
no equipamento Atellica CH Siemens®.

com práticas mais saudáveis, como tentativa de minimizar as complicações de doença
já instalada. Nos jovens, o aumento dos níveis de COL possivelmente se relaciona
com as bruscas mudanças de rotinas e as diferentes respostas emocionais durante a
pandemia e o distanciamento social. Como a pandemia ainda permanece, estudos
populacionais mais robustos são necessários para avaliar o impacto da pandemia de
Covod-19 nos níveis de COL em diferentes faixas etárias. Referências: 1. Ammar A, et
al. Effects of COVID-19 home confinement on eating behaviour and physical activity:
results of the eclb-covid19 international online survey. Nutrients. 2020; 12(6): 1583.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.3390/nu12061583.		
4499

PERFIL GLICÊMICO PRÉ E PÓS-PANDEMIA EM POPULAÇÃO
ATENDIDA POR UM LABORATÓRIO PRIVADO DE SANTA CATARINA

4537

Godoi AK, Fischer N, Sousa GC, Barreto BO, Araujo CM, Kappel HB, Nery LFA
Objetivo: As restrições impostas pela Covid-19 promoveram mudanças nas rotinas
diárias e na atividade física e esse cenário tem levado a um efeito negativo nos hábitos
de saúde. Este estudo traz uma análise de dados por meio de um sistema laboratorial
no qual avaliamos dosagens de glicose sérica (GLI) e hemoglobina glicada (HbA1c)
de pacientes atendidos em um laboratório privado de análises clínicas em Santa
Catarina. Método: A amostragem foi composta por 15.602 resultados de GLI e 12.869
de HbA1c, de março de 2019 a março de 2020 (período pré-pandêmico), e 11.248
resultados de GLI e 13.702 de HbA1c, no período de março de 2020 a março de 2021
(período pandêmico). Para a avaliação da GLI, foram considerados apenas pacientes
em jejum de 8 a 12 horas agrupados por faixa etária: jovens até 19 anos, adultos entre
20 e 59 anos e idosos acima de 60 anos. Foram analisadas a mediana e a variação
percentual dos resultados durante a pandemia em relação ao período pré-pandemia.
Conclusão: Os níveis de GLI aumentaram entre jovens (2,22%), adultos (2,15%) e
idosos (2,91%) em comparação com o período pré-pandêmico, sugerindo possível
impacto negativo decorrentes da pandemia. Por outro lado, a HbA1c demonstrou uma
redução em jovens (2,7%), adultos (1,82%) e idosos (2,7%). Levando em conta que
HbA1c é utilizada, em sua maioria, por pacientes já diagnosticados, nossos resultados
sugerem práticas mais saudáveis na população de risco, mesmo durante a pandemia.
Assim, verificamos hábitos distintos entre populações diferentes e consideramos que
mais estudos são necessários para avaliar como a pandemia pode afetar diferentemente
o perfil glicêmico de populações saudáveis e de risco. Referências: 1. López-Moreno
M, et al. physical and psychological effects related to food habits and lifestyle changes
derived from Covid-19 home confinement in the Spanish population. Nutrients. 2020;
12(11): 3445. Disponível em: http://dx.doi.org/10.3390/nu12113445.

IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DOS LIMITES DE DECISÃO MÉDICA EM
COMPLEMENTAÇÃO À VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ANALÍTICO
DOS KITS PARA DOSAGEM DA PROTEÍNA URINÁRIA
Silva LHT, Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL
Objetivo: Avaliar o desempenho analítico de diferentes metodologias para dosagem da
proteína urinária e a correlação clínica em amostras de urina de 24 horas. Método:
Um total de 40 amostras de urina com diferentes níveis de concentração foi selecionado
para comparabilidade entre métodos, utilizando o equipamento Atellica CH Siemens®
e conjuntos para diagnóstico UPRO Siemens® pela metodologia vermelho de pirogalol
e UCFP Siemens® pela metodologia vermelho de pirogalol modificado. Para aprovação
da verificação de métodos, foi considerada a especificação desejável da variação biológica – Carmem Ricos. A concentração da proteína foi calculada em volume urinário
em 24 horas para avaliação do impacto no limite de decisão médica. Conclusão:
Após análise estatística, obtivemos os seguintes resultados: coeficiente de correlação de
Pearson (R) 0,996; regresão linear entre os métodos: sistema analítico teste = 7,471 +
1,07× sistema analítico comparativo; erro total (N1): 39,20%; erro total (N2): 20,19%.
Erro total máximo permitido: 40%; estimativa do bias (N1): 31,65%; estimativa do
bias (N2): 17,02% – bias máximo permitido: 10,67%. Houve aprovação do erro total
nos dois níveis de decisão; em contrapartida, reprovação do bias estimado. Devido a
esse fato, realizamos a complementação da verificação calculando a concentração da
proteína urinária em 24 horas e o impacto na decisão médica. Após análise pareada
de 14 amostras, verificamos que quatro amostras (28,6%) apresentaram proteinúria
positiva na urina 24 horas no kit UCFP Siemens® e negativa no kit UPRO Siemens®,
corroboradas pela informação de ausência de microalbuminúria realizada como teste
complementar. Concluímos que mesmo com a aprovação no erro total, a presença
de bias positivo impacta na decisão médica após a correção pelo volume urinário na
urina de 24 horas.

4527

VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA DOSAGEM DE PROTEÍNA
URINÁRIA UTILIZANDO A METODOLOGIA DE VERMELHO DE
PIROGALOL SENSIPROT LABTEST® E UPRO SIEMENS®

4535

Silva LHT, Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL		

FREQUÊNCIA DE SOROLOGIAS REAGENTES PÓS-COVID-19:
REVISÃO DE BANCO DE DADOS LABORATORIAL NA REGIÃO DA
GRANDE FLORIANÓPOLIS

Objetivo: Comparar o desempenho da metodologia vermelho de pirogalol Sensiprot
Labtest® em relação ao kit UPRO Siemens® para dosagem da proteína urinária no
equipamento Atellica CH Siemens®. Métodos: Foram selecionadas 50 amostras com
diferentes níveis de concentração para comparação entre metodologias no equipamento
Atellica CH Siemens® utilizando os kits UPRO Siemens® e Sensiprot Labtest® com base
na reação do vermelho de pirogalol. Realizamos o teste de imprecisão em dois níveis de
concentração utilizando o material de controle Liquicheck Urine Chemistry Biorad®.
A verificação de métodos é considerada aprovada se o erro total nos dois níveis de decisão for inferior ao máximo permitido pela especificação da qualidade definida pelo

Mello TJC, Santos Filho AJ, Oliveira JM, Silva CA, Lopes ACW
Objetivo: A compreensão sobre a resposta imune humoral gerada pós-infecção por
Sars-CoV-2 evoluiu durante o último ano de pandemia, mas ainda restam muitas
incertezas sobre a proporção de pacientes que desenvolvem anticorpos e a duração
destes após a infecção. O objetivo deste estudo foi avaliar retrospectivamente o
comportamento dos testes sorológicos para Covid-19 em pacientes com histórico de
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RNA de Sars-CoV-2 detectado pelo método RT-PCR. Método: Foi avaliado o banco de
dados de RT-PCR para Sars-CoV-2 em um laboratório privado na região da grande
Florianópolis, no período de 2020 a maio de 2021. Entre os pacientes com resultado
detectado, buscamos resultados disponíveis de pesquisa de anticorpos contra Sars-CoV-2
pelos seguintes ensaios: anticorpos totais (eletroquimioluminescência, Roche, Cobas
e601) e IgM e IgG para Sars-Cov-2 (quimioluminescência, Snibe, Vyttra). Conclusão:
Após as análises do banco de dados, obtivemos 2.572 pacientes com diagnóstico de
Covid-19 por RT-PCR que realizaram posteriormente a dosagem de anticorpos. Entre
essas dosagens, 46,1% foram reagentes na análise de anticorpos contra a Covid-19,
sendo eles anticorpos totais ou isolados IgM e/ou IgG. Sabemos que os testes sorológicos
detectam anticorpos produzidos contra antígenos virais [anticorpos totais ou específicos (IgM, IgG e IgA)] e que o tempo para detecção depende do tempo decorrido da
infecção pelo vírus. Neste estudo, os resultados encontrados foram de 24,5% reagentes
para anticorpos totais; 44,1% reagentes para análise de IgG e 31,4% reagentes para
IgM. Diante do exposto, concluímos que as análises obtidas apresentaram positividade
baixa, o que pode refletir na realização precoce da sorologia. Estudos complementares
com o tempo para a produção e o acompanhamento dos anticorpos são essenciais
para conhecer o estado imunológico da população.

anlodipino, metformina, empaglifozina, alogliptina, foi encaminhado para o hospital
por hipercalemia de 6,7 mEq/l (3,5-5,1 mEq/l) em soro dosado ambulatorialmente
no equipamento ADVIA Chemistry 1800 Siemens®. Sinais e sintomas característicos
de hipercalemia estavam ausentes no momento do atendimento médico. Além disso,
ele apresentava parâmetros hematológicos alterados: hemoglobina 17,1 (13,3-16,7 g/
dl), hematócrito 52,2 (30%-50%), leucócitos 12.940 (3.700-9.500 cel/mm³) e plaquetas
958.000 (150.000-450.000 cel/mm³). Nenhuma hemólise na amostra foi detectada.
Contudo, uma amostra de sangue total com intervalo aproximadamente de 24 horas
foi coletada e analisada no gasômetro Stat Profile® Prime, com resultado de potássio de
4,2 mEq/l. Ressaltamos que não houve terapêutica específica instituída entre as coletas.
Pela divergência de resultados, foi realizada análise interequipamento em amostras
de soro de diversos pacientes aleatórios (n = 17), apresentando bom desempenho
e sem diferenças estatísticas pelo teste t de Student (p = 0,868). O diagnóstico de
pseudo-hipercalemia foi sugerido, já que a plaquetose pode contribuir para elevar as
concentrações de potássio em amostras de soro, nas quais a centrifugação para obter
o soro pode romper a parede celular das plaquetas, liberando potássio de dentro da
célula. Tal fato não ocorre no sangue total analisado no gasômetro. Conclusão: Este
estudo de caso demonstra a importância das condições pré-analíticas, da triagem e
da análise crítica dos resultados, contribuindo para evitar admissões desnecessárias
em hospitais e diminuindo custos e riscos para o paciente.

4579

4598

PESQUISA DE ANTICORPOS NEUTRALIZANTES CONTRA COVID-19:
LEVANTAMENTO DE RESULTADOS LABORATORIAIS EM PACIENTES
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE
NA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Mello TJC, Oliveira JM, Santos Filho AJ, Silva CA, Lopes ACW

Nunes JS, Faria DK, Lopes ACW

Objetivo: Avaliar, por meio do banco de dados de um laboratório privado da região da
grande Florianópolis, os resultados reagentes de anticorpos neutralizantes, bem como
realizar o levantamento desses pacientes que sinalizaram vacinação contra a Covid-19
mediante um questionário na fase pré-analítica. Método: Foi utilizado o banco de
dados com resultados obtidos das análises sorológicas de pacientes para anticorpos
neutralizantes da Covid-19. Os exames foram realizados por meio de ensaio enzimático
por competição (GenScript®). Os resultados foram comparados com as informações
de vacinação fornecidas pelo paciente a partir de um questionário pré-analítico.
Conclusão: Foram extraídos resultados entre fevereiro e abril de 2021, totalizando
362 amostras. Entre elas, 72% apresentaram resultados reagentes para anticorpos
neutralizantes contra a Covid-19, dos quais 49,23% mencionaram, no questionário,
que estavam vacinados e 40,38% que tiveram infecção pelo vírus e não foram vacinados. Apenas 7,69% tiveram a doença e foram vacinados; 2,7% não responderam ao
questionário. O teste de anticorpos neutralizantes utilizado detecta especificamente
anticorpos anti-Sars-CoV-2, que bloqueiam a interação entre o domínio de ligação
ao receptor do vírus (RBD da glicoproteína S) e o receptor celular ACE-2, indicando
assim a presença dos anticorpos com capacidade de neutralização. Percebemos, por
este estudo, que a produção de anticorpos neutralizantes tem sido observada tanto
em indivíduos imunizados quanto naqueles infectados previamente.		

Objetivo: A intolerância à lactose é uma doença na qual a ingestão de lactose deflagra
sintomas característicos (dor e distensão abdominal, náusea, flatulência e diarreia)
pela deficiência e/ou baixa atividade da lactase. Estudos demonstram sua prevalência
em cerca de 50% da população da América. A ferramenta diagnóstica laboratorial
amplamente utilizada é o teste de tolerância a lactose, que consiste em medições
seriadas de glicose após sobrecarga oral de lactose. Nesse contexto, o presente estudo
propõe analisar os resultados do teste de tolerância a lactose na população da Grande
Florianópolis. Método: Incluímos 85.047 resultados de teste de tolerância a lactose
extraídos do banco de dados de um laboratório da Grande Florianópolis, referente a
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. As amostras foram analisadas na plataforma
Advia 1800, SiemensTM, NY, USA. Um resultado sugestivo de intolerância à lactose
foi considerado quando o aumento de glicose não excedeu o limiar de 20 mg/dl na
monitorização glicêmica (0, 60, 120 minutos) após administração oral de lactose 50
g (ou 2 g/kg em crianças). Todos os resultados foram alocados de acordo com a idade
e o sexo. Conclusão: Havia 38.723 (45,53%) resultados sugestivos de intolerância à
lactose. Entre eles, 533 (< 0,01%), 3.288 (3,86%), 22.604 (26,57%), 9.745 (11,45%)
e 2.551 (2,99%) ocorreram em < 5 anos, 5 e 18 anos, 19 e 45 anos, 46 a 65 anos e >
65 anos, respectivamente. Neste estudo, observamos que os resultados sugestivos de
intolerância à lactose são próximos aos encontrados na literatura. Vale a pena ressaltar
a limitação da ausência do dado sobre o relato de sintomas simultâneos ao teste. Além
disso, neste estudo, não avaliamos a presença do teste genético da deficiência primária
de lactase, o teste do hidrogênio expirado ou a biópsia do intestino delgado, exames
muitas vezes necessários para o diagnóstico, a depender da indicação e/ou status
individual de cada paciente.		

4577

PSEUDO-HIPERCALEMIA EM PACIENTE COM ALTERAÇÃO
DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS: ESTUDO DE CASO EM
FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA
Valente MR, Ribeiro SM, Silva AP, Lopes ACW, Faria DK

4606

Objetivo: Relatar um caso clínico de um paciente com pseudo-hipercalemia evidenciada por interferência pré-analítica em um serviço de emergência de um hospital privado
de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Método: Homem, 72 anos, cardiopata, hipertenso e diabético, em uso de ácido acetilsalicílico, ticagrelor, rosuvastatina, bisoprolol,

ANÁLISE DE CREATININA E UREIA EM PACIENTES COM COVID-19 DE
HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
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Nunes JS, Soika MW, Faria DK, Lopes ACW

precision and method comparison with the Siemens Healthineers tests, essential in
the detection and confidence in the results of liver changes. The precision results are
consistent with the manufacturer claims.

Objetivo: Embora o vírus Sars-CoV-2 apresente tropismo pelo trato respiratório,
muitas vezes seu espectro clínico exibe uma doença multifacetada que acomete
outros órgãos, como os rins. A lesão renal aguda (IRA) está presente em cerca
de um terço dos pacientes internados com Covid-19, sobretudo em homens mais
velhos. Este estudo propôs analisar o impacto da infecção pelo Sars-CoV-2 nos
parâmetros laboratoriais de avaliação renal em amostras oriundas de hospitais
da Grande Florianópolis. Método: Incluímos amostras de creatinina e ureia de
pacientes com idade ≥ 15 anos com resultado detectado pela técnica de reação em
cadeia da polimerase por transcrição reversa (RT-PCR) e/ou reagente na pesquisa
de antígeno (método imunofluorescente, ECO F Covid-19 Ag, ECO Diagnóstica
LTDA) para Sars-CoV-2, referentes a outubro de 2020 a abril de 2021, elencados em
seis unidades hospitalares. Creatinina e ureia foram dosadas nas plataformas Advia
1800, Siemens, USA; CCX/Prime, Nova Biomedical, USA; Cobas Integra, Roche, USA;
e Vitros 250, Ortho Clinical, USA. Admitiu-se resultado aumentado de creatinina
> 1,3 mg/dl (masculino) e > 1,1 mg/dl (feminino) e aumentado de ureia > 49
mg/dl (ambos sexos). Foi utilizado o banco de dados de um laboratório da Grande
Florianópolis. Conclusão: Havia 2.376 pacientes (50,3% sexo feminino), 19.674
resultados de creatinina, 16.807 resultados de ureia. Oito (0,3%), 1.296 (54,5%),
1.072 (45,1%) pacientes com idade < 19, 19 e 59, > 60 anos, respectivamente.
Notou-se creatinina e ureia aumentada em 461 (19,4%) e 655 (27,6%) pacientes,
respectivamente, sendo mais prevalente no sexo masculino (cerca de 2/3) e em
indivíduos acima de 60 anos. Neste estudo, sugerimos risco aumentado de IRA em
pacientes acometidos pela Covid-19, principalmente em homens mais velhos, como
já relatado na literatura. Vale salientar as limitações, como ausência de dados do
prontuário médico, além de valores basais de creatinina e ureia.

4886

PERFIL DE RESULTADOS DO EXAME DE ROTINA DE URINA EM
PACIENTES DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM
COVID-19
Carrilho JM, Guerra LF, Silva DF, Santos JS, Santos CF, Sumita NM
Objetivo: Descrever as principais alterações bioquímicas e os achados da análise de
sedimento no exame de rotina de urina em pacientes internados com Covid-19 em
uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital privado. Método: Foram
avaliados retrospectivamente 120 laudos de exames de rotina de urina de pacientes
internados em UTI por insuficiência respiratória aguda grave decorrente da infecção
causada pelo Sars-CoV-2, no período 1º de janeiro a 28 de maio de 2021. Conclusão:
Evidenciamos algum tipo de alteração no exame bioquímico ou na análise do
sedimento em 112 (93%) laudos. Os achados mais comumente observados foram:
proteinúria (> 25 g/l) em 72% das amostras analisadas; glicosúria (> 30 g/l) em
28%; hemoglobinúria e hematúria em 71% e 63%, respectivamente; alterações no
pH (fora do intervalo entre 5,0 e 8,0) em 8%; e densidade urinária em 7% (fora do
intervalo entre 1,010 e 1,030). Já na sedimentoscopia, os principais achados foram:
presença de cilindros granulosos (15%), hialinos (11%), celulares (11%) e epiteliais
(9%). A presença de células tubulares renais com morfologia alterada foi observada
em 8%; cristais de ácido úrico, em 8%; e cristais amorfos, em 7% dos laudos. Os dados
deste trabalho são concordantes com a literatura, que sugere uma elevada frequência
de comprometimento renal nos pacientes graves acometidos pela Covid-19. O exame
de rotina de urina tem se mostrado útil no monitoramento de pacientes graves com
Covid-19, fornecendo informações relevantes para o acompanhamento e a predição
de risco nos pacientes acometidos por essa doença. Referências: 1. Bonetti G, et al.
Urinalysis parameters for predicting severity in coronavirus disease 2019 (Covid-19).
Clin Chem Lab Med. 2020; 58(9): e163-65. 2. Nistala R, et al. Proteinuria as a Biomarker
for Covid-19 Severity. Front Physiol. 2021; 12: 611772.
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EVALUATION OF THE ANALYTICAL PERFORMANCE OF THE BONE
HEALTH LABORATORY DIAGNOSTIC PROFILE INCLUDING VITAMIN D
Souza GMR, Marini JT, Silva CS, Martino MC, Boscolo DRR, Andrade SS,
Tufik S, Feres MC
Objective: With population ageing, there is an increase in age-related diseases, such
as cardiac and neurodegenerative diseases, among others, including bone diseases,
which fractures lead to one of the main causes of death among the elderly. In Brazil,
there are approximately 10 million cases, where 1/3 of women over 50 have the
disease. Periodic monitoring through laboratory tests, such as calcium, potassium,
alkaline phosphatase, PTH and recently vitamin D guarantees greater resources for
a more assertive diagnosis and effective treatment. In this context, this study aimed
to evaluate the performance of the main biochemical parameters involved in bone
health, using the Atellica Siemens Healthineers platform. Method: The accuracy was
verified through the repeatability study (%CVR) and within-laboratory precision
(%CVWL) according to EP15-A3 and the comparison of methods according to
EP09-A3. For the imprecision study, two concentrations were used; each level of QC
materials was tested in one run per day, with five repetitions per run, for five days,
resulting in a total of 25 replicates per sample for each assay. Method comparison
studies were performed using at least 40 serum samples that covered the assay
range. Conclusion: The inaccuracy results are in accordance with the analytical
quality specifications. The %CVR was 0,3% to 8,5% and %CVWL was 0.8% to 9.1%
among all Atellica CH and Atellica IM Analyzer assays. The results of comparison
of the Passing and Bablock methods ranged from (R²) 0.9903 to 0.9999. The tests
tested at Atellica CH and AU 5800 Beckman Coulter® demonstrated good agreement,
as well as the tests tested at Atellica IM and Architect Abbott. All tests tested on the
Atellica IM 1600 and Atellica CH 930 Analyzer demonstrated acceptable results of
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EFEITOS DA SÍNDROME METABÓLICA SOBRE OS NÍVEIS DE
BIOMARCADORES CLÍNICOS DE DEFESA ANTIOXIDANTE EM
MILITARES
Sena MAB, Fortes MSR, Zanetti MM, Rosa SE, Ferreira PF, Pereira MD
Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos fatores de risco da síndrome
metabólica (SM) sobre os níveis dos biomarcadores clínicos de defesa antioxidante em
indivíduos portadores da doença. Método: Participaram do estudo 41 (33,2 ± 9,1 anos)
militares do sexo masculino, integrantes do Exército Brasileiro, voluntários para missão
de paz no Haiti, oriundos de diversas organizações militares, praticantes de exercício
físico regular por, no mínimo, três vezes por semana. Eles foram divididos em dois
grupos: Gp1 (n = 12) portadores de SM com quatro fatores ou mais e Gp2 (n = 29),
portadores de três fatores de SM. A pesquisa foi aprovada pelo CEP do Hospital Naval
Marcílio Dias (nº 52570815.2.0000.5256). A amostra de sangue (soro) foi obtida em
jejum, em um único momento, por farmacêutico analista clínico para avaliação dos
seguintes biomarcadores pertencentes ao sistema antioxidante: colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-C), ácido úrico, albumina, magnésio e bilirrubina
total. A normalidade dos dados foi comprovada pelo teste de Shapiro-Wilk; assim, a
estatística descritiva utilizou a média e o desvio padrão. Na estatística inferencial,
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foi utilizado o teste t para amostras independentes (p ≤ 0,05). Conclusão: Diante da
análise dos resultados, não foram encontradas diferenças significativas em nenhum
dos biomarcadores estudados, quando comparados os dois grupos. Portanto, sugerimos
que a prática de atividade física regular parece ter contribuído como fator protetor,
reduzindo o ambiente inflamatório. Nesse cenário, torna-se relevante mencionar a
necessidade do monitoramento desses biomarcadores relacionados com um quadro de
estresse oxidativo, visando uma forma prática e econômica de diagnosticar alterações
no metabolismo redox. Referências: 1. Mathew AV, et al. Therapeutic lifestyle changes
improve HDL function by inhibiting myeloperoxidase-mediated oxidation in patients
with metabolic syndrome. Diabetes Care. 2018; 41(11): 2431-37.

pool baixo e de 2,43% para o pool alto, atendendo a variação analítica aceitável de 10%.
Conclusão: Houve 97,3% de concordância entre os métodos. A dosagem de EF por método
turbidimétrico apresentou bons resultados analíticos, com baixo CV e boa correlação com
Elisa, com ganhos na rotina do laboratório, além de maior automação e segurança.
Referências: 1. Gardner TB, et al. ACG Clinical Guideline: chronic pancreatitis. Clinical
Guidelines. Am J Gastroenterol 2020. 2. Dominguez-Munoz E, et al Recommendations
from the United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis
and therapy of chronic pancreatitis J. Pancreatology. 2018. 3. Conwell DL, et al. American
Pancreatic Association Practice Guidelines in Chronic Pancreatitis: evidence-based report
on diagnostic guidelines. Pancreas. 2014; 43(8): 1143-62.		
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VITAMIN PROFILE OF THE ELDERLY IN PREVIOUS YEARS
COMPARED TO THE YEARS 2020 AND EARLY 2021

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DUAS METODOLOGIAS PARA
AVALIAÇÃO DE PROTEINÚRIA

Feres MC, Perez BB, Boscolo DRR, Tufik S

Envall NCS, Passos JVM, Soika MW, Faria DK, Lopes ACW

Objective: Recent clinical trials have reported that vitamin supplementation can
reduce the incidence of acute respiratory infections and the severity of respiratory
tract diseases in adults and children. In this context, several studies associate
vitamins with better immunological conditions for coping with Sars-CoV-2. Many
recommendations have emerged for the administration of vitamins are the way to
improve the population in the face of this enemy. The authors of this study aimed
to analyze the levels of concentrations of these vitamins in elderly people aged
60 or over, between the years 2018 and 2019 compared to 2020 and 2021 for
vitamins 25(OH)D, B6, B1 and B12 which were the most requested. Methods:
The authors analyzed the database of a large laboratory in São Paulo, Brazil.
They extracted data on the results of the most requested vitamins in the periods
from 2018 to the beginning of 2021. Results of averages of vitamins 25(OH)D
and the most requested of the B complex (B1, B6 and B12) were analyzed in
the group of highest risk above 60 years. Conclusion: The data presented showed
that the average levels of B complex vitamins for the elderly, remained within the
reference values. No significant differences were seen between the years studied
for all vitamins studied (p = 0.607). Only the averages of vitamins 25(0H)
D were at lower levels for this risk range. The recommended values for the risk
groups are: 30 to 60 ng/ml. The data suggest that the recommendations for the
administration of vitamins, in particular vitamin D, may be an important ally
in the fight against coronavirus infections. The age group at risk had lower levels
of vitamin D. Studies suggest that people with low levels of vitamin D were 4.6
times more likely to be affected by Covid-19 than those with normal levels.

Objetivo: A proteinúria pode ser triada por métodos semiquantitativos (tira reativa),
com leitura manual ou automatizada. Resultado anormais, ou na suspeita clínica
de proteinúria com resultado negativo, ou ainda em situações clínicas específicas,
devem ser seguidos por uma coleta de urina cronometrada (idealmente 24 h) para
quantificação das proteínas urinárias. O teste MeditapeTM da Sysmex indica uma faixa
limítrofe de ≥ 15 e ˂ 30 mg/dl, que pode ser considerada positiva ou negativa por
decisão do laboratório. Este estudo correlacionou resultados negativos ou limítrofes
inferiores de proteinúria na tira reativa com proteinúria de 24 h [P(24h)]. Método:
Foram incluídos resultados negativos ou limítrofes inferiores de proteínas pelo parcial
de urina (PU) por fotometria pela tira MeditapeTM UC11A (UC-3500, Sysmex, Japão) em
amostras de jato médio, ordenados simultaneamente à P(24h) (Advia 1800, Siemens,
USA), entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020, de um laboratório da Grande
Florianópolis. Resultados entre ≥ 15 e ˂ 30 mg/dl na tira reagente foram considerados
limítrofes inferiores. P(24h) ≥ 14 mg/dl foi considerada elevada. Avaliamos também a
densidade urinária, pois dados da literatura sugerem que resultado limítrofe inferior
na tira foi preditivo de proteinúria significativa se ≤ 1,025. Conclusão: No período,
tivemos 362 resultados negativos (n = 316) ou limítrofes inferiores (n = 46) no PU
concomitantes com resultados de P(24h). Entre os limítrofes inferiores, 17 (37%)
tinham P(24h) elevada. Entre os negativos na tira, 10 (3,2%) apresentaram P(24h)
elevada. Densidade > 1,025 foi verificada em apenas um resultado limítrofe inferior
com P(24h) elevada. Embora a triagem pela fita reativa tenha se mostrado um bom
método de triagem, nosso estudo sugere que proteinúria na faixa limítrofe inferior
no equipamento UC-3500 seja considerada positiva. Mais estudos com populações
específicas são importantes para ratificar esses achados.
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TURBIDIMETRIA: NOVO MÉTODO PARA DOSAGEM DE ELASTASE
PANCREÁTICA FECAL

VARIABILIDADE INTRAINDIVIDUAL DO PERFIL LIPÍDICO
EM POPULAÇÃO ADULTA BRASILEIRA: PEQUENO ESTUDO
EXPERIMENTAL

Marino DDP, Facchin E, Cavichio MWE, Oliveira PMC, Tahan S, Gonçalves PMP
Objetivo: Avaliar o desempenho da turbidimetria como método de dosagem de elastase
fecal (EF) em compraração com o método de Elisa. Método: A dosagem de EF por Elisa,
utilizando o kit comercial Schebo – Biotech, foi comparada com a dosagem semiautomatizada com o sistema de química clínica do Cobas c501 – ROCHE e o kit comercial
Buhlmann fPELA® turbo, pelo método turbidimétrico. Para o ensaio de exatidão, foram
dosadas 75 amostras, realizando a comparação dos resultados em ambos os métodos.
Foi considerado o range clínico de interesse, no qual os resultados menores que 200
mg/g de fezes foram considerados alterados. A precisão foi determinada a partir de um
pool de amostras com resultados normais e alterados, dosadas durante cinco dias, em
quadriplicata. Obtivemos um coeficiente de variação (CV) de 9,31% para concentração do

Faria TG, Hosken IBF, Santos MOC, Vasconcellos LS
Objetivo: Descrever a magnitude de variação do perfil lipídico dosado ao longo do dia,
conforme o tempo decorrido da última refeição, em voluntários adultos brasileiros.
Método: A variabilidade intraindividual do perfil lipídico foi estudada em 20 voluntários
adultos, sendo 11 mulheres e nove homens, pós-assinatura do TCLE. Em cada participante, foram realizadas dosagens seriadas de colesterol total (CT), HDL-C e triglicerídeos
(TG) em dispositivo de teste laboratorial remoto (TLR), em intervalos pré-estabelecidos:
8 h, 10 h, 12 h, 15 h, 17 h e 19 h. O padrão alimentar não foi padronizado, respeitando
rotina e hábitos individuais, exceto jejum de 12 h na primeira dosagem (8 h) e no horário
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Objetivo: Validar a técnica de FISH em imprint de biópsias de vários materiais com
suspeita de neoplasias linfoproliferativas. Método: Lâminas de imprint procedentes
de 14 amostras de tecido (10 de linfonodos, uma de tecido muscular, uma de massa
mediastinal, uma de parede torácica e uma de tireoide) com suspeita de linfomas
foram preparadas durante o exame de congelação ou durante avaliação de sua
representatividade, por médicos patologistas (centro cirúrgico) ou radiologistas
intervencionistas. As lâminas foram enviadas a seco ao laboratório de citogenética,
sem necessidade de fixador tecidual. Foram preparadas quatro a cinco lâminas
para cada biópsia. Uma lâmina por caso foi corada (Rosenfeld) e as demais foram
armazenadas em TA, com realização da técnica de FISH em até 90 dias. Foram
utilizadas sondas específicas para suspensão celular. Sonda IGH breakapart foi
utilizada em todos os casos e duas amostras foram complementadas com sondas
CMYC, BCL2 e BCL6 breakapart. Leitura total de 100 núcleos por dois analistas foi
feita em microscópio de fluorescência (VR previamente estabelecidos em medula
óssea). Conclusão: A hibridização foi bem-sucedida em todas as amostras. Quatro
das cinco amostras com diagnóstico LNH-B apresentaram rearranjo do IGH, sendo
duas com rearranjos de CMYC e BCL2 (LDGCB double hit). Em um caso de LNH-T e
neoplasia indiferenciada observamos ganho do sinal IGH. Dois casos de linfoma de
Hodgkin, dois de timomas e três de proliferações de linfoides reacionais mostraram
estudo de FISH IGH normal. O FISH em material parafinado é uma técnica útil,
porém dependente de fatores pré-analíticos, como tipo de fixação e parafinização;
também é limitado pela menor variedade de sondas comerciais. Este estudo validou
a técnica de FISH em imprint de vários tecidos a partir de aspectos citológicos,
mostrando que ela é de fácil realização, leitura e interpretação, sendo uma opção
rápida e útil para fins diagnósticos.
		

do almoço, às 13 h, ambos obrigatórios. Em cada voluntário, as concentrações seriadas
foram comparadas com o valor basal (8 h). Também foi aplicado questionário para
descrição da população e dados antropométricos. Os resultados foram comparados por
Anova e Tukey-Kramer, considerando IC 95% e p ˂ 0,05. Conclusão: A média de idade
foi 34 ± 12 anos, sendo 50% sobrepeso, 20% obesidade e 30% IMC normal. Não houve
diferença estatística entre os resultados de CT (p = 0,995), HDL-C (p = 0,998) e TG
(p = 0,467), nos períodos distintos. Porém, observamos elevação média de 34,1 mg/dl de
TG dosados às 15 h em relação ao jejum (8 h), bem como elevação média de 25,3 mg/dl
em comparação com a última dosagem (19 h) com o jejum (8 h). Entre os sexos, não
houve diferença, exceto valor médio de HDL-C mais elevado nas mulheres (p < 0,05).
Conclui-se que a variabilidade biológica do perfil lipídico dosado via TLR ao longo do
dia não apresentou significância estatística. Contudo, mesmo com casuística pequena,
o presente trabalho foi capaz de refletir os dados da literatura sobre a elevação média
de 25 mg/dl de TG se dosado com jejum (até 150 mg/dl) ou sem jejum (175 mg/dl).

DIAGNÓSTICO MOLECULAR
4107

ESTUDO DE CUSTO-EFETIVIDADE RELACIONADO COM A
IMPLEMENTAÇÃO DE TESTES MOLECULARES RÁPIDOS EM
LABORATÓRIO HOSPITALAR DA REDE PRIVADA LOCALIZADO NO
LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA
Cortivo GD

4266

Objetivo: Avaliar o custo-efetividade na implementação de testes moleculares rápidos na
rotina hospitalar a fim de otimizar os custos e aumentar o giro de leito hospitalar. Método:
O método de pesquisa utilizado foi estudo de caso. Foi aplicada a técnica de coleta de
dados no laboratório de análises clínicas da operadora de plano de saúde, localizado no
município de Itajaí, no período de maio de 2019 a junho de 2020. Foram realizados testes
moleculares rápidos introduzidos na rotina laboratorial de pacientes internados em um
hospital da rede própria: Clostridium difficile, teste de multirresistência à antibióticos
(MRSA), VanA, VanB, teste de resistência a carbapenemazes (CARBA-R), painel respiratório
e Covid-19. Simultaneamente, a avaliação para realização dos testes abrangeu pacientes
com necessidade de realização do swab de vigilância da instituição, buscando avaliar
o custo evitado com diárias de internação e o aumento do giro de leito na instituição.
Conclusão: Após a avaliação institucional, a nova abordagem diagnóstica apresentou
aumento de 34% nos custos desses exames ao laboratório (aproximadamente R$ 45 mil
reais no período de 15 meses), mas também reduziu o prazo de liberação do resultado,
aumentou a sensibilidade e a qualidade do teste diagnóstico, agilizou o tratamento
adequado ao paciente, não desperdiçando terapias empíricas, e reduziu o tempo de
internação, aumentando o giro de leito hospitalar. Além disso, no período de 15 meses
(maio de 2019 a junho de 2020), o custo evitado no hospital com 1124 diárias hospitalares
totalizou R$ 2.024.182,50, aumentando o giro de leito principalmente com agilidade
do resultado e assertividade para diagnóstico. Referências: 1. Malik AM, Pinochet LH. O
desafio de mapear variáveis na gestão de leitos em organizações hospitalares privadas.
RGSS. 2017; 6(2).

CENÁRIO DE CASOS DA COVID-19 NA CIDADE DE BELÉM-PARÁ EM
UM ANO DE PANDEMIA
Cohen PB, Brazão FV, Brazão MAB, Brazão GB, Silva DC, Brito YR, Moreira VC,
Mendes ACS
Objetivo: Uma nova variedade do coronavírus (Sars-CoV-2) foi identificada na
China no final do ano de 2019, causando a doença infecciosa denominada de
Covid-19, que está relacionada com quadros de síndrome respiratória aguda. Em
pouco tempo, configurou-se uma pandemia devido ao rápido avanço de casos da
doença em vários países, com implicações sociais, sanitárias e econômicas. O Brasil
identificou a primeira contaminação no final de fevereiro de 2020 e, desde então,
já vivenciamos duas ondas de transmissão, com variantes do Sars-CoV-2. O objetivo
deste trabalho é demonstrar o cenário da Covid-19 na cidade de Belém, Pará, no
período de um ano de pandemia. Método: Os dados laboratoriais foram coletados
por meio de buscas minuciosas pelo sistema LabSystem-SHIFT de pacientes com
diagnósticos confirmados pela técnica de RT-PCR, considerada padrão-ouro para
detecção do Sars-CoV-2, sendo resguardado o sigilo das fichas de identificação dos
pacientes. Conclusão: Considerando o período de março de 2020, mês em que foi
detectado o primeiro caso positivo de Covid-19 na cidade de Belém, Pará, 28.526
amostras foram submetidas ao RT-PCR para o Sars-CoV-2 até maio de 2021. Do
total, 7.171 (25,13%) tiveram resultados positivos. No estado do Pará, em um
ano de pandemia, observamos que em abril de 2020 (6% dos casos positivos) e
em março de 2021 (30% dos casos positivos), ocorreram a primeira e a segunda
onda de transmissão, respectivamente. Diante do cenário observado, concluímos
que o mês de março de 2021 foi marcado por um aumento muito expressivo de
casos confirmados, levando o estado do Pará a vivenciar um colapso no sistema de
saúde demonstrado pelo elevado número de mortalidade, muitas vezes por falta
de assistência médica e medicamentos, deixando muitas famílias desoladas com
perdas irreparáveis.

4215

VALIDAÇÃO DA TÉCNICA DE FISH EM IMPRINT DE BIÓPSIA DE
NEOPLASIAS LINFOPROLIFERATIVAS
Safranauskas RMSO, Kishimoto RK, Silva MM, Oki CK, Filippi RZ, Borri D,
Bezerra AMPS, Velloso EDRP
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virais. Manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais. Brasília: Ministério
da Saúde; 2015. 3. Cacciola I, Scoglio R, Alibrandi A, Esquadrão G, Raimondo G,
SIMG-Messina Grupo de Estudo para Hipertransaminasemia. Avaliação dos níveis de
enzimas hepáticas eidentificação de pacientes com doença hepática assintomática
na atenção primária. Intern Emerg Med. 2017; 12(2): 181-86. 4. Brasil. Ministério
da Saúde. A B C D E das hepatites virais para agentes comunitáriosde saúde. Brasília:
Ministério da Saúde; 2009.		

PERFIL DOS RESULTADOS POSITIVOS DE RT-PCR PARA SARSCOV-2 DURANTE UM ANO DE PANDEMIA EM UM LABORATÓRIO DE
REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS
Moutinho L, Moura BS, Amancio LF, Assunção LGS, Poletti VDS, Farace MD
Objetivo: A pandemia de Covid-19 está em curso há mais de um ano. O laboratório
clínico permanece como ferramenta para o diagnóstico e a vigilância epidemiológica.
O objetivo deste estudo foi analisar o perfil dos resultados positivos para a infecção pelo
Sars-CoV-2 em um laboratório de referência (LR) no estado de Minas Gerais, Brasil,
durante um ano de pandemia. Método: A partir do banco de dados do LR, foram identificados exames positivos realizados por 11.970 indivíduos, de ambos os sexos, entre
0 e 101 anos de idade, provenientes de diferentes cidades de Minas Gerais, de maio de
2020 a abril de 2021. Destes, oito repetiram o exame com tempo de realização igual
ou superior a 90 dias. A técnica RT-PCR foi utilizada para identificação do Sars-CoV-2,
conforme protocolo Charité (genes E, N e RdRP/S). A amostragem foi avaliada por
idade, gênero e mês de coleta. Conclusão: A média de idade foi 41 anos; 50,5% eram
homens. Observamos uma quantidade maior de mulheres entre 15 e 30 anos e entre
61 e 101 anos, e uma quantidade maior de homens com idade entre 31 e 60 anos.
Os resultados positivos ocorreram, para homens e mulheres, respectivamente, entre
31-40 anos (14,7% e 12,5%), seguido dos grupos de 41-50 anos (10,2% e 9,5%), 21-30
anos (8,9% e 9%) e 51-60 anos (6,9% e 6,5%). Os maiores de 60 anos corresponderam
a 13,4% dos casos positivos, sendo as mulheres 7,7% dos casos e os homens 5,8%.
Em menores de 20 anos ocorreram 8,3% dos diagnósticos. Notamos crescimento do
número de exames entre os meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021, com uma
queda em fevereiro de 2021, seguida de um grande aumento em março de 2021 e
novamente uma queda em abril de 2021. Assim, avaliando os resultados do RT-PCR
para Sars-CoV-2 durante o período de um ano em uma população de Minas Gerais,
observamos o comportamento da doença em picos, com maior acometimento da
população adulta, em idade produtiva. Verificamos ainda que as faixas etárias possuem
uma distribuição bem semelhante para ambos os sexos.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS ENSAIOS MOLECULARES ABBOTT ID NOW
COVID-19 E O RT-PCR EM ESFREGAÇOS NASAIS
Santos RWF, Santos IL, Alves AA, França KFC, Araujo FOA, Menezes JRS
Objetivo: Avaliar o desempenho de um teste point-of-care (Abbott ID NOW COVID-19)
em comparação com o teste RT-PCR qualitativo em tempo real. Método: Dezesseis
esfregaços nasais de casos suspeitos de infecção por Sars-CoV-2 foram testados utilizando o kit Abbott ID NOW COVID-19; em seguida, foi realizada a RT-PCR em tempo
real utilizando o kit Abbott Real Time SARS-COV-2. Conclusão: Apesar da limitação
do estudo (o número de amostras testadas), notamos que o teste point-of-care ID
NOW COVID-19 apresenta bom desempenho em amostras com cargas virais altas.
Entretanto, em amostras com carga viral baixa, não possui boa reprodutibilidade,
sendo considerado um teste de baixa sensibilidade e alta especificidade, enquanto
o teste RT-PCR em tempo real permanece sendo o padrão-ouro no diagnóstico da
infecção por Sars-CoV-2.
4513

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE OCORRÊNCIAS DE CASOS DE SARSCOV-2 EM DIFERENTES REGIÕES METROPOLITANAS DO RIO DE
JANEIRO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 A ABRIL DE 2021
Freitas FAD, Silva DC, Leite CF, Tronsoso LL, Carvalho EM

4404

Objetivo: Este estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico, analisando a
frequência de ocorrência da Sars-CoV-2 nas regiões metropolitanas I e II do estado do
Rio de Janeiro. Investigamos a incidência de casos positivos em ambos os sexos e faixas
etárias dos indivíduos analisados. Método: Foram analisados 628.274 pacientes testados
para Sars-CoV-2 entre novembro de 2020 e abril de 2021. A base de dados utilizada foi
o sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). As tabelas foram construídas
no editor de planilhas Microsoft Excel (versão 2016). Conclusão: Os municípios de
maior incidência de casos positivos foram Itaboraí (45,4%), Japeri (44,4%) e Duque
de Caxias (43%). Já os de menor incidência, Magé (29,5%), Rio de Janeiro (31,5%) e
Itaguaí (33%). Foi observado um aumento de casos positivos nos meses de novembro
e dezembro, um decréscimo de dezembro a fevereiro e um novo aumento a partir de
fevereiro. Os dados também mostraram uma tendência a um platô nos casos positivos
a partir do mês de março, apesar do número de testagens continuar crescente exponencialmente. Em relação à análise por faixa etária, foram agrupados indivíduos de
0 a 20 anos, 20 a 40, 40 a 60 e maiores de 60. Observamos uma maior incidência de
casos positivos entre os maiores de 60 (40,1%), provavelmente devido à maior vulnerabilidade dessa população ao vírus. As outras faixas de maior incidência foram de 40 a
60 (36,4%) e 20 a 40 anos (31,3%), que é a população economicamente ativa. Já para
os abaixo de 20 anos, a incidência de casos positivos foi mais baixa (21,5%). Quanto
ao sexo, não houve diferença significativa para a incidência de casos positivos entre
os grupos, tanto na evolução ao longo dos meses, quanto na média geral de casos. O
presente estudo pode apontar estatisticamente dados do reflexo do comportamento
social e de diferentes estratégias de combate à pandemia da Covid-19, contribuindo no
aporte de possíveis direcionamentos e tomadas de decisões por parte governamental.

STUDY OF EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF
ACUTE VIRAL HEPATITIS IN BRAZILIAN HEALTH SERVICES
Maluf MM, Sitnik R, Pinho JRR, Oliveira KG, Robinson PJ, Souza FMA, Pereira
GFM, Rodrigues PHS
Objective: The primary aim of this study is the clinical-epidemiological and
molecular characterization of acute viral hepatitis in Brazilian health services
from all geographic regions of the country to provide relevant information to
institutionalized health policies within the Unified Health System. Method: This
study will evaluate patients with symptoms and/or signs suggestive of acute
liver disease, in Brazilian health institutions in all five geographic Brazilian
regions. Demographic, epidemiological and clinical data will be collected,
as well as blood samples to be analysed at Hospital Israelita Albert Einstein
Clinical Laboratory. Molecular and serological tests were performed in order to
identify the cause for the hepatitis. Conclusion: Untill now, our protocol could
characterize acute hepatitis in half of recruited patients, and the frequency of
viral hepatitis was very low among them. We are still recruiting patients and
performing a broader range of tests, such as virome by NGS sequencing, to
better characterize the causes for disease in this population. References: 1.
World Health Organization. Prevention and control of viral hepatitis infection:
framework for global action. Geneva: WHO; 2012 [cited 2017 Jan 17]. Available at:
http://www.who.int/hepatitis/publications/Framework/en/. 2. Brasil. Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e hepatites
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distintas do RNA-alvo e do reagente colorimétrico. Após incubação, foi realizada a
interpretação dos resultados: positivas para reação de cor amarela e vermelha para
negativas. Conclusão: Os seguintes resultados foram encontrados: sensibilidade de
90,70%, especificidade de 100% e limite de detecção de 40 cópias de RNA viral por
reação. Após avaliação dos resultados obtidos, concluímos que a validação apresentou resultados satisfatório, e a técnica foi implementada na rotina laboratorial.
Referências: 1. Lamb LE, et al. Rapid detection of novel coronavirus (COVID-19)
by reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification. medRxiv. 2020.
Disponível em: https://doi.org/10.1101/2020.02.19.20025155.

CLINICAL RELEVANCE IN INCIDENTAL FINDING IN DIFFERENT
TISSUES FROM PATIENT WITH MOSAICISM PIGMENTARY USING
GENOMIC ARRAY
Oliveira YG, Montenegro MM, Almeida VT, Carvalho GFS, Nascimento AM, Silva
MC, Wolff BM, Kulikowski LD
Objective: The mosaicism is a usual event in the world population and is
defined by the presence of two or more genetically different cell lines in the
same individual, providing for the same zygote. However, the identification
and characterization of mosaicism is the big challenge of the area laboratorial
medicine, because maybe the tissue can’t reveal the variant in mosaicism. This
is associated with mosaicism confined to tissue or pigmentary mosaicism, that
constitutes a heterogeneous group of skin pigmentation alterations associated
with multisystem involvement. Thus, the nuances of these clinical observations
were prescient and resulted in the construction of several hypotheses based on
the idea that the concomitant genomic alterations in different tissues could
explain unusual patterns of phenotype within the same disease. Method: We
report on an eleven-year-old boy with mild intellectual disability, short neck,
congenital cervical block, hyperchromic spots in Blaschko lines, JUP stenosis
on the left, intestinal constipation, clinodactyly of the hands and enlarged
halluces. We have collected samples from peripheral blood, saliva and skin
fibroblasts. Results from cytogenetic analysis performed in fibroblasts obtained from spots and peripheral blood were normal. Unexpected results from
skin fibroblasts, peripheral blood and saliva using genomic array revealed a
pathogenic duplication in 17q21.31 in mosaic. The region that involving the
duplication in 17q21.31 contemplate the important gene KANSL1, that associated a Koolen-De-Vries syndrome and 17q21.31 duplication syndrome and
in both is related the clinical phenotype similar to that presented by the patient
is reported like as constipation intestinal, JUP stenosis and mild intellectual
disability. Conclusion: Our results highlight the importance of genomic arrays
to investigate patients with pigmentary mosaicism to assess genomic variation
among, and increasingly within, individuals and improve the genotype-phenotype correlations.

4706

OS ALTOS E BAIXOS DA COVID-19 NA REGIÃO SUL DO PAÍS.
ANÁLISE DA TAXA DE POSITIVIDADE DO RT-PCR EM UMA REDE DE
LABORATÓRIOS PARTICULARES
Silva FLF, Campagnoli MP, Lausch BS, Kulak Junior J, Lima EMR, Cavalli L,
Gottschild PV
Objetivo: Avaliar o comportamento da taxa de positividade (TP) do RT-PCR para
Covid-19 nas marcas associadas da Regional Sul. Método: Estudo descritivo com
base na análise de resultados do RT-PCR para Covid-19 nos laboratórios associados da Regional Sul, no período de março de 2020 a março de 2021. Conclusão:
O comportamento das ondas de incremento de incidência e TP na região Sul do
país, levando-se em conta os dados do mercado particular analisado, sugerem
que o comportamento da pandemia nesta área foi único, com uma primeira fase
leve, seguida por uma rápida ascensão da TP nos últimos meses de 2020 e que
permanecem até março de 2021. Quando comparamos a TP entre laboratórios
dessa mesma rede nas diversas regiões do Brasil, observamos que o Sul apresentou
uma primeira onda tardia e branda, porém, em contrapartida, atingiu a segunda
maior TP no final de 2020, ficando atrás apenas da região Norte. Muitos fatores
podem estar envolvidos no padrão detectado, inclusive a chegada de novas variantes
a região. Apesar de medidas públicas amplas para a contenção da epidemia, até o
final desta análise não observamos tendência de queda na TP.
4898

4276

PESQUISA DE FUSÕES NOS GENES NTRK1/2/3 POR
SEQUENCIAMENTO DE DNA DE NOVA GERAÇÃO NA PRÁTICA CLÍNICA

VALIDAÇÃO DA TÉCNICA DE LAMP PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓTICO
DA SARS-COV-2

Campregher PV, Lima LB, Silveira CN, Leite CSC, Higaki PI, Oliveira Filho JB,
Thurow HS

Barth CR, Inamine E, Fogaça CP, Pinto CLS, Pancotto LR, Cantarelli VV,
Hoffmann ER, Kayser MG

Objetivo: O objetivo deste estudo é demonstrar a frequência de fusões envolvendo os
genes NTRK1, NTRK2 e NTRK3 em tumores sólidos de diversos tipos histológicos, os
quais podem se beneficiar das medicações disponíveis atualmente. Método: Foram
incluídas neste estudo 350 amostras com, pelo menos, 20% de células neoplásicas
no tumor. O RNA extraído de bloco parafinado foi utilizado para sequenciamento
de segunda geração. Conclusão: Os resultados obtidos mostraram que são raras
fusões envolvendo os genes da família NTRK. Elas foram encontradas mais frequentemente em pacientes com fibrossarcoma infantil, seguido de carcinoma secretor
análogo mamário (MASC), sendo compatível com dados da literatura científica.
Referências: 1. Cocco E, Scaltriti M, Drilon A. NTRK fusion-positive cancers and TRK
inhibitor therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2018 Dec; 15(12): 731-47. 2. Doebele RC, et
al. An oncogenic NTRK fusion in a patient with soft-tissue sarcoma with response
to the tropomyosin-related kinase inhibitor LOXO-101. Cancer Discov. 2015; 5(10):
1049-57. 3. Drilon A, et al. Efficacy of Larotrectinib in TRK fusion-positive cancers
in adults and children. N Engl J Med. 2018; 378(8): 731-39.

Objetivo: Validar a técnica de amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP)
para auxílio no diagnóstico da Sars-CoV-2 em amostras de nasofaringe. Método: Em
janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto do novo
coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional.
A partir desse momento, cresceu a necessidade de busca por testes diagnósticos para
a detecção da doença. A técnica de RT-LAMP surge como um método alternativo
para o auxílio no diagnóstico. É considerada de baixo custo de investimento por
não precisar de reagentes especiais e equipamentos sofisticados (por exemplo,
termociclador), sem necessidade de estrutura física complexa, além de possuir
alta especificidade e sensibilidade. Para validação da técnica de RT-LAMP, foram
realizados experimentos nos meses de julho a agosto 2020. Foi testado um total de
115 amostras (positivas e negativas pela técnica de RT-PCR) para determinação da
sensibilidade, da especificidade e do controle comercial para determinar o limite
de detecção. Para a amplificação isotérmica de ácidos nucleicos, realizada em
termobloco, foram utilizados dois conjuntos de primers que reconhecem regiões
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Santos RWF, Santos IL
Objetivo: Comparar os métodos diagnósticos entre cultura bacteriana e reação em
cadeia da polimerase (PCR) para o diagnóstico da meningite bacteriana em pacientes
do estado de Sergipe. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo transversal e retrospectivo, o qual utilizou os dados do sistema Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL) de pacientes que tiveram amostras biológicas enviadas para o
Laboratório Central de Saúde Pública do estado de Sergipe (LACEN/SE), no período
entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018, para o diagnóstico de meningite bacteriana.
As análises estatísticas foram realizadas por meio do software Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS), 22.0. Conclusão: Observamos que a PCR em tempo
real apresenta maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da meningite
bacteriana, quando comparada com o método da cultura bacteriana. Os resultados,
quando comparados, foram considerados insatisfatórios, com 69% de sensibilidade e
0% de especificidade entre os métodos de diagnósticos.		

COMPARATIVE STUDY OF THE POSITIVITY OF HUMAN
PAPILLOMAVIRUS IN MALE SAMPLES BY PATHOLOGICAL ANATOMY
AND MOLECULAR TECHNIQUE OF HYBRID CAPTURE
Souza GMR, Silva MALG, Boscolo DRR, Feres MC, Tufik S, Bonsangue K
Objective: The human papillomavirus (HPV) are small, non-enveloped epitheliotropic viruses, with double circular DNA. They may be responsible for subclinical
disease, associated with pre-malignant lesions and even with some intra-epithelial
neoplasms. HPV infection in men is usually incipient, without significant clinical
manifestations. This asymptomatic carrier state impairs a prompt diagnosis, in
which male individuals may potentially become active disseminators of the virus.
This study evaluated the frequency of high (HR) and low-risk (LR) HPV in samples
processed by hybrid capture, from a large laboratory in São Paulo, Brazil. Method:
The study consisted of an analytical and retrospective review, including samples
from male patients submitted to HPV detection by hybrid capture and complementary biopsy (upon request). Topographies and biopsy results were evaluated. Samples were processed by Hybrid Capture II (CHII), in the Rapid Capture System (RCS)
equipment-USA, with Digene HC2 HPV-DNA test kit-QIAGEN®. Biopsy material was
processed by automation and manual histotechnics followed by hematoxylin-eosin staining, and analyzed by a medical pathologist. Conclusion: A total of
2,256 samples were analyzed by CHII, from which 14.5% were also submitted to
biopsy analysis. CHII analysis resulted on 29.66% positivity for LR, HR or both,
as follows: HR-/LR+ (n = 250), HR+/LR+ (n = 190) and HR+/LR- (n = 229).
Samples collected from penile glands, body and shaft were responsible the largest
number of requests (n = 1585), from which 33.12% were HR+. One-way Anova
testing was performed between groups, with no significant difference between them
(p > 0.05). When compared with biopsy results, a total of 35.27% (n = 236)
of HR+ samples had a scaly cell papiloma diagnosis. The current study showed
elevated HPV rates in young men, detected by CHII and/or biopsy and highligths
the importance of using molecular methods as major allies in the detection of
HPV before oncogenic evolution.		

5002

ALTERAÇÕES NO GENE TMPRSS6 E SUAS IMPLICAÇÕES NA
DEFICIÊNCIA DE FERRO
Reis JR, Pinto ISB, Carvalhal VHBP, Viieira FO, Daibert RMP, Oliveira PA,
Lemos LM
Objetivo: O objetivo deste trabalho é fazer uma análise genotípica do SNP rs4820268
do gene TMPRSS6 associado à deficiência de ferro. Método: Níveis elevados de hepcidina têm sido observados em pacientes que apresentam anemia por deficiência de
ferro e são insensíveis à terapia oral de ferro, uma condição denominada anemia
por deficiência de ferro [iron-refractory iron deficiency anemia (IRIDA)]. Um dos
fatores que determinam essa condição é a mutação do gene TMPRSS6. Para analisar
a frequência de mutações nesse gene, foram avaliados os genótipos de 500 pacientes
submetidos ao exame genético. Todos eles assinaram o termo de consentimento
para utilização dos resultados, desde que mantido o anonimato. Conclusão: Dos
500 pacientes analisados, 29,3% apresentam o genótipo GG; 40,1%, o AG; e 30,6%, o
AA. Pacientes com os genótipos AA (não portador de mutação) e AG (portadores de
uma cópia do alelo mutante) não apresentaram sintomas associados à deficiência de
ferro. A identificação do genótipo GG está relacionada com a baixa absorção de ferro
pelo organismo e anemia, e os pacientes portadores devem fazer acompanhamento
médico para homeostase do ferro, um tratamento específico, uma vez que suplementos
orais não têm efeito em portadores de mutação no gene TMPRSS6. A investigação
de mutação nesse gene deve ser investigada em pacientes que apresentam anemia
e sintomas associados. Referências: 1. Ramsay AJ, et al. Matriptase-2 mutations in
iron-refractory iron deficiency anemia patients provide new insights into protease
activation mechanisms. Human Mol Genetics. 2009; 18(19): 3673-83.

4971

INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DE COILÓCITOS EM ESFREGAÇOS
CERVICOVAGINAIS DE PACIENTES COM PCR POSITIVO PARA
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)
Santos RWF, Alves AA, Chagas LDM, Almeida POS
Objetivo: Investigar a presença de coilócitos em amostras cervicovaginais e comparar com
o resultado da reação em cadeia polimerase (PCR) para papilomavírus humano (HPV).
Método: O estudo do tipo descritivo e transversal, no qual foram analisados os resultados
dos esfregaços cervicovaginais e da PCR para HPV realizados entre janeiro a dezembro
de 2018 em um laboratório particular de Anatomia Patológica. A coleta dos dados foi
realizada por meio dos softwares MEDLYNX e SMART. As análises estáticas foram feitas
no software R, versão 4.0.0. Conclusão: Observamos que para o diagnóstico preciso e
confiável do HPV, é necessária a realização da PCR. A maioria dos resultados encontrados
nos esfregaços cervicovaginais não evidenciaram a presença de coilócitos nem alterações
celulares associadas, apesar de a PCR apresentar resultado positivo para HPV.

4838

PAINEL NGS MIELOIDE NA PRÁTICA CLÍNICA: PRINCIPAIS ACHADOS
Pelegrino K, Rosa SEA, Lima LB, Gregório SS, Araujo E, Oliveira Filho JB,
Campregher PV, Reis R
Objetivo: Nosso objetivo é investigar a relevância de um painel NGS na prática
clínica para diagnóstico de indivíduos com neoplasias mieloides. Método: Amostra
de DNA de sangue ou medula óssea de 250 indivíduos com diagnósticos confirmados
ou suspeitos para neoplasias mieloides foram usadas para construção de biblioteca
com Trusight Myeloid Panel (Illumina) e sequenciamento em equipamento NextSeq
550 (Illumina). A análise de fragmentos dos genes CEBPA e FLT3 foi executada
por eletroforese capilar. Trinta e oito genes foram analisados após processamento
dos dados por bioinformática. Conclusão: Do total de amostras analisadas, 63

5033

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS DE CULTURA E PCR
EM TEMPO REAL NO DIAGNÓSTICO DE MENINGITE BACTERIANA NO
ESTADO DE SERGIPE
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(25,2%) indivíduos tinham diagnóstico confirmado ou com suspeita de LMA; 81
(32,4%) apresentavam SMD; 16 (6,4%) tinham SMD/SMP; 79 (31,6%) tinham
SMP e 11 (4,4%) apresentavam outras condições. Variantes de relevância clínica
foram encontradas em 72% dos casos, e 6% dos indivíduos apresentaram somente
variantes de significado incerto. Para 22% dos indivíduos, não foram encontradas
alterações moleculares. No grupo de indivíduos com SMP, os genes mais frequentemente encontrados foram JAK2, ASXL1 e CALR. Em LMA, encontramos variantes
de relevância clínica principalmente nos genes FLT3, DNMT3A, RUNX1 e NPM1.
Em SMD, os genes mais frequentemente mutados foram DNMT3A, TET2 e SF3B1.
Esses achados são compatíveis com os descritos na literatura e reforçam a relevância
da assinatura molecular na investigação clínica das neoplasias mieloides(1). Com a
redução de custos e ampliação de acesso, a expectativa é de que paineis como este
sejam rotineiramente usados na prática clínica por diversos centros de saúde(2).
Referências: 1. Bacher U, et al. Challenges in the introduction of next-generation
sequencing (NGS) for diagnostics of myeloid malignancies into clinical routine use.
Blood Cancer J. 2018. 2. Ross DM, et al. Myeloid somatic mutation panel testing in
myeloproliferative neoplasms. Pathology. 2021.

medo... Nesse contexto, as vacinas específicas emergem como uma centelha de
esperança contra a infecção pelo Sars-CoV-2. Entre o grupo a ser imunizado, os
idosos foram priorizados pela imunossenescência e suscetibilidade às complicações
provocadas pela doença. Esse estudo propôs analisar a frequência de resultados
detectados por teste molecular para Sars-CoV-2 em idosos em Curitiba, Paraná.
Método: Foram incluídos os resultados de reação em cadeia da polimerase com
transcrição reversa (RT-PCR) para Sars-CoV-2 em amostras de oro/nasofaringe de
idosos ≥ 60 anos, realizados entre 1º de janeiro e 28 de maio de 2021, extraídos
do banco de dados de um laboratório em Curitiba. A seleção do período de estudo
abrange o período vacinal contra Covid-19 preconizado pela prefeitura de Curitiba;
pelo cronograma: idosos ≥ 60 anos acamados em janeiro, ≥ 85 anos em fevereiro, ≥
71 anos em março, ≥ 63 anos em abril e ≥ 60 anos em maio. Aplicação de pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19 adsorvida inativada (Butantan/Sinovac),
recombinante (Fiocruz/Astrazeneca) ou mRNA (Pfizer/BioNtech) foi recomendada
nesse período. Conclusão: Foram analisados 51.562 testes de RT-PCR no período;
2.463 realizados em idosos. Destes, 733 resultados foram detectados, dos quais
129/553 (24,2%), 129/501 (25,7%), 290/765 (37,9%), 105/391 (26,8%) e 80/273
(29,3%) correspondiam a janeiro, fevereiro, março, abril e maio, respectivamente.
Faixa etária 60-73 anos e sexo feminino (54,7%) foram mais prevalentes entre os
idosos com RT-PCR detectado. Neste estudo, observamos, até o momento, que a
taxa de positividade em idosos ainda não demonstra queda consistente. No entanto,
ressaltamos que esses resultados devem ser interpretados com cautela, pois grande
parte dos idosos ainda não tem imunização completa. Além disso, pela ausência de
dados clínicos, não foi possível avaliar o impacto na redução de quadros graves.

5076

RELEVÂNCIA DO PROCESSAMENTO DE TESTE MOLECULAR PARA
DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 POR UM LABORATÓRIO
DE REDE PRIVADA DURANTE A PANDEMIA NA CAPITAL DO ESTADO
DO AMAZONAS

5135

Barreto BO, Alves MS, Pinto JG, Silva CO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA COLETA NASAL PARA RT-PCR E
PESQUISA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2

Objetivo: Demonstrar o quantitativo de exames de detecção do coronavírus
Sars-CoV-2 realizados pelo Laboratório Sabin no estado do Amazonas. Método:
Realizamos um estudo de dados estatísticos do quantitativo de exames de RT-PCR
realizados do ano de 2020 no Amazonas. Conclusão: O ano 2020 foi marcado pelo
grande desafio de enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19. No Brasil,
tivemos os primeiros casos confirmados em fevereiro de 2020. Com o diagnóstico
tardio e a pouca divulgação, houve impacto no planejamento para combater a
doença e consequentemente começamos a observar o aumento de casos em março
do mesmo ano. No mês de março de 2020, o Laboratório Sabin de Manaus disponibilizou a coleta do exame RT-PCR para o diagnóstico do coronavírus, sendo o
exame processado na unidade Matriz em Brasília no setor de Biologia Molecular. O
RT-PCR é considerado o exame padrão-ouro para o diagnóstico do vírus, devendo
ser realizado nos primeiros dias de suspeita de contato e sintomas, do 1º ao 10º dia.
Ao todo, foram realizados, em 2020, 30.223 exames de RT-PCR para a detecção do
coronavírus. Por se tratar de uma nova doença com proporção de uma pandemia,
muitas foram as dúvidas e nosso laboratório desempenhou um papel importante ao
orientar a população quanto à realização dos exames. Nossa assessoria científica foi
uma ferramenta fundamental de utilidade pública, orientando todos os nossos clientes sobre os exames disponíveis, sobre o exame certo no momento ideal. Realizamos
também o acolhimento dos clientes com resultados positivos, para orientá-los com
as recomendações necessárias. Tal papel foi reconhecido pelo Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas com o Diploma de Honra ao Mérito da Saúde, pelos relevantes
serviços prestados ao povo amazonense durante a pandemia da Covid-19.

Lopes ACW, Dias CMM, Brochi L, Ramos MFS, Stahelin LH, Rosin CA, Soika MW,
Ronchi EK
Objetivo: O RT-PCR para Sars-CoV-2 de nasofaringe é considerado o padrão-ouro
no diagnóstico laboratorial da Covid-19; mas a coleta representa um inconveniente
quando recorrente e em populações como idosos debilitados ou crianças. Alguns
fabricantes incluíram a opção de coleta nasal, com a inserção do swab cerca de 2
cm na narina. Avaliamos o desempenho da coleta nasal para um teste de antígeno
e duas plataformas de RT-PCR. Método: Foram incluídos pacientes que procuraram
o laboratório para o RT-PCR para Sars-CoV-2. Após consentimento, foram coletadas
três amostras de cada: 1. swab de nasofaringe e 2. swab nasal – cada uma em 3
ml de solução salina 0,9%, sendo refrigeradas imediatamente –; 3. swab nasal em
tubo seco. A coleta de nasofaringe foi realizada conforme o padrão, e as nasais, de
acordo com a recomendação dos fabricantes. Elas foram realizadas até o mínimo
de 10 resultados positivos e 10 negativos. Os swabs secos foram imediatamente
submetidos à pesquisa de Ag pelo kit Panbio® COVID-19 Ag RTD Nasal (Abbott).
Os swabs em salina foram submetidos ao RT-PCR Xpert® Xpress SARS-CoV-2
(GeneXpert®, Cepheid) no mesmo dia, congelados e enviados para análise por
RT-PCR pela Abbott RealTime SARS-CoV-2®. Foi considerado padrão-ouro o RT-PCR GeneXpert de nasofaringe. Conclusão: Dos 21 pacientes coletados, 11 foram
detectados pelo RT-PCR GeneXpert de nasofaringe, com CT médio do gene N2 de
24,59 (mín. 18,3 e máx. 41,6). Destes, a coleta nasal foi positiva em 10 pacientes
no RT-PCR GeneXpert; 10 no RT-PCR m2000 e nove no Panbio Ag. O CT médio do
gene N2 nas amostras nasais no GeneXpert foi de 24,76 (mín. 18,9 e máx. 42,3). A
correlação de Pearson entre os CTs obtidos na plataforma GeneXpert para amostra
nasofaringe versus nasal foi de R2 = 0,979. Os pacientes detectados no RT-PCR
de nasofaringe negativos para o antígeno nasal apresentavam CTs > 38. Apesar do
baixo número de pacientes, este estudo demonstra que a coleta nasal apresenta bom
desempenho no diagnóstico da Covid-19 e pode ser uma alternativa conveniente
em diversos cenários.

5111

HÁ LUZ NO FIM DO TÚNEL? ANÁLISE DA TAXA DE POSITIVIDADE DE
COVID-19 EM IDOSOS EM CURITIBA, PARANÁ
Lima EMR, Campagnoli MP, Faria DK, Cavalli L
Objetivo: A pandemia mudou o mundo. Distanciamento, novos hábitos, variantes,
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patients using cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2. J Clin Microbiol. 2020; 58(8):
e01109-20. Publicado em 23 jul 2020. doi:10.1128/JCM.01109-20.

VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA
GERAÇÃO COM BASE EM AMPLICONS PARA GENOTIPAGEM DE
SARS-COV-2

5168

Malta FM, Basqueira MS, Amgarten DE, Salles APM, Takara AH, Pinho JRR,
Cervato MC, Muto NH

LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS DO TESTE DE METAGENÔMICA
RNA REALIZADOS EM UM LABORATÓRIO PRIVADO DA CIDADE DE
SÃO PAULO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A FEVEREIRO DE
2021

Objetivo: Validação de um kit comercial para preparo de biblioteca com base
na metodologia de sequenciamento de nova geração, com o intuito de oferecer
o teste para a definição da linhagem do Sars-CoV-2 (genotipagem) e monitorar
o surgimento de mutações. Método: Foram incluídas 68 amostras provenientes
de secreção orofaríngea, de pacientes sabidamente positivos para Sars-CoV-2,
diagnóstico realizado pela técnica de PCR em tempo real (valores de Ct variando
entre 12 e 36,5). Desse total, 18 amostras possuíam resultado prévio de sequenciamento, validado em nosso laboratório. Para validar a efetividade do teste, foram
avaliados os parâmetros de acurácia (n = 18), reprodutibilidade intra (n = 3)
e interensaio (n = 3) e sensibilidade (n = 44). Conclusão: As métricas gerais
de qualidade do sequenciamento foram todas satisfatórias, com cobertura e uniformidade suficientes para uma genotipagem de qualidade. Acurácia: o genótipo
foi determinado em 100% das amostras com concordância das linhagens virais;
reprodutibilidade inter e intraensaio: em todas as triplicatas foi obtida uma correlação de 100%, tanto na genotipagem quanto nas variantes anotadas no gene Spike;
sensibilidade: ao avaliar 44 amostras com diferentes valores de Ct, verificamos que
todas as amostras com Ct ≤ 30 foram genotipadas com qualidade, apresentando
média de cobertura do genoma de 99,20% e 99,41%, 10× e 5×, respectivamente.
Das amostras com Ct ≥ 30, apenas duas puderam ser genotipadas. A partir desses
resultados, foi definido como limite de detecção o valor de Ct ≤ 30, que permite a
genotipagem viral com qualidade.

Petroni RC, Brambatti A, Brito PM, Gutierre LF, Malta FM, Amgarten DE,
Franco RRA, Pinho JRR
Objetivo: Levantamento dos resultados do teste de pesquisa de vírus de RNA e genotipagem em amostras clínicas, no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021,
realizados em nosso laboratório. Método: A técnica utiliza o Sequenciamento de
Nova Geração (NGS) na plataforma Illumina, seguido de análise de bioinformática.
Foram avaliados os resultados de 361 testes realizados no período, consultando
os laudos no sistema informatizado da instituição. Avaliamos o tipo de amostra
enviada, o resultado obtido (detectado ou não detectado) e as espécies de patógenos encontradas. Conclusão: Foram testados diversos tipos de amostras clínicas,
sendo as mais comuns o plasma, o swab nasofaringe e o liquor. Os resultados
negativos corresponderam a 69% dos casos, enquanto os positivos foram 31%. O
Sars-CoV-2 foi o patógeno mais encontrado, seguido do vírus HIV, vírus da dengue
e da hepatite A. Tal dado pode ser explicado pois o teste também foi utilizado para
o sequenciamento do vírus Sars-CoV-2. Ainda foram encontrados patógenos raros,
como um caso de infecção pelo Brazilian mammarenavirus, causador de febre
hemorrágica. Isso só foi possível devido à técnica utilizada nesse teste. Esses dados
reforçam a importância desse exame na prática laboratorial atual. Referências:
1. Chiu CY, Miller SA. Clinical metagenomics. Nat Rev Genet. 2019; 20: 341-55. 2.
Greninger AL, Naccache SN, Federman S, et al. Rapid metagenomic identification
of viral pathogens in clinical samples by real-time nanopore sequencing analysis.
Genome Med. 2015; 7(1): 99.

5125

VALIDAÇÃO DE RT-PCR EM AMOSTRAS DE SALIVA UTILIZANDO O
KIT XPERT® XPRESS SARS-COV-2

5190

Lopes GP, Menezes MA, Ruiz RM, Altman SPN, Brandão FDM, Castro VFD,
Santana RAF, Doi AM

FREQUÊNCIAS ALÉLICA E GENOTÍPICA DE SNPS DO GENE BRCA1
Reis JR, Daibert RMP, Pinto ISB, Oliveira PA, Carvalhal VHBP, Vieira FO,
Lemos LM

Objetivo: Validar o teste de RT-PCR para detecção de Sars-CoV-2 em amostras de
saliva, utilizando o kit Xpert Xpress SARS-CoV-2 (Cepheid). Método: Foram coletadas
para o estudo 93 amostras de saliva em paralelo à coleta do swab de nasorofaringe.
A saliva foi coletada em tubo estéril sem conservantes e imediatamente refrigerada
por até 4 horas ou congelada a -20°C, até ser utilizada para o teste. O resultado do
PCR em swab (feito em diversas plataformas) foi comparado com o resultado da
saliva realizado na plataforma GeneXpert (Cepheid). Além da acurácia, também
foram avaliadas a reprodutibilidade e a sensibilidade analítica do novo material
de acordo com as normas do Colégio Americano de Patologia (CAP). Conclusão:
A coleta de saliva para detecção de Sars-CoV-2 é uma alternativa importante para
diagnóstico em pacientes pediátricos ou que não podem realizar a coleta do exame
por meio de swab de nasorofaringe, como, por exemplo, pacientes que realizaram
procedimentos cirúrgicos nessa região. Em nossa validação, observamos uma
acurácia de 95% entre o novo material e o padrão-outro (swab) e 100% de reprodutibilidade dos resultados. A sensibilidade analítica obtida foi de 650 cópias/ml. A
maior discrepância de resultados foi observada em amostras com Ct maior que 30 na
coleta de swab, o que indica menor sensibilidade da saliva em pacientes com baixa
carga viral. O método foi validado de acordo com as normas do CAP e implantado
em nossa rotina. Referências: 1. McCormick-Baw C, Morgan K, Gaffney D, et al.
Saliva as an alternate specimen source for detection of SARS-CoV-2 in symptomatic

Objetivo: O objetivo do presente trabalho é fazer o levantamento da frequência
de SNPs no gene BRCA1 em uma população de mulheres submetidas a exame de
genotipagem. Método: De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em
2020, a incidência de câncer de mama em mulheres, no Brasil, correspondeu a
29,7% (66.280 casos) das neoplasias avaliadas, relativo à localização primária mais
incidente entre as neoplasias em mulheres e responsável por 16,4% das mortes por
câncer. Mutações no gene BRCA1 podem estar relacionadas com o aumento do risco
de desenvolvimento de câncer de mama e ovário em heterozigose. Para isso, foram
avaliados quatro SNPs (1; 2; 3 e 4) no gene BRCA1 por genotipagem pela técnica de
PCR em tempo real em 200 pacientes. Conclusão: Para os quatro SNPs, os possíveis
alelos são C e T. No SNP 1, a frequência alélica encontrada foi de 95,6% de T e 4,4%
de C. Já a frequência genotípica foi 3,2% CC; 2,4% CT e 94,4% TT. O SNP 2 apresentou
36,6% de frequência do alelo C e 64,4% do alelo T, além de frequência genotípica de
14,5% do CC; 44,2% do CT e 41,3% do TT. Para o SNP 3, o alelo C apresentou uma
frequência de 40%, e o alelo T, de 60%, sendo 23% para o genótipo CC; 34% para CT
e 43% para TT. Já o SNP 4 obteve 0,70% de frequência do alelo C e 99,3% do alelo
T, com frequência genotípica de 1,4% do CT e 98,6% do TT. O alelo C relaciona-se
com a mutação e o aumento do risco de malignidade. Os SNPs 2 e 3 apresentaram
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maiores frequências desse alelo na população avaliada, com frequências genotípicas
acima de 14% em homozigose e maior que 30% em heterozigose, em ambos os casos.
Portanto, esses dois SNPs merecem maior atenção na avaliação de exames genéticos.
Referências: 1. Disponível em: https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer. [Acesso
em: 31 maio 2021].

e 6, febre e coriza. Esses dados mostram que a maioria dos fumantes apresentaram
tosse e dor de corpo e febre com dor de cabeça. Os sintomas descritos com maior
frequência pelos fumantes também foram descritos por pacientes não fumantes,
indicando que o fato de ser tabagista parece não ter influenciado o surgimento de
determinados sintomas.

5198

5222

O IMPACTO DA COINFECÇÃO ENTRE OS VÍRUS DAS HEPATITES B E C
NA CARGA VIRAL PLASMÁTICA

RELAÇÃO ENTRE O SEXO E A IDADE DE INDIVÍDUOS COM COVID-19
Reis JR, Oliveira PA, Carvalhal VHBP, Dailbert RMP, Vieira FO, Lemos LM,
Pinto ISB

Silva JR, Sampaio RA, Silva MIC, Costa CCS, Guimarães VS, Martins LC

Objetivo: Este estudo tem como objetivo apresentar a relação entre o sexo e a idade
de pacientes infectados com o vírus da Covid-19 e fazer uma análise dos resultados
apresentados. Método: Análise dos dados de 1000 pacientes que realizaram o exame
de RT-PCR entre novembro e dezembro de 2020. Conclusão: Após o levantamento
dos resultados, foi analisado o sexo dos pacientes e quais idades apresentavam
maior número de infectados. Observamos que 548 pacientes eram mulheres e
452, homens; ambos os gêneros apresentaram a maior faixa de infectados entre
21-40 anos, tendo cerca de 41,24% e 52,88% respectivamente, seguida da faixa
dos 41-60, com 29,38% e 22,79%, respectivamente. A partir da análise dos dados
apresentados, podemos inferir que a faixa de idade mais afetada pelo vírus são
dos indivíduos que se encontram econômica e socialmente ativos, com maior
exposição a possíveis pessoas infectadas e áreas contaminadas em suas áreas de
trabalho e meios sociais, como bares, restaurantes, locais de shows etc. Cabe aos
responsáveis públicos analisarem esses números e apresentarem um melhor plano
de controle do vírus pensado nesses grupos mais atingidos.
		

Objetivo: Quantificar e analisar a carga viral plasmática entre grupos de pacientes
monoinfectados pelos vírus da hepatite B (HBV) e vírus da hepatite C (HCV) e
coinfectados (HBV/HCV). Método: Estudo do tipo transversal, a partir de amostras
biológicas coletadas de pacientes atendidos em uma unidade de referência, em
Belém, Pará, no período de dezembro de 2017 a agosto de 2019. Foi realizado ensaio
de enzyme linked immuno sorbent assay (Elisa) para detecção de marcadores
específicos para o HBV (HBsAg) e o HCV (anti-HCV). Para detecção e quantificação
da carga viral do HBV por PCR em tempo real e do HCV por RT-PCR em tempo
real, utilizou-se o sistema automatizado Abbott m24sp/m2000rt com o kit Abbott
Real Time HBV e HCV. Conclusão: Foram obtidas 34 amostras coinfectadas (RNA
HCV positivo, HBsAg e/ou DNA HBV positivo), 22 monoinfectadas pelo HBV (HBsAg
positivo, RNA HCV negativo) e 22 monoinfectadas pelo HCV (anti-HCV positivo e/ou
RNA HCV positivo, HBsAg negativo). A maioria pertencia ao sexo masculino (62,8%)
(n = 49), com faixa etária variando de 26 a 74 anos. A carga viral plasmática
apresentou-se mais elevada nos grupos monoinfectados pelo HCV (HCV-RNA), com
mediana de 6,1 log10 UI/ml e HBV (HBV DNA) 2,1 log10 UI/ml, quando comparados
com o grupo coinfectado (5,5 log10 UI/ml e 1,4 log10 UI/ml, respectivamente) com
diferença significativa entre os grupos, p = 0,0005 e p = 0,0001, respectivamente.
Este estudo demonstrou uma replicação viral significativa pelo HCV; no entanto,
quando houve interação com outro vírus, observou-se uma diminuição da replicação, o que demonstra a necessidade de estudos mais detalhados sobre a interação
entre eles. Referências: 1. Mavilia G, Marianna WU, George Y. HBV-HCV coinfection:
viral interactions, management, and viral reactivation. J Clin Translat Hepatol,
EUA. 2018; 6: 296-305.

5277

DETECÇÃO DO SARS-COV2 EM AMOSTRA DE GARGAREJO COM
SOLUÇÃO SALINA POR RT-QPCR
Barra GB, Santa Rita TH, Mesquita PG, Sgardioli IC, Pessoa NDS, Fonseca SP,
Jácomo RH, Nery LFA
Objetivo: Avaliar se amostra de gargarejo com solução salina pode ser um tipo de
amostra primária alternativa à amostra nasofaríngea para detecção do Sars-CoV-2.
Método: Amostras nasofaríngeas (solução salina 0,45%) e amostras de gargarejo
(solução salina 0,9%), pareadas, foram coletadas de 80 voluntários encaminhados
para detecção molecular de Sars-CoV-2. Todas as amostras foram submetidas ao
teste Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2, um ensaio com dois alvos em único poço
(ORF1 e E). A concordância total, positiva e negativa entre as duas amostras, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% foram calculados. A diferença entre os
ciclos quantitativos (Cq) da RT-PCR (Cq nasofaríngeo menos Cq gargarejo) foi
calculada para todas as amostras positivas em ambas as espécimes diagnósticas.
Mediana, mínimo e máximo da diferença de Cq foram apresentados e comparados.
Conclusão: Resultados válidos foram obtidos para ambos os tipos de amostra
em todos os voluntários testados. Todas as amostras com resultado negativo nas
amostras nasofaríngeas também tiveram resultado negativo para amostras de
gargarejo [concordância negativa de 100% (IC95%: 94,3%-100%)]. Doze das
quatorze amostras nasofaríngeas positivas também apresentaram resultado positivo
nas amostras de gargarejo [concordância positiva de 85,7% (IC95%: 64%-96,5%)].
Esses dados resultam em uma concordância total de 97,5% (IC95%: 91,3%-99,3%).
Considerando as 12 amostras positivas em ambos os tipos de materiais, mediana,
mínimo e máximo da diferença de Cq foram: 9,21 (1,24-15,71) para o alvo ORF1
e 10,25 (0,95-17,14) para o alvo E. Concluímos que amostras de gargarejo com
solução salina apresentaram concordância total, positiva e negativa aceitável em

5215

FUMANTES E SINTOMAS ASSOCIADOS À COVID-19
Reis JR, Carvalhal VHBP, Oliveira PA, Vieira FO, Dailbert RMP, Lemos LM,
SPinto ISB
Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar os sintomas mais frequentes em pacientes
fumantes que apresentaram resultado detectável no exame de PCR para Covid-19.
Método: Foram avaliados os dados de 1000 pacientes que realizaram o exame de
RT-PCR para detecção do vírus Sars-CoV-2, entre novembro e dezembro de 2020, a
fim de contabilizar o número de fumantes e seus sintomas mais frequentes. Conclusão: Entre os 1000 indivíduos que fizeram o teste para Covid-19, 252 apresentaram
resultado positivo e 748 negativo; 72 eram fumantes, sendo 14 amostras positivas
e 58 negativas, apresentando uma relação de 5,6% fumantes positivados. Isso leva
a crer que o tabagismo não teve uma grande influência, pelo menos não imediata,
para a infecção viral. Os sintomas mais comuns descritos entre os fumantes foram:
tosse (24), dor de cabeça (21), dor no corpo (20), coriza (18), febre (12), diarreia
(8) e vômito (2). Foi feita uma associação dos sintomas mais frequentes nesses
pacientes fumantes: 11 tiveram tosse e febre; 17, tosse e dor no corpo; 13, tosse e
dor de cabeça e 12, tosse e coriza; 12, febre e dor no corpo; 8, febre e dor de cabeça;
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relação às amostras nasofaríngeas para detecção de Sars-CoV-2 por RT-qPCR. Os
valores de Cq das amostras de gargarejo foram sempre menores do que os das
amostras nasofaríngeas, indicando uma menor carga viral nessa espécime, que
pode explicar a menor concordância positiva observada.

passíveis de notificação, sendo 2.138 (0,04%) considerados críticos. Foram reportados
com sucesso 97,3% dos casos. Os exames mais notificados foram: hemograma (1203),
gasometria arterial (475), coagulograma (125), potássio (97) e troponina (56). Em
termos percentuais, foram: amônia (5,4%), troponina (3,6%), gasometria (3,1%),
hemograma (2,1%) e lactado (0,5%). O repasse foi feito para médicos (86,4%), enfermagem (10,5%), fisioterapia/administrativo (1,2%) e paciente (1,8%, neste caso,
em ambulatório). O tempo de notificação variou de 1 min a 150 min após liberação,
com mediana de 3 min. Destes, 98% foram comunicados até 60 minutos. Conclusão: A
notificação de resultados críticos na instituição é rápida e eficaz na maioria dos casos,
cuja natureza dos resultados e dos profissionais notificados são compatíveis com o
perfil da instituição. Contudo, os casos de insucesso e a demora na notificação ainda
persistem, embora sejam minoria, devendo ser motivos de revisão constante das boas
práticas da gestão laboratorial.
		

EDUCAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA
4258

JORNAIS PREDATÓRIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA
DISCUSSÃO NECESSÁRIA NAS SALAS DE AULAS
Damiani GV

4521

Objetivo: Identificar artigos sobre Covid-19 em revistas predatórias. Método: Foram
selecionados da lista (https://predatoryjournals.com/journals/), revistas e jornais
cujo título continha uma das seguintes palavras: health, biology, bioscince, medical
science, medicine, disease and nurse, os quais publicaram artigos sobre Covid-19, no
período de janeiro a abril de 2021. As revistas que não tinham o idioma em inglês ou
que o link de acesso não foi encontrado foram excluídas. Encontramos 1317 jornais/
revistas. Desse total, 33 foram selecionados porque traziam artigos que tinham a palavra
Covid em seu título. Conclusão: O número de jornais predatórios aumentou 65,85
vezes desde que Bell publicou a primeira lista, isso considerando apenas uma fonte;
há registros de outras(1). Apesar do aumento ser significativo, ele está subestimado.
Recentemente, foi publicado um guideline(2) para identificar jornais, revistas e editores
predatórios, pois as listas disponíveis não contemplam todos os possíveis predatórios.
Em 2013, um jornalista submeteu um manuscrito com informações falsas e erros
metodológicos importantes a 353 revistas científicas; ele foi aceito por 157 delas(3). O
conhecimento sobre a Covid-19 ainda demorará anos para se consolidar. Muitos bons
artigos serão publicados, mas, como mostra este resumo, os editores que publicam
quaisquer coisas mediante pagamento não perderão a oportunidade de ganhar dinheiro. Assim, é fundamental que os professores, as instituições de ensino e/ou pesquisa
orientem seus alunos sobre essa armadilha. Criar a cultura de não consumo de jornais,
revistas e editora predatórios é imprescindível, tanto para a construção sólida e ética
como para inibir a proliferação desses textos. Referências: 1. Grudniewicz A, et al.
Predatory journals: no definition, no defence. Nature. 2019; 576: 12. 2. Shamseer L, et
al. Potential predatory and legitimate biomedical journals: can you tell the difference?
A cross-sectional comparison. BMC Med. 2017; 15(5). 3. Bohannon J. Who’s afraid of
peer review. Science. 2013; 342: 60-5.

PERFIL CLINICOLABORATORIAL DE PACIENTES COM BAIXA
CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA EM UM LABORATÓRIO PRIVADO DE
SANTA CATARINA
Vieira ADC, Coelho BC, Tartari DC, Souza MMA, Barreto BO, Araujo CM, Kappel
HB, Nery LFA
Objetivo: Cerca de 40% dos casos de infertilidade conjugal são decorrentes de condições
masculinas. Esses fatores estão correlacionados com a qualidade do sêmen e a concentração espermática. O espermograma é o exame de triagem inicial para investigar
infertilidade masculina. Com isso, avaliamos o perfil clinicolaboratorial dos pacientes
com concentração espermática reduzida. Método: Foram analisados retrospectivamente
1.054 espermogramas realizados entre abril de 2019 a abril de 2021 em um laboratório
privado catarinense. Os critérios de exclusão foram pacientes vasectomizados, dados
clínicos incompletos e perda de volume durante a coleta. Conclusão: Do total analisado,
evidenciamos 332 pacientes não vasectomizados (31,49%) com contagem de espermatozoides abaixo do valor de referência (VR) determinado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Conforme os critérios previamente definidos, a amostragem final foi
de 199 pacientes. A faixa etária mais frequente foi a de 26 a 35 anos (42,71%). Além
da baixa concentração espermática, 4,52% dos pacientes apresentaram azoospermia e
52,26%, índices de espermatozoides morfologicamente normais reduzido. Em relação à
indicação clínica para a realização do exame, houve predomínio de busca por infertilidade
conjugal (64,32%), seguida de indicações por dor, trauma, sangramento e infecções
(13,06%). A maioria não relatou uso de medicamentos (73,86%), nem doenças antecedentes (63,81%). Dos que relataram doenças prévias, 21,6% tiveram varicocele e 6,53%,
caxumba, condições relacionadas com alterações nos parâmetros seminais. Considerando
os pacientes sem vasectomia, sugerimos que há frequência considerável de concentração
espermática baixa. Esse fato pode ser decorrente do perfil de clientes que procuram pelo
teste, os quais, na maioria, buscavam averiguar infertilidade conjugal. Referências: 1.
World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination and processing
of human sêmen. 5 ed. World Health Organization. Disponível em: https://apps.who.int/
iris/handle/10665/44261.

4438

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADOS LABORATORIAIS EM UM HOSPITAL
PÚBLICO UNIVERSITÁRIO DE ALTA COMPLEXIDADE: UM OLHAR
CRÍTICO
Macedo JCL, Vasconcellos LS, Bücker DH
Objetivo: A notificação de resultados críticos é uma atividade importante e obrigatória do laboratório clínico, que deve informar aos profissionais de saúde todos os
resultados de exames liberados definidos como críticos. O objetivo deste trabalho é
relatar natureza, frequência, tempo e notificação de exames críticos em um hospital
universitário de alta complexidade. Método: Estudo observacional e descritivo, com
base nas planilhas de notificação de resultados críticos do laboratório da instituição,
entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Foram avaliados: natureza de exame, taxas de
sucesso, causas de fracasso, perfil do destinatário e tempo entre liberação e notificação
dos resultados laboratoriais. Durante o período, foram executados 462.050 exames

ENDOCRINOLOGIA
4240

DOSAGEM DE ESTRONA POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA
À ESPECTROMETRIA DE MASSAS (LC-MS/MS)
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Batista MC, Sanches LR, Derogis PBMC, Leme AC, Ferreira CES
Objetivo: A LC-MS/MS é o padrão-ouro para dosagem de esteroides devido à alta
especificidade e acurácia. Neste trabalho, descrevemos o ensaio de estrona por
LC-MS/MS, desenvolvido em nosso próprio laboratório. Método: Amostras de soro
(0,25 ml) foram adicionadas a 0,5 ml de padrão interno (estrona-2,3,4-13C3) e a
2 ml de acetato de etila:hexano (1:9); em seguida, foram agitadas em vórtex por 2
minutos e centrifugadas a 4000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi evaporado
sob fluxo de N2 a 60ºC. O resíduo foi reconstituído com 0,1 ml água:metanol (1:1),
filtrado e injetado (0,03 ml) no cromatógrafo (coluna fenil Gemini 3 µM, 50 × 2
mm, eluída com água:metanol a 0,5 ml/min). O MS foi operado com ionização
por eletrospray, modo negativo, sendo monitoradas as transições 269,1/144,8 para
a estrona e 272,0/148,0 para o padrão interno. Conclusão: O ensaio foi linear de
12,5 a 1000 pg/ml em curva de calibração com oito pontos em triplicata (concentrações medidas dentro de ± 15% dos valores nominais). A diluição máxima foi
de 10×, gerando intervalo de relato clínico de 12,5 a 10000 pg/ml. A medida de
cinco replicatas em cinco níveis por três dias mostrou precisão e exatidão intra e
interdia ≤ 12,1% e ≤ 10,2%, respectivamente. Não houve carryover e nenhum pico
interferente foi detectado no tempo de retenção do analito (1,9 minuto). Amostras
hemolisadas e lipêmicas foram excluídas por apresentar efeito matriz significante.
Não houve alterações da ionização após infusão do analito com injeção simultânea
da matriz. A estrona permaneceu estável depois de três ciclos de congelamento/descongelamento, após processamento por 13 dias e conservação a TA; 2-8ºC ou -30ºC
por 24 horas; 20 dias ou 90 dias, respectivamente. A comparação de 20 amostras
com o método de referência apresentou bias de 11,6% (erro aceitável ± 15%). Em
resumo, nosso ensaio fornece dosagens acuradas de estrona, mitigando reações
cruzadas comumente observadas nos imunoensaios.

EVALUATION IN 2020 OF THE IMPACT OF FLEXIBILIZATION OF
FASTING FOR THE DETERMINATION OF THE LIPID PROFILE IN A
SAMPLE OF DYSLIPIDEMIC PATIENTS IN CLINICAL LABORATORY
PRACTICE
Ribeiro LN, Boscolo DRR, Tufik S, Feres MC
Objective: Currently, laboratory practice with more modern equipment and
methodologies, the condition of not fasting, does not promote interference of
lipemia in the results of laboratory tests. In the absence of many studies that
show the superiority of these methodologies in laboratory practice in terms of
clinical impact. The authors of this study aimed to evaluate the results of lipid
profiles of a group of dyslipidemic patients who had dosages of these parameters in both conditions, fasting for 12 hours before 2014 and with easing of
fasting in recent years. Method: Retrospective observational study in which 58
patients were selected from a database in a large laboratory, who underwent
lipid profile dosing before and after fasting easing and who had some type of
dyslipidemia. For the tests of cholesterol, HDL, LDL and triglycerides performed
before the flexibilization of the fast was used Beckman® Analyzer-Coulter AU
5800 and after flexibilization-Atellica 1600-Siemens®Analyzer. The method
was automated colorimetric enzyme. The reference values adopted were
according to the Update of the Brazilian Guideline on Dyslipidemias and
Prevention of Atherosclerosis, 2017. Conclusion: Students t-tests between
fasting conditions and after fasting flexibility did not show any statistically
significant difference in the studied parameters. Pearsons correlation tests
(r) between the two conditions (J×F) were: cholesterol, r = 0.988; LDL-C,
r = 0.985; HDL-C, r = 0.953; VLDL, r = 0.648 and TG, r = 0.742. Pearsons
correlation tests showed moderate indications of agreement for VLDL and TG
between the two periods. This difference is probably due to the treatment that
patients with hypertriglyceridemia followed during the years of treatment.
The study reinforced the recommendations in accordance with international
recommendations, regarding the flexibility of fasting to determine the lipid
profile.

4904

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A1C E NÍVEL PROPOSTO PARA
FRUTOSAMINA NO DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS
Moutinho L, Assunção LGS, Amancio LF, Moura BS, Poletti VDS, Farace
MD
Objetivo: A frutosamina reflete a ligação da glicose a proteínas séricas, predominantemente a albumina. Seu intervalo de referência é de 205-285 mmol/l. O
estudo de Selvin E et al., com base de dados do Atherosclerosis Risk in Communities
(ARIC) Study, propôs um intervalo de referência para frutosamina (194,8-258,0
mmol/l) e ponto de corte para diagnóstico de diabetes mellitus (DM), equivalente
à hemoglobina glicada (A1c). O objetivo deste estudo foi comparar o ponto de corte
proposto para frutosamina (270,2 mmol/l) com o nível de diagnóstico de A1c (6,5%)
para DM. Método: O levantamento de dados de um laboratório clínico identificou
frutosamina e A1c simultaneamente mensuradas em 1419 amostras. A frutosamina
foi quantificada em soro, ensaio colorimétrico Labtest®, no analisador Architect c
8000 (Abbott®). A A1c foi dosada em sangue total, por cromatografia líquida de alta
eficiência de troca iônica (VARIANT II TURBO – Bio-Rad®). Os resultados foram
classificados como positivos para DM se A1c > 6,5% e frutosamina > 270,2 mmol/l
e submetidos à comparação qualitativa de métodos (EP Evaluator® v12.3.0.2),
sendo a A1c considerado o teste de referência. Conclusão: A análise estatística
das amostras encontrou concordância total de 83% (81%-84,9%), positividade de
74,5% e negatividade de 90,9%. O teste de McNemar falhou para simetria com p <
0,001, e o coeficiente de Coehn Kappa foi de 65,8%. Estudos recentes sugerem que
é importante reavaliar a faixa de normalidade da frutosamina, bem como estudar
níveis para bom controle e diagnóstico do DM, visto que intervalos de referência
da população saudável são distintos dos pontos de corte de diagnóstico e controle,
para melhor aproveitamento clínico desse biomarcador.		

4956

IMPORTÂNCIA DA RASTREABILIDADE METROLÓGICA DA
CALIBRAÇÃO PARA HARMONIZAÇÃO ENTRE OS ENSAIOS DE
ANTITIREOGLOBULINA
Campos JR, Fernandes AB, Silva LHT, Costa MMV, Cabral EDL
Objetivo: Realizar a comparação entre quatro metodologias distintas para o ensaio de
antitireoglobulina (aTG) e a relação com a rastreabilidade metrológica. Método: Um
total de 27 amostras foi analisado empregando quatro metodologias distintas para o
ensaio aTG. A caracterização das amostras foi realizada com base na metodologia em
uso aTG Atellica IM Siemens®, sendo 18 positivas e nove negativas. Para as análises
comparativas, foram utilizados os seguintes sistemas analíticos: aTGII Atellica IM
Siemens®, aTG Immulite 200 XPI e Antitireoglobulina II Access Beckman Coulter®. O
processo foi necessário devido à discordância na verificação de métodos entre os ensaios
aTG Atellica IM Siemens® e aTGII Atellica IM Siemens®, que possuem padronização
distinta para o calibrador: aTG Siemens Atellica IM (WHO) MRC65/93 e kit aTGII
Atellica IM Siemens® (WHO) (NIBSC 65/093); aTG Immulite 2000 XPI: OMS 1 st
IRP 65/93 e Antitireoglobulina II Access Beckman Coulter® (WHO 65/93). A análise
estatística foi realizada por concordância clínica em razão da diferença de valores
de referência entre os métodos. Conclusão: Comparativo aTG × aTGII Atellica IM
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Siemens®: concordância percentual positiva (CPP) – 50% IC 95% (23,7% a 76,3%);
concordância percentual negativa (CPN) – 94,4% IC95% (74,2% a 99%). Comparativo aTG Atellica Siemens® × aTG Immulite 2000 XPI: CPP – 22,2% IC95% (6,3% a
54,7%); CPN: 100% IC95: (82,4% a 100%). Comparativo aTG II Atellica Siemens® ×
Antitireoglobulina II Access Beckman Coulter®: CPP – 100% IC95% (56,6% a 100%);
CPN – 100% IC95% (81,6% a 100%). Concluímos que há uma diferença significativa
entre os métodos de acordo com a rastreabilidade dos calibradores e que o calibrador
para o ensaio aTG II Atellica IM Siemens é rastreável ao mesmo material de referência
(WHO 65/93) do Antitireoglobulina II Access Beckman Coulter®.

exames para Covid, além de auxiliarem na interpretação de resultados e possibilitarem maior celeridade na comunicação de resultados de exames de diagnóstico
do novo coronavírus, permitindo o início precoce das medidas de isolamento,
bem como do planejamento terapêutico. Comparamos de forma retrospectiva o
número de contatos ativos efetivos versus as possibilidades de contatos, incluindo
a comunicação de resultado detectado em RT-PCR para o vírus Sars-CoV-2. Conclusão: Observamos que o NAM realizou, em 2020, 16.794 tentativas de contato
com médico prescritor com múltiplas finalidades, obtendo sucesso em 76,5 % delas.
Se filtrarmos apenas os contatos para comunicação de resultado de RT-PCR Covid,
foram 9.557 oportunidades, com efetividade de 68%. Atualmente, considerando o
número total de exames coletados na regional, realizamos contato médico para
0,24% dos resultados. A assessoria médica fornece ferramentas de relevância para
a medicina diagnóstica, pois possibilita ao médico o acesso rápido a informações
técnicas e discussão clínica especializada, impactando diretamente na melhoria da
prática clínica diária. A pandemia proporcionou oportunidade ímpar de divulgação
dos serviços oferecidos pelo NAM para os médicos. Contudo, ainda se faz presente a
necessidade de divulgação e engajamento. Essa análise descreveu o impacto positivo
das ações do NAM na prática clínica e sinalizou que esta ferramenta é subutilizada
na Regional Sul, havendo rica oportunidade de crescimento e implementação de
novos desafios.

FASES PRÉ E PÓS-ANALÍTICA
4390

DESAFIOS PRÉ-ANALÍTICOS NA COLETA DOMICILIAR DURANTE
PANDEMIA DA COVID -19
Brochi L, Deus AACL, Oliveira DCL, Mendonça DCS, Rodrigues RS, Oliveira GF,
Andrade ECB, Teixeira CB
Objetivo: A pandemia ocasionada pelo Sars-CoV-2 tem desafiado profissionais e entidades de saúde no mundo todo, visando a adequação de seus processos para a garantia
de atendimento com qualidade. Nesse cenário, o laboratório de análises clínicas tem
papel importante no diagnóstico e no monitoramento da doença. A coleta domiciliar
é um serviço fundamental durante o isolamento social por garantir maior segurança
aos pacientes. A partir desse contexto, os laboratórios vivenciaram o desafio de adequar
seus processos no atendimento aos pacientes. O objetivo deste estudo é dimensionar os
impactos resultantes da taxa de crescimento da coleta domiciliar e analisar as ações
implementadas de adequações. Método: Análise estatística quantitativa do percentual
da taxa de crescimento da coleta domiciliar. Os dados de atendimentos de coleta
domiciliar foram utilizados para o estudo e inseridos em uma tabela estatística para
o cálculo da taxa de crescimento, no período de janeiro de 2019 a dezembro 2020.
Os resultados indicaram uma curva de crescimento expressiva, de março a junho,
mantendo-se em patamar elevado. Em função desse aumento, as ações implementadas
foram: contratação e remanejamento de colaboradores, aumento na frota de carros
e intensificação dos treinamentos de certificação e recertificação nos procedimentos
específicos da coleta domiciliar; devido às restrições quanto à aceitabilidade da entrada
dos colaboradores nas residências, o procedimento de paramentação e desparamentação foi reestruturado. Conclusão: Com as ações implementadas e o curto espaço de
tempo para as adequações, garantimos o atendimento humanizado, com segurança
e qualidade, superando os desafios impostos.

5003

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA LUZ NAS DETERMINAÇÕES DO FOLATO
Moutinho L, Assunção LGS, Poletti VDS, Moura BS, Amancio LF, Farace MD
Objetivo: O estudo de Clement NF e Kendall BS avaliou o efeito da luz nos analitos
vitamina B12 e folato e encontrou que a degradação de ambos, até uma semana
após a coleta, é pequena, sendo improvável que afete a acurácia dos resultados
dessas análises. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de amostras não protegidas para determinar o ácido fólico. Método: Amostras de 27 voluntários foram
armazenadas em tubos não âmbar e âmbar, refrigeradas (2°C-8°C) e expostas à
luz direta. O ácido fólico foi medido em quatro momentos (basal, 2º dia, 5º dia
e 7º dia), pelo ensaio quimioluminescente Abbott®, analisador Architect I2000. A
estatística utilizou medidas descritivas e análise de variância com base em modelo
de medidas repetidas. Foi considerada uma probabilidade de significância inferior a
5% (p < 0,05). O teste d de Cohen avaliou a magnitude das relações estatisticamente
significativas e o tamanho do efeito. Conclusão: A análise de variância mostrou
mudanças significativas do ácido fólico independentemente do tubo utilizado.
Para o tubo âmbar, os valores do basal foram superiores e não foram identificadas
diferenças significativas entre o 2º, 5º e 7º dias. Para o tubo não âmbar, também
foram observados valores superiores no basal. Porém, foram observadas diferenças
significativas do 2º dia em comparação com os demais, ou seja, houve redução
significativa do ácido fólico até o 5º dia. Quanto à comparação entre os tubos âmbar
e não âmbar, foram observadas diferenças significativas, sendo os valores nos tubos
âmbar significativamente superiores. Apesar dessas diferenças, ao avaliar o teste d
de Cohen, o efeito foi pequeno. Esse achado associado ao curto tempo médio de
análise das amostras para mensuração do ácido fólico sugere que o efeito da luz
sobre as amostras não é significativo. Referências: 1. Clement NF, Kendall BS. Effect
of light on vitamin B12 and folate. LabMedicine. 2009; 40(11): 657.

4710

COMO PODEMOS AJUDAR MAIS? ATUAÇÃO DA ASSESSORIA MÉDICA
LABORATORIAL DURANTE A PANDEMIA
Lausch BS, Campagnoli MP, Silva FLF, Lima EMR, Cavalli L,
Kulak Junior J
Objetivo: Contextualizar a atividade do Núcleo de Assessoria Médica da Regional
Sul (NAM-Sul) e sua relevância durante a pandemia do Sars-CoV-2. Método: A
assessoria médica facilita o contato entre médicos e laboratórios de análises clínicas,
com fornecimento de informações relevantes que impactam positivamente a prática
médica. São comunicações de resultados alterados, discussão clínica, esclarecimento
sobre exames e apresentação de novos produtos. Em 2020, houve incremento de
relevância por conta de os laboratórios oferecerem informações técnicas sobre os

5086

MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL LABORATORIAL:
IMPLANTAÇÃO DE ROTINA PROGRAMADA
Costa PGG, Gomes IV, Oliveira JRS, Escalante IBW
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GENÔMICA E BIOINFORMÁTICA

Objetivo: Em busca da melhoria contínua nos processos laboratoriais, o setor de
produção revisou o fluxo de atividades do setor de imunologia para identificar
gargalos e redesenhar o processo com a automatização de etapas manuais e a
elevação da eficiência operacional. Método: Os equipamentos realizam rotinas
fechadas com alto tempo de processamento. O recebimento de tubos era constante,
sendo necessário um técnico para realizar a separação de acordo com os perfis de
exames; o armazenamento era manual para identificar exames não processados.
Inicialmente, nossa equipe analisou as plataformas, os requisitos analíticos, os
grupos de exames por tubo e a rotina operacional. Avaliamos também os recursos
automatizados e os fluxos do pré-analítico para entender as etapas de distribuição
e armazenamento das amostras para não impactar os outros setores. Fizemos uma
gestão de mudança e brainstorming e criamos um plano de ação. Propusemos a
implantação da rotina programada. Nesse formato, o setor processa as amostras
no dia seguinte à coleta; é realizada a pré-classificação dos tubos durante o dia e,
à noite, eles são separados por perfil. Quando os equipamentos pré-analíticos ficam
ociosos, o material é entregue ao setor no dia seguinte. Conclusão: A utilização dos
sistemas TSS Energium e Cobas p512 possibilitou a separação e o armazenamento
automatizados de ≅ 1410 tubos/dia, eliminou a separação manual de 374 tubos
nos perfis do Phadia 250 e de 440 tubos nos perfis Sprinter e automatizou a abertura
de ≅ 1257 tubos/dia. Unificamos exames gerando economia de ≅ 150 tubos/dia.
Essa automação facilitou o fechamento de bateladas, o abastecimento programado
das máquinas e a entrega dos tubos, agora, destampados e classificados. O impacto
foi expressivo na rotina; a diminuição dos tubos favoreceu o aumento da eficiência
produtiva e, mesmo processando as amostras no dia seguinte, o setor manteve a
pontualidade em 99,98%. Referências: 1. Womack JTJ, Daniel TR. The machine
that changed the world the story of lean production.

4141

ESTUDO DE CASO: INVESTIGAÇÃO POR SEQUENCIAMENTO DO
EXOMA PARA ESCLARECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO CLÍNICA LEVE
AO NASCIMENTO DE POSSÍVEL ORIGEM GENÉTICA
Soardi FC, Bretz GPM, Cabral EDL, Fernandes AB
Objetivo: Avaliar a contribuição do sequenciamento do exoma na investigação de alterações genéticas que possam estar associadas ao fenótipo apresentado ao nascimento.
Método: Paciente do sexo feminino, 1 ano, apresentou ao nascimento pequenas feridas
na região externa da boca e descamação dos lábios e da gengiva. Sem outros relatos ou
episódios de feridas, inflamações ou descamações. Sequenciamento do exoma realizado
para esclarecer o único episódio observado. A extração do ácido desoxirribonucleico (DNA)
genômico foi realizada de acordo com protocolo padrão; para a captura, utilizamos
kit específico, visando > 98% do RefSeq da região codificadora do genoma humano
(GRCh37/hg19). A biblioteca gerada foi sequenciada em plataforma Illumina, com
20× de profundidade de cobertura para > 98% das bases-alvo. As análises bioinformáticas foram realizadas utilizando bancos de dados disponíveis, como gnomAD. As
variantes foram categorizadas de acordo com o direcionamento do Colégio Americano
de Genética Médica e Genômica. As variantes encontradas foram verificadas no material
genético da paciente, do pai e da mãe por sequenciamento de Sanger. Conclusão: Foram
encontradas duas variantes no gene COL7A1, ambas previamente descritas em casos
de epidermólise bolhosa. Na análise do material genético dos pais, foi confirmada a
variante c.325_326insCG no alelo paterno e a variante c.6023G>A no alelo materno. De
acordo com a literatura científica disponível, a manifestação da epidermólise bolhosa de
origem genética devido à combinação de mutações (heterozigose composta) associadas
à forma recessiva da doença tende a ser modulada pela mutação mais branda. Não é
possível, no momento, afirmar que a manifestação seja limitada aos primeiros anos de
vida. O presente relato fortalece a importância do uso do sequenciamento do exoma para
esclarecer qualquer condição clínica de suspeita genética sem gene ou genes candidatos,
independente da forma ou da intensidade das manifestações.

5185

CHECKLISTS COMO FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO
DOS INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRÉ-ANALÍTICO
Brochi L, Macedo Neto AES, Bugelli CCBS, Oliveira DCL, Rodrigues RS
Objetivo: A pandemia da Covid-19 tem desafiado profissionais e organizações de
saúde na garantia do atendimento aos pacientes. Nesse cenário, uma das principais
dificuldades enfrentadas pelos laboratórios relaciona-se com a indisponibilidade
do mercado em fornecer equipamentos de proteção individual e insumos utilizados na coleta de amostras biológicas para a realização dos exames diagnósticos.
O objetivo deste estudo é avaliar se os checklists específicos representam uma
ferramenta adequada para avaliação e validação dos insumos utilizados no
processo pré-analítico, no período de maio de 2021. Método: Foram elaborados
quatro checklists, contendo itens específicos e relacionados com a aplicabilidade
de adequação ou a inadequação dos insumos no processo operacional: insumos
lenço umedecido, escalpe e agulha, tubo de heparina lítica e holder. Checklist
cuidados com o paciente no lenço umedecido Biowipes®; cheklist perfurocortante
para escalpe e agulhas Sol Millennium®; checklist containers no tubo de heparina
lítica da GBO®; e checklist acessórios para o holder Sol Millennium®. Na gestão do
processo, utilizou-se a ferramenta Canvas. Após o acompanhamento da utilização
dos insumos no processo operacional, os checklists foram preenchidos e analisados presuntivamente pela equipe do pré-analítico quanto à aplicabilidade e à
adequação do insumo ao processo. A análise final para aprovação da avaliação foi
realizada pelo gestor da equipe, com a ciência em campo específico do checklist.
Conclusão: Na percepção da equipe e do gestor, os checklists viabilizam uma ampla
verificação dos itens essenciais e representam uma ferramenta simples, prática
e adequada para a avaliação e validação dos insumos no processo pré-analítico.
Referências: 1. CLSI. Validation verification of tubes for venous and capilalary
blood specimen collection – GP34-A/2010.		

4460

FIRST CASE WITH A CONCOMITANT PARTIAL 17Q24.1Q25.3
DUPLICATION AND XQ25Q28 DELETION REARRANGEMENT
DETECTED USING GENOMIC ARRAY
Veríssimo EB, Pasa ID, Almeida VT, Chehimi SN, Oliveira YG, Kulikowski LD
Objective: We report on the first case, to our knowledge, of a patient presenting
concomitant rearrangement: a 17q24.1-q25.3 duplication of 17.8 Mb and
a Xq25-q28 deletion of 33.2 Mb, which resulted in an apparently normal
karyotype. Method: We performed genomic array with CytoSNP-850K chip and
Bluefuse software (Illumina). The results, mapping on the GRCh37/hg19 genome
build and were classified according to the ACMG guidelines. Partial duplications
of 17q are associated with complex chromosomal rearrangements and involve
pathogenic CNVs(1). Unbalanced X-autosome translocations lead to a complex
pattern of X inactivation with skewed inactivation of the abnormal X and a
mild phenotype(2). The female patient presented intellectual disability, global
developmental delay, short stature and dysmorphisms. The deleted Xq25q28 region contained the genes MECP2 (OMIM #300005) and FMR1 (OMIM #309550)
among many others which are essential for cognitive development and female
reproductive function. The duplicated 17q24.1q25.3 region contained genes of
conflicting interpretations of triplosensitivity. Duplications in this region have
been classified as pathogenic and associated with variable phenotypes of deve-
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lopmental delay, growth retardation and dysmorphic features(1). Conclusion:
We suggest that acting together these alterations could contributed to clinical
features. The clinical variability associated with concomitant syndromes represents a challenge for genotype-phenotype correlation studies, accurate clinical
assessment of patients and the genetic counseling. References: 1. Baroncini A, et
al. FISH screening for subtelomeric rearrangements in 219 patients with idiopathic
mental retardation and normal karyotype. Eur J Med Genetics, 2005; 48(4): 388-96.
2. Watanabe T, et al. Mild phenotypes associated with an unbalanced X-autosome
translocation, 46,X,der(X) t(X;8)(q28;q13). Clin Case Rep. 2018; 6: 1561-64

phenotypic variability in this syndrome may not be limited only to variations in
gene structure, such as deletions, duplications, inversions, insertions and translocations, being possible that others mechanisms related to promoters activation or
inactivation and/or exons of actively transcribed genes, including DNA methylation,
which occurs mainly in the “CpG Islands”. In this sense, we studied the profile of
methylation status of chromosome 5 in these patients and investigated regions
around the chromosomal breakpoint at 5p to verify the differentially methylated
status. Method: DNA samples from seven SCDC patients with similar breakpoints
and three previously genotyped control samples (HumanCyto850K BeadChip) were
evaluated using the chip Infinium Methylation EPIC BeadChip (Illumina, Inc., San
Diego, CA). The analysis was performed with RStudio software. Conclusion: The
patient’s heatmaps show greater heterogeneity of methylated probes for the 5p region
compared to control samples also the results reveals that some genes important to
the SCDC phenotype have hypermethylated methylation status, consistent with the
patient’s phenotype. References: 1. Mainardi PC, et al. The natural history of cri du chat
syndrome. A report from the italian register. Eur J Med Genetic. 2006; 49(5): 363-83. 2.
Archer T, et al. Epigenetics in developmental disorder: ADHD and endophenotypes. J Genet
Syndr Gene Ther. 2011; 2: 1. Available at: https://doi.org/10.4172/2157-7412.1000104.

4555

NEW EPIGENOMIC TEST TO DETECT METHYLATION PATTERNSIN
IMPRINTING DISEASES
Carvalho GFS, Oliveira YG, Almeida VT, Nascimento AM, Vieira LL, Wolff BM,
Silva MC, Kulikowski LD
Objective: Methylation is a main epigenomic tool for controll of gene expression
in mammals. Through this mechanism, the genome presents a variable expression
pattern between tissues, cells and alleles from different parental origin. Thus,
structural variations in DNA (CNVs and point mutations) are not the only or
definitive causes for clinical phenotypes. Several imprinting disorders, as well
as recurrent changes in the methylation pattern in multifactorial diseases, are
reported in the literature. However, diagnosis by epigenetic investigation tools still
does not have a broad and consolidated pipeline, consequently making it difficult
to use this in diagnostic routine. Method: We sought to identify and validate,
through a meta-analysis, the existence of epi-signatures for 16 different Mendelian
diseases related to genomic imprinting or epigenomic changes in methylation.
The data were obtained by searching public databases, in GEO and in several
published studies. It was possible to identify the existence of epi-signatures for
11 Mendelian disorders. All diseases related to genomic imprinting (Angelman,
Prader-Willi, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel, Kagami-Ogata and Temple
syndromes) has significant data for correlation with characteristic DMRs. Kabuki,
CHARGE, Claes-Jensen, Fragile X and Williams-Beuren syndromes do not have
an etiology related to genomic imprinting, although present DMRs in recurrent
regions. With these results, it was possible to develop an epigenomic array panel
for screening epigenomics changes related to these diseases. Conclusion: Even
among multifactorial diseases, there is an epigenetic profile. Thus, the use of
epigenomic array screening platforms can be considered promising for a new
level of diagnostic analysis, providing a multidimensional characterization of
the genomic structure. Furthermore, the consolidation of epigenomic diagnostic
methodologies into a single tool such as the one proposed in this study, provides
economic, laboratory and diagnostic advantages.		

4721

FREQUÊNCIA DE ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS IDENTIFICADAS
POR MICROARRAY CROMOSSÔMICO EM 1448 PACIENTES
Santos MFM, Amaral BAS, Hernandes MAF, Menezes AMFB, Rosa JO, Kishimoto
RK, Oliveira Filho JB, Velloso EDRP
Objetivo: Avaliar a frequência de alterações cromossômicas detectadas por microarray
cromossômico no período de abril de 2019 a abril de 2021 em nosso laboratório. Método: Foram realizados 1448 microarrays com a tecnologia de SNP-array. As alterações
cromossômicas foram avaliadas de acordo com a classificação em variação do número
de cópias (CNVs) de importância clínica [patogênica, provavelmente patogênica,
variante de significado incerto (VUS)], regiões de homozigosidade (ROH) > 10 MB
e ROH indicativa de consanguinidade parental (quando mais de 2,5% do genoma
autossômico apresenta ROH), tamanho da CNV, número de cópias, cromossomo
alterado e síndromes mais representadas. Conclusão: Do total de pacientes, 332
(22,9%) apresentaram alterações cromossômicas, sendo 154 (46,4%) do sexo feminino
e 178 (53,6%) do masculino. Foram detectadas 394 alterações distribuídas entre as
classificações patogênica – 178 (45,2%); provavelmente patogênica – 31 (7,9%);
VUS – 73 (18,5%); ROH > 10 MB – 31 (7,9%) e ROH indicativa de consanguinidade
parental – 81 (20,6%). Cinquenta por cento das CNVs apresentaram tamanho de até
3000 kb; a maior frequência das alterações está entre 500 e 1000 kb (18,2%). CNVs com
perda de uma cópia representaram 51,7% e ganho de uma cópia, 39%. No cromossomo
15 identificou-se a maior taxa de CNVs (9%), seguido do X (8,6%), 16 (8,3%), 22
(8,3%), 1 (6,8%) e 7 (6,5%). Este resultado relaciona-se com algumas das síndromes
de deleção conhecidas que se apresentaram mais prevalentes entre os pacientes, entre
elas, deleção recorrente 15q11.2 BP1-BP2 (3,5%), deleção 22q11.2 ou síndrome de
DiGeorge (3,2%), deleção 7q11.23 ou síndrome de Williams-Beuren (2%) e deleção
1p36 (1,7%). A análise cromossômica por microarray mostrou-se uma ferramenta
importante para detecção de alterações cromossômicas de implicação clínica, com
uma taxa de positividade compatível com a descrita na literatura.

4635

NEW INSIGHT INTO THE CLINICAL VARIABILITY IN 5P- SYNDROME
USING EPIC METHYLATION BEADCHIP
Almeida VT, Carvalho GFS, Chehimi SN, Oliveira YG, Nascimento AM, Kim CA,
Kulikowski LD
Objective: Cri Du Chat Syndrome (SCDC) or 5p- syndrome (OMIM #123450) is
characterized by a genomic loss in the short arm of chromosome 5 and variable
clinical manifestations, that include high-pitched cry in newborns, facial asymmetry,
microcephaly, hypotonia, ocular hypertolorism, micrognathia, neurological and
behavioral changes(1). Different cytogenomics rearrangements, family history and
environmental factors may hinder genotype – phenotype association(2). Thus,

4880

IMPACT OF SNPS AS A TRIGGER OF AUTOIMMUNE DISEASES AFTER
SARS-COV-2 INFECTION
Silva MC, Carvalho GFS, Quintão VC, Oliveira YG, Almeida VT, Faria CS,
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GESTÃO

Antonangelo L, Kulikowski LD
Objective: The infection by the virus Sars-CoV-2 has been reported as a trigger
for several different autoimmune diseases. These diseases have a complex
activation mechanism including genetic factors. Different GWAS studies and
meta-analysis identified single nucleotide polymorphisms (SNPs) possibly
related, which represents a genetic susceptibility in some individuals to develop
autoimune diseases. In the present study, we purpose to investigate the impact
of 10 SNPs, who increase the susceptibility for the development of diabetes
mellitus type 1, psoriasis, Hashimoto’s thyroiditis, asthma, multiple sclerosis,
systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Method: We evaluated
24 patients previously infected by the Sars-CoV-2 virus using the SNP-array
technique with the Infinium ImmunoArray-24 v2 BeadChip Kit (Illumina). The
analyses of the SNPs and genomic regions were obtained from GenomeStudio
2.0 and RStudio softwares. Conclusion: The results allowed us to identify
two patients with allelic compatibility for six genomic variants associated
with multiple sclerosis (rs1077667, rs12927355, rs1323292, rs1738074,
rs1800693 e rs2104286). The patient 1 has 4 SNPs in homozygosis for the
impact allele, while the patient 2 has two of them in homozygosis. Furthermore,
both patients have allelic homozygosis to the same variant rs2104286 in the
IL2RA gene, showing strong association genotype-phenotype. In the current
scenario, Sars-CoV-2 represents a global challenge for health policies, including
many diseases reported in post-Covid. Thus, investigation of specific SNPs
can directly contribute to improve the understanding of genomic variants
considered as a potential trigger for important autoimmune diseases such as
multiple sclerosis.

4180

O OLHAR ATENTO DA EMPRESA NA COMUNICAÇÃO COM OS
PACIENTES NO NOVO CENÁRIO PANDÊMICO DA COVID 19
de Almeida VL, de Souza E, Ikegaya SVMK, Kimura RJC, Campos
MRM
Objetivo: O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados para promover uma
maior aproximação e estreitar o relacionamento entre as pessoas. Tornou-se um dos
melhores canais de comunicação dentro das empresas. A área da saúde também se
rendeu a essa ferramenta, principalmente por causa da pandemia da Covid-19, pela
facilidade com a comunicação, as informações e os agendamentos. O objetivo deste
trabalho foi demonstrar a evolução da comunicação via WhatsApp entre pacientes e
empresa, antes e durante a pandemia da Covid-19, em um laboratório de medicina
diagnóstica. Método: Foi analisada a quantidade de comunicação via WhatsApp,
entre o período de fevereiro de 2019 e março de 2021, em um laboratório na região
do Alto Tietê. Conclusão: Os resultados mostraram que, entre fevereiro de 2019 e
fevereiro de 2020, período em que a pandemia da Covid-19 ainda não tinha se
estabelecido, foram em média 937 conversas mensais via WhatsApp. Entre março
de 2020 e março de 2021, em meio à pandemia, foram em média 7.866 conversas
mensais via WhatsApp; um aumento de 739%. O aumento foi tão significativo
que a empresa buscou um software para melhor atender seus pacientes e, após o
terceiro mês de utilização, a empresa já era um dos casos de sucesso da plataforma.
O preparo dos colaboradores foi fundamental para lidar com a nova situação de
atendimento on-line, visando a uma comunicação clara e eficaz, e para garantir
que a essência da empresa, com um atendimento humanizado, individual e único
não se perdesse para o mundo totalmente digital.		

5147

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VARIANTES DO VÍRUS SARS-COV-2
Mlta FM, Amgarten DE, Santos AS, Rodrigues PHS, Mangolini TG, Menezes MA,
Petroni RC, Doi AM

4256

Objetivo: O objetivo deste trabalho é acompanhar a diversidade genética do
vírus Sars-CoV-2 em amostras recebidas em nosso serviço. Método: Amostras de
swab de orofaringe positivas foram submetidas ao sequenciamento do genoma
completo do vírus Sars-CoV-2, utilizando o kit comercial de preparo de biblioteca
Sequenciamento de Nova Geração (NGS), com base em amplicons específicos para
Sars-CoV-2, ou alternativamente, em um protocolo interno para preparo de biblioteca NGS de viroma (metagenomica de RNA). As bibliotecas foram sequenciadas
nas plataformas Illumina Miseq ou Nextseq, com leituras pareadas (2× 150 pb).
A sequência consenso do genoma foi submetida ao software Pangolin (https://
pangolin.cog-uk.io/) para definição da linhagem do vírus Sars-CoV-2. A incidência das linhagens em circulação foi monitorada a partir de março de 2020 até o
presente momento. Conclusão: O vírus Sars-CoV-2 se disseminou rapidamente,
e a identificação das variantes circulantes tornou-se essencial para a vigilância
epidemiológica de variantes existentes, emergentes e de potenciais novas variantes.
Os dados de sequenciamento provenientes de pacientes atendidos no nosso serviço
foram gerados a partir de março de 2020, somando 538 amostras sequenciadas
até maio de 2021. No primeiro semestre de 2020, a linhagem predominante era
a B.1.1.28 que, futuramente, deu origem às linhagens P.1 e P.2. Identificamos a
primeira variante P.2 no final de outubro, e ela se tornou prevalente até dezembro
de 2020. A variante inglesa B.1.1.7 foi identificada em nossas amostras a partir de
dezembro de 2020, com baixa incidência, totalizando 11 casos até o momento. No
início de janeiro de 2021, a variante P.1 foi identificada e, após um curto período de
transição, tornou-se predominante, com absoluta prevalência de aproximadamente
95% dos casos sequenciados. Referências: 1. Pangolin: lineage assignment in an
emerging pandemic as an epidemiological tool. Disponível em: https://pangolin.
cog-uk.io/.

OPERAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO DE AUDITORIAS INTERNAS
DA QUALIDADE EM DIFERENTES NORMAS DE ACREDITAÇÃO E EM
DIFERENTES SITES POR MEIO DE APLICATIVO MÓVEL
Orelli ERS, Ramos MFS, Pedroso CTG
Objetivo: A padronização de auditorias internas (AI) é um grande desafio para
grandes redes de laboratório no país. O trabalho tem como objetivo utilizar aplicativo móvel na operação e na gestão de AI, em diferentes normas de acreditação
e em diferentes sites, por meio de aplicativos instalados em smartphones, tablets e
computadores. Método: Buscamos no mercado uma plataforma (App) para agilizar
o processo e integrar diferentes normas de acreditação/certificação PALC, ONA,
PADI e boas práticas de anatomia patológica e segurança do paciente. A norma
referência utilizada para correlacionar os requisitos de medicina laboratorial
foi a PALC e para imagem, a PADI. Os requisitos foram classificados em núcleo
técnico operacional e hospitalar, unidades de atendimento e vacinas, coleta consultório, administrativo, anatomia patológica e diagnóstico por imagem. Todos
os auditores internos foram treinados, e o aplicativo foi disponibilizado no ano de
2020 como piloto, sendo obrigatório seu uso em 2021. Conclusão: Possibilidade
de utilização do aplicativo em diferentes sites sem disponibilidade de internet;
relatórios com evidências captadas em tempo real. No piloto realizado em 2020,
23 sites foram auditados com o uso do aplicativo, em um total de 27. Concluímos
que a customização da ferramenta desenvolvida por profissionais da qualidade e
do TI disponibilizada por meio de aplicativos demonstrou evolução e melhoria
do processo, contribuindo com a gestão.		
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4772

5028

PERFIL DE EXAMES LABORATORIAIS DE UMA POPULAÇÃO DE
IDOSOS: ÍNDICE DE FRAGILIDADE LABORATORIAL

MUNDO BANI – O MUNDO DO APRENDIZADO

Resende LMH, Viana LG, Moraes EN, Machado CJ, Toledo AASF
Objetivo: Os índices de fragilidade (IFs) têm sido utilizados na atenção à saúde dos
idosos, permitindo melhorias no gerenciamento do atendimento e no planejamento do
cuidado. À semelhança do IF com base em critérios clinicofuncionais, índices a partir
de resultados de exames laboratoriais rotineiramente solicitados em atendimentos geriátricos, podem auxiliar na identificação de idosos com déficits de saúde. Objetivamos
avaliar os resultados dos exames laboratoriais dos pacientes atendidos. Método: Foram
selecionados, em 2018, 30 parâmetros laboratoriais, incluindo níveis séricos de ácido
fólico, vitamina B12, ácido úrico, ALT, AST, GGT, albumina, proteínas totais, bilirrubina
total, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, creatinina, glicose, hemoglobina glicosilada, hemoglobina, leucócitos totais, plaquetas, VCM, RDW, TSH, sódio, potássio, cálcio,
VDRL, exames de PSOF (três amostras) e proteinúria em amostra aleatória. O IF-Lab de
cada paciente foi calculado a partir da divisão do número de parâmetros fora da faixa de
referência pelo total de parâmetros analisados, podendo variar de 0 (nenhum parâmetro
alterado) a 1 (todos os parâmetros alterados). Conclusão: O estudo contou com 441
idosos entre 60 e 99 anos (média: 75,3 anos; mediana: 75 anos), sendo 72,79% do sexo
feminino. O IF-Lab médio foi de 0,204 (mediana: 0,2), variando de 0,067 a 0,467. Não
houve diferença no número de exames alterados, bem como no IF-Lab quanto ao sexo
e à faixa etária (p = 0,210 e p = 0,772, respectivamente). Os parâmetros com maiores
frequências de alterações foram sódio (36,51%), colesterol total (48,53%), glicemia
(53,06%), proteinúria (61,68%) e hemoglobina glicosilada (63,94%). O cálculo do IF-Lab
a partir dos resultados de exames rotineiramente solicitados na abordagem clínica do
idoso poderia ser aplicado na avaliação multidimensional dessa população.

Objetivo: Estamos vivendo atualmente diante de um novo conceito, o mundo BANI.
Temos a sensação de que no mundo VUCA fomos apenas expectadores e não tivemos
a oportunidade de fazer um bom começo, mas o mundo BANI nos proporciona a possibilidade de sermos protagonistas e construirmos um excelente final. Estamos diante
de um cenário de muitas incertezas e mudanças; proporcionar segurança psicológica e
conexão com o propósito, que pode ocorrer por meio de processos de aprendizagem, é
uma forma interessante de trabalhar a regulação emocional dos colaboradores. O objetivo
deste trabalho é demonstrar o aumento nos níveis de aprendizado, como realização de
cursos, formações e capacitações da equipe diante do cenário do mundo BANI. Método:
Foi analisada a quantidade de processos de aprendizagem no período de 2017 a 2021 de
uma equipe com 130 colaboradores em um laboratório de análises clínicas da Região do
Alto Tietê. Conclusão: Os resultados mostraram que houve um aumento significativo na
quantidade de colaboradores que participaram de processos de aprendizagem. Em 2017, a
porcentagem de colaboradores que realizava esse tipo de atividade dentro da empresa era
42%, subindo para 60,34% em 2020, mesmo diante do cenário da pandemia da Covid-19.
Já no ano de 2021, esse número está com uma tendência de aumento, pois até o mês de
maio, 35% dos colaboradores estavam em processo de aprendizado. A importância de
empresas investirem em aprendizagem e desenvolvimento vai muito além de apenas ter
um colaborador mais competente. No mundo VUCA, precisávamos aprender para poder
trabalhar; no mundo BANI, trabalhamos para poder aprender. Investir nos profissionais
pode ser uma importante estratégia não só para retenção de talentos, melhoria no clima
organizacional e satisfação dos clientes internos e externos, mas também por proporcionar
aos membros de uma equipe maior qualidade de vida e bem-estar.

4803

5176

Cialfi GM, Almeida VL, Kimura RJC, Campos MRM

RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE FRAGILIDADE LABORATORIAL E O
CLINICOFUNCIONAL DE UMA POPULAÇÃO DE IDOSOS

A QUALIDADE EM SAÚDE COMO MÉTODO PARA MELHORAR O
DESEMPENHO DO SISTEMA ANALÍTICO EM LABORATÓRIOS
CLÍNICOS

Resende LMH, Viana LG, Moraes EN, Machado CJ, Toledo AASF

Desidério NS, Faria JR, Silva GL, Grotto DR, Garcia FR

Objetivo: Na atenção à saúde da população idosa, os índices de fragilidade (IFs) podem ser utilizados para gerenciar o cuidado e melhorar o atendimento. Objetivamos
identificar se há correlação entre o índice de fragilidade laboratorial (IF-Lab) de uma
população de idosos de um centro de atenção secundária, obtido por meio da análise
dos resultados de exames laboratoriais usados rotineiramente, e a classificação
em estratos clinicofuncionais, como o índice de vulnerabilidade clinicofuncional
(IVCF-20). Método: O IF-Lab conta com resultados de 30 parâmetros laboratoriais
de exames de sangue, fezes e urina e é calculado a partir da divisão do número de
parâmetros fora da faixa de referência pelo total de parâmetros analisados, podendo
variar de 0 (nenhum parâmetro alterado) a 1 (todos os parâmetros alterados). A
partir dos resultados desse cálculo e com a análise de dados obtidos em prontuários
clínicos, realizamos um estudo observacional retrospectivo e quantitativo. Os dados
foram coletados eletronicamente via prontuário eletrônico vinculado aos atendimentos e aos de resultados de exames, entre 2018 e 2019. Conclusão: Foram analisadas
informações de 263 pacientes, com média de idade 75 ± 7 anos, IVCF-20 médio de
14,8 ± 7,3 e IF-Lab médio 0,21 ± 0,08. A maior parte dos pacientes apresentava
alto risco de vulnerabilidade (IVCF-20 > 14; 51%), 34,2% médio risco e 14,8%
baixo risco. A correlação de Spearman entre ambos foi positiva e significativa (rho
= 0,140; p = 0,023). As diferenças de maior magnitude foram entre as mulheres,
de idade entre 60 e 69 anos, sendo, respectivamente (p = 0,017): 0,16 ± 0,03; 0,21
± 0,08; 0,25 ± 0,09. Houve correlação entre IVCF-20 e IF-Lab para a amostra em
geral e especialmente para a população feminina entre 60 e 69 anos. Esse índice
poderia ser aplicado na avaliação dos idosos, assim como outros IFs.		

Objetivos: Relatar experiência exitosa nos resultados do sistema analítico de um
laboratório clínico, com aplicação de ferramentas da qualidade e de gestão, no período
de 2018 a 2020. Métodos: A qualidade em saúde é prover alto nível de excelência, uso
eficiente de recursos e redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário ao
paciente, aumentando a probabilidade de resultados efetivos e o alto grau de satisfação
do serviço(1). Uma das métricas do nível de qualidade equivale a tríade estrutura +
processo + resultado(2). A expectativa é contribuir com reflexões para a melhoria do
cuidado na saúde de outros laboratórios clínicos, ampliando seus efeitos para outros
estudos e vivências. Conclusão: A base da estrutura organizacional são pessoas, e a
premissa inicial foi readequações na composição desse quadro. A estrutura física foi
ajustada para atualização do parque tecnológico. Os processos foram mapeados; os riscos das atividades, detectados; as correções e os controles necessários, implantados. Foi
incorporado um software específico para o laboratório, utilizado o método Six Sigma
para avaliação do controle interno da qualidade(4) e implantada a rotina inteligente.
Houve um crescimento exponencial de 87,1% no processamento de exames e aumento
de 250% no perfil de exames ambulatoriais. Com relação ao TAT, houve redução de
6 minutos no tempo de processamento analítico, atingindo a média anual de 26,8
minutos. A produtividade técnica aumentou 87%, assegurando crescimento na performance de precisão analítica com 84,5% dos ensaios com desempenho de seis sigma.
Aumento de 50% no total de ensaios avaliados em proficiência clínica com desempenho
de excelência nos últimos três anos. Referências: 1. WHO. Quality health services: a
planning guide. Geneva; 2020. 2. Donabedian A. Evaluating the quality of medical
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care. 1965. 3. SBPC/ML. Recomendações da SBPC/ML: boas práticas em laboratório
clínico. 2020. Oliveira CA, Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório, 2010.

trou um comportamento diferente entre os métodos laboratoriais utilizados, mostrando
que o dRVVT teve maior taxa de positividade nos pacientes com Covid-19. O número de
pacientes com D-dímero aumentado foi maior no grupo sem a doença. (39,6% vs 36,2%).
Conclusão: Encontramos uma prevalência maior de LAC em pacientes com Covid-19,
mas essa associação não foi estatisticamente significativa quando comparada com os
indivíduos do grupo-controle. Quando os resultados são comparados com a prevalência
na população geral, demonstra-se uma maior taxa de positividade, sobretudo quando o
dRVVT é utilizado, possivelmente devido à interferência da fase inflamatória da doença
e à heterogeneidade dos anticorpos aPL presentes nessas amostras. O aumento dos
níveis de D-dímero foi maior no grupo não Covid-19, mas sem significância estatística.
Referências: 1. Tvito A, et al. Lupus anticoagulant in patients with Covid-19. Int J Lab
Hematol. 2020. doi:10.1111/ijlh.13334.				

HEMATOLOGIA
4201

LINFOMA LINFOBLÁSTICO DE CÉLULAS T EM LÍQUIDO PLEURAL:
RELATO DE CASO
Scarpato BL, Feistauer MAV, Franzon CMR, Wagner AOM, Lopes ACW
Objetivo: O linfoma linfoblástico de células T (T-LBL) é uma neoplasia rara de
células T; apresenta-se como uma massa na região mediastinal em 90% dos casos,
sendo comum a ocorrência de efusão pleural. O objetivo do presente estudo foi
relatar um caso de diagnóstico de T-LBL realizado em uma análise de líquido
pleural. Métodos: Paciente do sexo masculino, 62 anos, com indicação de lesão
invasiva de coração, mediastino e pleura a esclarecer, foi submetido à toracocentese.
A contagem celular na coloração de Giemsa demonstrou 78% de células de médio a
grande tamanho com citoplasma basofílico e agranular. Núcleo globoso, de aspecto
imaturo, com cromatina grosseiramente condensada, heterogênea e nucléolos
evidentes. A análise imunofenotípica realizada no equipamento FACS-CANTO II
8 cores revelou a presença de 80% de células imaturas de linhagem linfoide T
(CD45-/+, CD3 citoplasma+, CD7++, CD99+, CD5+, CD1a+, CD2+, CD45Ro+,
TDT+, CD4+fr) e fenótipo compatível com T-LBL. O paciente apresentou 0,006% de
células T imaturas com fenótipo semelhante ao do diagnóstico na medula óssea. O
linfoma linfoblástico distingue-se do LLA pelo envolvimento da medula óssea, pois,
no caso de linfoma, há um envolvimento mínimo ou ausente da medula. Conclusão: Para análise de líquidos biológicos, fatores pré-analíticos são indispensáveis
para manter a viabilidade celular, como o envio em meio conservante e o rápido
processamento. No presente caso, foi possível fazer análise em tempo hábil, pois a
identificação citológica direcionou para a imunofenotipagem, agilizando a abordagem diagnóstica. O exame em líquido pleural é uma opção diagnóstica para esse
tipo de linfoma, pois evita um procedimento mais invasivo para analisar o tecido
mediastinal. Referências: 1. Swerdlow SH, et al. WHO classification of tumors of
haematopoietic and lymphoid tissues. 4 ed. IARC: Lyon; 2017.

4313

LEUCEMIA AGUDA DE FENÓTIPO MISTO MIELOIDE/LINFOIDE T:
RELATO DE CASO
Scarpato BL, Castanhel APS, Franzon CMR, Wagner AOM, Lopes ACW
Objetivo: A leucemia de fenótipo misto é uma doença rara que ocorre em cerca de
1,5% a 2% de todas as leucemias agudas, cujos blastos podem apresentar coexpressão
de marcadores mieloides e linfoides T e B. O objetivo do presente trabalho foi descrever
um caso clínico de paciente adulto com diagnóstico de leucemia de fenótipo misto
com marcadores mieloides/linfoides T. Método: Paciente de 45 anos, sexo masculino,
com indicação clínica de leucemia não especificada. Realizada punção de medula
óssea para investigação. A análise imunofenotípica por citometria de fluxo seguiu
os protocolos Euroflow para diagnóstico de leucemia mieloide aguda e leucemia
linfoblástica aguda T. A aquisição da amostra foi realizada em equipamento FACS
CANTO II em oito cores. Conclusão: O hemograma do paciente apresentou 133.300
leucócitos, sendo 70% de blastos de pequeno a médio tamanho, citoplasma escasso,
agranular, núcleo globoso, cromatina reticulada, heterogênea e nucléolos evidentes e
20% de monócitos com características displásicas, incluindo formas imaturas e promonócitos. O estudo imunofenotípico de MO revelou 63% de blastos CD45-/+ CD34++, de
linhagem mieloide (CD117+ CD13+ MPO+ parcial CD15+ parcial) com coexpressão
de marcadores de linhagem T em 25% da população (CD3 citoplasma+) e expressão
aberrante de CD7 e CD2, além de uma intensa monocitose com presença de 19% de
monócitos imaturos CD14(-) IREM-2(-) com alteração de fenótipo CD2+. O estudo
concluiu como leucemia aguda de fenótipo misto mieloide/linfoide T. A leucemia de
fenótipo misto persiste como um desafio diagnóstico, com características fenotípicas
que sobrepõem uma linhagem à outra e é considerada uma doença de pior prognóstico.
A análise imunofenotípica com painéis padronizados e completos é fundamental para
classificar adequadamente cada caso, auxiliando a conduta terapêutica.

4272

PREVALÊNCIA DE ANTICOAGULANTE LÚPICO EM PACIENTES COM
COVID-19
Constantino NR, Penteado RMC, Mendes CEA, Aranda VF, Ito CM, Mello DRC,
Guerra JCC

4344

Objetivo: Avaliar a prevalência de um possível fator de risco para complicações trombóticas em pacientes com Covid-19, o anticoagulante lúpico (LAC). Os níveis de D-dímero,
como biomarcador de trombose, também foram avaliados. Método: Foram analisadas
122 amostras de sangue periférico citratado de pacientes ambulatoriais com e sem Covid-19. Todas as amostras foram submetidas a testes coagulométricos para determinar a
presença de anticoagulante lúpico, com duas metodologias diferentes: dRVVT e SCT, de
acordo com as diretrizes da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH).
Os dados sobre os testes de D-dímero dos pacientes foram coletados retrospectivamente
a partir das bases de dados do sistema informatizado. A análise estatística foi realizada
por meio dos testes Mann-Whitney, teste do qui-quadrado, teste t student pareado e não
pareado e teste exato de Fisher. Sessenta e nove amostras de pacientes com Covid-19
foram incluídas; 25 amostras do grupo Covid-19 foram positivas para LAC, enquanto a
positividade foi observada em 11 amostras do grupo não Covid-19. Este estudo demons-

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MÉTODO IMUNOTURBIDIMÉTRICO
E TESTE RÁPIDO DE IMUNODETECÇÃO POR FLUORESCÊNCIA PARA
D-DÍMERO
Moutinho L, Amancio LF, Moura BS, Farace MD, Poletti VDS, Assunção LGS
Objetivo: O D-dímero é reconhecido como o melhor marcador fisiológico de
fibrinólise. Como o sistema fibrinolítico está envolvido em uma série de distúrbios,
especialmente os tromboembolíticos, a determinação laboratorial de seus níveis
contribui como uma importante ferramenta para o diagnóstico de trombose,
sendo um exame relevante na pandemia de Covid-19, doença que cursa com
hipercoagulabilidade. O objetivo deste trabalho foi relatar um estudo comparativo
realizado entre os métodos imunoturbidimétrico e o teste rápido de imunodetecção
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por fluorescência para mensuração de D-dímero na rotina laboratorial. Método: O
D-dímero foi dosado em 25 amostras de plasma (citrato), conservadas entre 2-8ºC,
pelos métodos imunoturbidimétrico kit Innovance® Siemens e imunodetecção por
fluorescência, Celer Finecare D-Dímero Quantitativo®. Os dados foram submetidos
à análise de comparação quantitativa e qualitativa de métodos pelo software estatístico EP Evaluator® v.12.2.0.7. Conclusão: Os resultados obtidos pelo método
imunodetecção por fluorescência mostraram boa correlação quantitativa com
os resultados da imunoturbidimetria. A análise comparativa (quantitativa) de
método alternativo apresentou coeficiente de correlação R = 0,93. Na comparação
qualitativa dos métodos, observamos concordância de 96% (80,5% a 99,3%) entre
os métodos, sendo a concordância positiva de 91,7% e a negativa de 100%, com
coeficiente Kappa 92% (76,5% a 107,4%), confirmando alta concordância qualitativa
entre os métodos. No presente estudo, o método do teste rápido imunodetecção por
fluorescência mostrou-se comparável à imunoturbidimetria e adequado para a
mensuração do D-dímero na rotina laboratorial.

anticorpos monoclonais para doenças linfoproliferativas crônicas (DLC). Citômetro
de 10 cores BD FACSLyric™; análise – software Infinicyt™. Conclusão: M. C. F. M.,
66 anos, sexo feminino, acompanhada por reumatologista desde 2010 devido à artrite
reumatoide (AR), procura hematologista por estar evoluindo com neutropenia há
alguns meses. Exame físico sem víscero e adenomegalias. Hemograma: HB: 13,6 g/
dl; HT: 42,1%; leucócitos totais 9.800/mm3, sendo 92% linfócitos maduros (a maioria
com granulações no citoplasma); plaquetas: 89.000/mm3. A imunofenotipagem por
citometria de fluxo demonstrou 82,3% de linfócitos T, sendo 13,9% TCRαβ e 68,4%
TCRγδ+. Esta última população foi subdividida em duas: a) 24,4% de linfócitos
TCRγδ+, com o imunofenótipo (+): CD2, CD3, CD7, CD8, CD38, CD45, CD57; e b)
45,5% de linfócitos T com imunofenótipo semelhante, porém CD4- e CD8-. Linfócitos
anômalos: 6.600/mm3. A LGLL representa 2% a 3% das DLC e está frequentemente
associada a patologias autoimunes (AR-25%) e doenças hematológicas (DLC,
GMSI, mieloma múltiplo). O imunofenótipo mais frequente é CD8/CD57/TCRαβ
(95%). A LGLL TCRγδ+ é rara e a maioria é CD8+. O fenótipo CD4-/CD8- é ainda
mais raro. Esse tipo incide em idosos; observamos neutropenia em 71% dos casos.
O diagnóstico diferencial com linfoma T hepatoesplênico γδ+ é muito desafiador. A
LGLL, apesar de ser uma patologia rara, deve ser incluída no diagnóstico diferencial
de neutropenia a esclarecer. O nosso caso relatado (LGLL TCRγδ+ CD4-/CD8-) é
muito raro e achamos interessante sua divulgação. Referências: 1. Sandberg Y, et
al. TCR delta large granular lymphocyte leukemias reflect the spectrum of normal
antigen-selected TCR delta T-cells. Leukemia. 2006; 20: 505-13.

4358

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE D-DÍMERO EM DOIS TIPOS DE
AMOSTRAS: CITRATO E SANGUE TOTAL EM EDTA
Moutinho L, Amancio LF, Moura BS, Farace MD, Poletti VDS, Assunção LGS
Objetivo: O D-dímero é um produto de degradação de fibrina solúvel, sendo considerado um biomarcador de ativação da coagulação e da fibrinólise. É um dos exames
que possui alto índice de recoleta no laboratório de apoio devido à complexidade
pré-analítica no preparo da amostra para envio do plasma em citrato, gerando casos
de recoleta por motivo de fibrina. O objetivo desta avaliação foi avaliar a possibilidade
de utilizar diferentes tipos de amostras para a mensuração do D-dímero na rotina
laboratorial. Método: Foram avaliadas 52 amostras (26 de plasma em citrato e 26
de sangue total) em EDTA, conservadas sob refrigeração. Elas foram analisadas pelo
método imunodetecção por fluorescência, Celer Finecare D-Dímero Quantitativo®,
ensaio que prevê a utilização dos dois tipos de amostras em sua instrução de uso.
Para a verificação da diferença significativa entre as amostras de plasma citrato e
sangue total EDTA, utilizamos o teste t Student. Este é um teste paramétrico utilizado
para testar a igualdade de duas médias populacionais. Conclusão: A partir da análise
estatística dos resultados do exame D-dímero nos dois tipos de amostras, verificamos
que ambas possuem valor mínimo igual a 0,10 mg/l. O valor máximo da amostra
de sangue total em EDTA é maior, com valor igual a 0,60 mg/l contra 0,50 mg/l
da amostra de plasma citrato. Para as amostras, 50% dos resultados estão acima
de 0,20 mg/l e 75%, acima de 0,10 mg/l. Ressaltamos que a amostra de plasma
citrato possui média igual a 0,19 mg/l e a de sangue total em EDTA, igual a 0,20
mg/l. Como resultado, obtivemos um p igual a 0,797, o que nos leva a não rejeitar
a hipótese nula, a 5% de significância. Portanto, não existe diferença significativa
entre amostras de plasma citrato e sangue total em EDTA para a realização do teste
D-dímero. Com a utilização da amostra alternativa, o número de recoleta para a
realização do teste pode ter um decréscimo significativo.		

4405

COEXISTENCE OF ACUTE MONOBLASTIC LEUKEMIA IN A CHRONIC
LYMPHOCYTIC LEUCEMIA: CASE REPORT
Vicari P, Sthel VM, Queiroz VCQ, Ioguy SS, Lacerda KMS, Cabral CC, Tufik S
Objective: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is associated with an increased
risk of other malignancies, but CLL patients can rarely develop acute myeloid
leukemia (AML). We have reported a case in which there was simultaneous
presentation of AML and CLL. Method: A 78-year-old man presented with
tiredness and mucosal bleeding. Laboratory evaluation revealed a WBC of
220,970 µ/l, 4% blasts, 69% lymphocytes and 20% monocytes, hemoglobin
6.7 g/dl, platelet count 29,000 µ/l. A bone marrow aspirate revealed markedly hypercellular bone marrow with 21% blasts and promonocytes and 47%
mature lymphocytes. Peripheral blood flow cytometry demonstrated a mature
CD5 and CD23 positive B-cell population expressing CD19, low-density CD20,
CD11c, CD25, CD81, CD39 and lambda light chains at 53.02% of lymphocytes,
consistent with B-CLL. In addition, a second population showed CD33, CD13
low-density, CD11b, CD64, CD14, CD36, HLA-DR, CD56, CD123, CD11c, CD38
and CD9 positives in 39.35% of immature monocytes, consistent with acute
monoblastic leukemia. Cytogenetics on bone marrow aspirate showed 48,XY,
+4,+8[18]/46,XY[2]. Conclusion: The present report highlights the rare possibility of the development of a myeloid malignancy with lymphoid malignancy.
Most of these cases present as a secondary event in patients receiving chemotherapeutic agents for CLL. Knowledge of this rare association is the key to timely
and accurate diagnosis, particularly in patients with atypical presentation.
Existing literature demonstrates that AML may also develop concurrently or
even after the diagnosis of treatment-naive CLL patients. References: 1. Bhar
VS, Gupta V, Sharma M, et al. Rare coexistence of acute monoblastic leukemia with
chronic lymphocytic leukemia. Case Rep Hematol. 2018(6); 2018: 6452843. 2. Lai
R, Arber DA, Brynes R, et al. Untreated chronic lymphocytic leukemia concurrent
with or followed by acute myelogenous leukemia or myelodysplastic syndrome. A
report of five cases and review of the literature. Am J Clin Pathol 1999; 111: 373-78.

4248

LEUCEMIA LINFOCÍTICA DE LINFÓCITOS T “LARGE GRANULAR” TCR
GAMA-DELTA? RELATO DE CASO
Carvalho AC, Maciel FRV, Rezende Júnior JG, Santos TR, Souza DPT, Sekiya EJ,
Silva AA
Objetivo: Relatar um caso de leucemia linfocítica de células T large granular (LGLL)
TCRγδ+ recebido em um laboratório especializado em hematologia e oncologia.
Método: Morfologia – esfregaço de sangue periférico; coloração de Wright. Painel de
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on latex immunoassay and that this difference is proportional to concentration
(r = -0.308; p < 0.05). Test F analysis indicated that the dispersion standard
deviation was grater (p < 0.05) for latex immunoassay (2487.52 ng/ml FEU)
than for chemiluminescence (2071.82 ng/ml FEU). Conclusion: Most results
are similar between both methods, nonetheless for 5.7% the interpretation based
on reference value would be different between methods and 17.1% could have
different clinical interpretation for patients with Covid-19, since 1000 ng/ml
FEU is frequently used as a cut off to predict a worse prognosis.		

ERYTHROBLASTIC ISLAND
Vicari P, Queiroz VC, Sthel VM, Cabral CC, Ioguy SS, Lacerda KMS, Tufik S
Objective: Erythroblastic islands (EBI) are situated predominantly in the
bone marrow during steady-state erythropoiesis. EBI consist of one or more
central macrophage (nurse cell) that extends cytoplasmic protrusions to a
ring of surrounding erythroblasts. It has been proposed that early in erythroid
maturation the macrophages provide required recycled iron from ferritin stocks
to the erythroid progenitors, which is needed for hemoglobin production. EBI
macrophages support erythroblast differentiation through cell-cell contact
and secreted supportive factors, promoting the maturation and enucleation of
erythroid cells and the phagocytosis of their expelled nuclei. EBI are increased
in patients during periods of stress erythropoiesis. Method: A 6-year-old boy,
undergoing chemotherapy for acute lymphoblastic leukemia (after 52nd week of
BFM protocol), showed complete morphological remission. In the bone marrow
aspirate, with May-Grünwald-Giemsa stain (×1000), EBI were observed in
moderate amounts. Conclusion: Some recent studies have suggested that EBI
can boost the number of red blood cells produced in vivo during stress and
can also act as potential targets in the treatment of inappropriately accelerated
erythropoiesis in response to inflammation and anemia. We believe the increase
of such EBI in this patient, was probably, due to erythropoietic enlarged post
chemotherapy. While progress is being made in understanding the role of the
central macrophage of an EBI in regulating erythropoiesis, many questions
remain unanswered, such as its precise physiology, clinical relevance, and
contribution to the pathology of erythropoiesis in benign and malignant
hematopoietic disorders. References: 1. May A, Forrester LM. The erythroblastic
island niche: modeling in health, stress, and disease. Experimental Hematology.
2020; 21: 10-21.
		

4422

PREVALÊNCIA DA POSITIVIDADE DO TESTE INDIRETO DA
ANTIGLOBULINA EM UMA MATERNIDADE DE ALTO RISCO
Cohen PB, Brazão FV, Brazão MAB, Brazão GB, Miyahara KSS, Souza RA,
Moreira LC, Moreira VC
Objetivo: A doença hemolítica perinatal (DHP) é causada pela incompatibilidade
entre o sangue da mãe e o do recém-nascido. Caracteriza-se por hemólise fetal,
com manifestações variadas que vão desde a anemia fetal até a hidropsia fetal, com
falência cardíaca e óbito fetal. Ela ocorre quando uma gestante RhD-negativo é exposta a sangue com células RhD-positivo. O pré-natal é imprescindível na prevenção
da DHP com a realização do teste indireto de antiglobulina ou Coombs indireto.
Esse teste, quando positivo em gestantes Rh-negativo, determina a aloimunização
materna, que é a formação de anticorpos anti-D após ocorrência de exposição da
gestante a antígenos que não são próprios, havendo incompatibilidade Rh com o
feto. Daí a grande importância do teste na prevenção da doença. O objetivo deste
trabalho é detectar a prevalência da positividade do teste de Coombs indireto na
maternidade Santa Casa de Misericórdia do estado do Pará, entre 2020 e 2021. Método: Realizamos uma busca na base de dados do laboratório por meio do sistema
SHIFTLIS, para uma avaliação de casos. Mantivemos total sigilo de identificação
dos pacientes. Selecionamos o teste de Coombs indireto com o intuito de filtrar os
resultados positivos, os quais foram realizados pelo método de aglutinação em tubo.
Conclusão: Por meio dos dados coletados, foi possível observar que a prevalência de
gestantes Rh-negativo no exame de Coombs indireto foi de 232, sendo 14 (6,04%)
testes positivos e 218 (93,96%) negativos. A faixa etária de maior prevalência dessas
gestantes foi 20 a 40 anos. Apesar de ser um percentual ainda considerado baixo,
ressaltamos a importância desse exame devido à possibilidade de atuarmos na
prevenção de uma doença tão grave como a DHP, que ainda tem sido uma realidade
nas maternidades de alto risco no Brasil.

4412

COMPARISON BETWEEN CHEMILUMINESCENCE AND LATEX
AGGLUTINATION IMMUNOASSAYS FOR D-DIMER
Furtado FM
Objective: To compare different methodologies performance for D-dimer assay.
Method: 403 samples with D-dimer results greater than 1000 ng/ml FEU on
latex enhanced immunoassay (HemosIL D-Dimer HS500, Werfen) were tested
on a chemiluminescence immunoassay (HemosIL AcuStar D-dimer, Werfen).
Tests were performed at the same laboratory section with a difference not greater
than 2 hours. Paired t-test and Pearson correlation coefficient were used for
statistical analysis. Results on latex immunoassay varied between 1001 ng/
ml FEU and 18406 ng/ml FEU, on chemiluminescence varied between 91 ng/
ml FEU and 17102 ng/ml FEU. For 193 samples, chemiluminescence results
were lower than latex immunofixation results, the greatest difference was
13375 ng/ml FEU (14794 ng/ml FEU to 1419 ng/ml FEU). For 210 samples,
latex immunoassay results were greater than chemiluminescence, the greatest
difference was 8182 ng/ml FEU (12379 ng/ml FEU to 4197 ng/ml FEU).
From the 403 samples tested, 69 (17.1%) had results lower than 1000 ng/ml
FEU on chemiluminescence and 23 (5.7%) had results lower than 500 ng/ml
FEU, method’s reference value. Paired t-test identified a significant constant
systematic error (p < 0.05), Pearson correlation coefficient identified a negative
systematic proportional error (r = -0.308, p < 0.05). This indicated that chemiluminescense mean resultsare 10.14% (-236,26 ng/ml) lower than results

4480

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 EM UM LABORATÓRIO DE
HEMATOLOGIA
Castanhel APS, Franzon CMR, Lopes ACW
Objetivo: Com o início da pandemia de Covid-19 em 2020, houve um aumento
importante na demanda dos serviços de saúde, assim como nos laboratórios de
análises clínicas. O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da pandemia no perfil
de exames de um laboratório de hematologia da região da grande Florianópolis
(SC). Método: Foram avaliados dados estatísticos de número de exames realizados
de tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA),
dosagem de fibrinogênio, D-dímero (DD) e hemograma, em 2019 (pré-pandemia),
em comparação com o volume de exames realizados em 2020 e nos primeiros quatro
meses de 2021. Conclusão: Em 2020, foi observada diminuição no número dos exames
hemograma, TP e TTPA, reflexo da queda no movimento de pacientes ambulatoriais

37

TEMAS LIVRES

J Bras Patol Med Lab • Volume 57 • 2021 • Suplemento 2º Congresso Virtual da Sociedade de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

EDTA-K2 e realizada análise pela metodologia Imunoensaio por Fluorescência Quidel®,
kit Triage D-Dimer Test® no analisador Triager MeterPro. Para comparação entre os
métodos, foram utilizadas 12 amostras positivas e 10 negativas. A comparabilidade foi
realizada por concordância clínica devido à diferença entre os métodos. Para análise
estatística, utilizamos o Westgard QC 2×2 Contingency Calculator e correlação Kappa.
Conclusão: Após análise estatística dos dados, obtivemos os seguintes resultados: concordância percentual positiva – 91,7%, IC95% (64,6% a 98,5%); concordância percentual
negativa – 90%, IC95% (59,6% a 98,2%); acurácia diagnóstica – 90,9%, IC95% (72,2%
a 97,5%). Estatística Kappa (grau de concordância corrigido): 0,82, indicando uma
correlação muito boa entre os métodos (Kappa > 0,8). Concluímos que os resultados
obtidos nesta comparabilidade em relação à metodologia automatizada são satisfatórios
e apresentam ótima correlação de acordo com a estatística Kappa. O teste unitário em
equipamento portátil pode contribuir para o monitoramento de pacientes com Covid-19
devido à agilidade na liberação dos resultados para tomada de decisão médica. Dados
da literatura apontam que resultados superiores a 2000 ng/ml correlacionam-se com
maior risco de gravidade e mortalidade da doença.

no período de isolamento da pandemia. Já para os exames fibrinogênio e DD, houve
um aumento significativo em 2020 e 2021. Em relação ao ano de 2019, o fibrinogênio teve um aumento na média mensal de exames em 2020 de 37%, e de 246% em
2021, para pacientes ambulatoriais. Para os pacientes internados, o aumento foi de
377% em 2020 e 1168% em 2021. Também em relação ao ano de 2019, o DD teve
um aumento de 199% em 2020, e de 806% em 2021, para pacientes ambulatoriais.
Para os internados, o aumento foi de 577% em 2020 e de 968% em 2021. Em 2021,
também houve um aumento no hemograma, reflexo do agravamento do número de
casos, com consequente aumento no número de internações. Por meio da análise dos
dados, conclui-se que a pandemia determinou importantes impactos no laboratório
de hematologia, tanto por conta das políticas de isolamento social, com redução de
exames de rotina, quanto pelo aumento de pacientes graves. O impacto principal foi o
aumento expressivo de exames para avaliação de risco trombótico, que está diretamente
associado às complicações da Covid-19.
4472
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CITOMETRO DE FLUXO DXFLEX: QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
Bento LC, Sousa FA, Souto EX, Bacal NS

ACHADOS DO ESPERMOGRAMA PÓS-INFECÇÃO PELA COVID-19

Objetivo: DxFlex (Beckman Coulter (BC) é uma plataforma de citometria de fluxo
(CF) que oferece resolução de sinal superior às CFs convencionais. Este estudo valida e
avalia o desempenho da BF na rotina diagnóstica. Método: Para avaliação de precisão
e estabilidade, adquirimos o Daily QC Fluorospheres 10 vezes, simultaneamente,
utilizando voltagens fixas. Para sensibilidade e linearidade, utilizamos amostras
com baixa a alta concentração celular. Para análise de carryover, uma amostra com
grande quantidade de blastos foi adquirida por 60 segundos; na sequência, dois tubos
de salina foram adquiridos por 60 segundos cada. Utilizamos amostra de immunotrol
para o estudo de precisão interensaio e intraensaio. No teste de acurácia, utilizamos
20 amostras de medula óssea com hipóteses diagnósticas de mielodisplasia, leucemias
agudas, crônicas e normais. As amostras foram adquiridas no DxFlex e no Navios
Flow Cytometer (BC) e analisadas no software Kaluza (BC). Conclusão: A precisão e
a estabilidade do DxFlex foram satisfatórias, com média < 5% para o rCV, não apresentando variação na estimativa da dispersão de resultados. A linearidade apresentou
resultados satisfatórios com R2 = 0,96% e sensibilidade de 0,001%. O carryover foi <
0,1%, demonstrando que o DxFlex não apresenta resíduos após aquisição de amostras
concentradas. Os testes inter e intraensaio utilizando Immunotrol apresentaram média
de resultados satisfatórios com CV < 10% entre amostras analisadas. A acurácia do
DxFlex foi satisfatória quando comparada ao Navios Flow Cytometer. Em todas as
amostras discriminamos o normal do anormal; a frequência da população normal ou
anormal foi CV < 10%; a conclusão diagnóstica e a expressão de antígenos aberrantes
foram equivalentes em ambos os equipamentos. DxFlex demonstrou desempenho
satisfatório de acordo com o predeterminado pelo fabricante e excelente performance
na detecção de neoplasias hematológicas.

Silva M, Reis PRP, Delmazzo SV, Mendes CEA, Côrtes LGF, Penteado RMC,
Guerra JCC
Objetivos: A Covid-19 é uma doença cuja transmissão ocorre geralmente por secreções, como saliva, ou contato direto com superfícies infectadas; é causada pelo
Sars-CoV-2. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, dificuldade para respirar,
perda de olfato e paladar, os quais aparecem gradualmente e geralmente são leves.
Por se tratar de uma doença tida como vascular, as proteínas envolvidas no processo,
ACE2 e TMPRSS2, acabam chegando aos testículos e ao epidídimo, causando uma
inflamação, ou seja, uma reação do organismo tentando combater o vírus dentro das
células do sistema reprodutor. Portanto, podemos correlacioná-la com a infertilidade
masculina. O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância do espermograma
para elucidar possíveis interferências ocasionadas no sêmen pela Covid-19. Método:
Foram mapeados 105 pacientes (Covid-19+) de 14 a 55 anos, nos quais se analisou
as alterações nos parâmetros do espermograma e da imagem. Os resultados obtidos
foram separados em subgrupos. Dos 105 pacientes, 35 tiveram alterações na morfologia
de Kruger, 14 apresentaram concentração espermática baixa, 13, baixo volume de
sêmen ejaculado e cinco tiveram achados de imagem com algum tipo de alteração.
Desses pacientes, 14 apresentaram mais de uma alteração e três eram azoospérmicos.
O restante, no total de 35, demonstraram resultados normais. Conclusão: Com esses
resultados, podemos perceber a importância do exame de espermograma para a elucidação do diagnóstico de infertilidade masculina pós-infecção pela Covid-19, sendo
também muito importante para nortear o médico referente quanto ao tratamento a ser
ministrado ao paciente. Referências: 1. WHO laboratory manual for the examination
and processing of human semen, 5 ed.
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VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO ANALÍTICO DO KIT COMERCIAL
TRIAGE D-DIMER TEST QUIDEL® PARA DOSAGEM DO D-DÍMERO

RELATO DE CASO: LINFOMA ANAPLÁSICO T DE GRANDES CÉLULAS
ALK+ EM LÍQUIDO PERI-IMPLANTE DE MAMA

Nunes JT, Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL

Silva JP, Franzon CMR, Sousa I, Scarpato BL, Wagner AOM, Lopes ACW

Objetivo: Comparar o desempenho analítico do teste unitário para dosagem de D-dímero
em um equipamento portátil em relação à metodologia automatizada Imunoturbidimetria Sysmex®. Método: Um total de 22 amostras de plasma pobre em plaquetas
obtidas a partir de sangue colhido em anticoagulante citrato de sódio foi submetido ao
teste Imunoturbidimetria Sysmex®, kit Innovance® D-Dimer Siemens® no analisador
CA-1500. Na mesma punção, foram coletadas amostras pareadas de sangue total em

Objetivo: O linfoma T anaplásico de grandes células é uma neoplasia de células
linfoides T grandes e pleomórficas que expressam a proteína ALK e o antígeno CD30.
Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a associação dessa
doença ao uso de próteses mamárias, classificando como linfoma anaplásico de
grandes células associado a implante mamário, que apresenta bom prognóstico
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Objetivo: Relatar um caso clínico de PPH induzido por uso de medicamentos em
paciente pós-TR, em um hospital terciário de São Paulo. Método: Paciente do sexo
masculino, 65 anos, hipertenso, diabético tipo II e com doença renal dialítica.
Hemograma pré-TR evidenciou anemia normocrômica e normocítica, sem outras
alterações. Iniciou protocolo CIRRUS em 20/01/2021 com basiliximab, metilprednisolona, micofenolato, tacrolimus e hidrocortisona; realizou TR em 22/01/2021.
Evoluiu com piora da função renal e foi internado em 16/04/2021 para avaliação de
rejeição aguda de enxerto. Alterações pelgeroides no hemograma de 18/04/2021. Realizada drenagem de coleção perienxerto e correção de estenose em artéria renal por
angioplastia. Alta em 30/04/2021 com uso de micofenolato e prednisona. Retornou
ambulatorialmente em 14/05/2021 com manutenção de alterações no hemograma.
Este foi realizado em contador hematológico automatizado Sysmex XN9100, com
coloração no SP-50 (corante do tipo Romanovsky) e contagem diferencial por
microscopia óptica comum. Conclusão: Neste relato, apresentamos o caso de um
paciente que desenvolveu PPH 89 dias pós-TR. A anomalia de Pelger-Hüet é uma
doença autossômica dominante caracterizada por alteração morfológica em núcleos
de neutrófilos que não se segmentam corretamente. É descrita como o núcleo do
neutrófilo com dois lóbulos conectados por uma fina ponte de cromatina. A cromatina é mais condensada do que o habitual. O PPH é uma alteração adquirida e
está associada a patologias hematológicas (síndrome mielodisplásica, infecção pelo
vírus HIV e uso de imunossupressores – micofenolato, tacrolimus e prednisolona),
como no caso relatado. Essa condição pode ser reversível tão logo as medicações
tenham ajuste de dose ou sejam suspensas (média de 8,5 semanas). Evidenciamos a
importância da avaliação morfológica na hematologia como ferramenta adjuvante
nas condutas e nos manejos clínicos dos pacientes transplantados.
			

quando tratada rapidamente. O presente estudo relata o caso de uma paciente com
linfoma T anaplásico de grandes células, cujo diagnóstico foi em amostra de líquido
peri-implante de mama. Método: Paciente de 47 anos, sexo feminino, com aumento
de quantidade de líquido peri-implante. Foi realizada punção do líquido da mama
esquerda por ultrassonografia e enviada para análise imunofenotípica. Os protocolos
de preparação e marcação da amostra foram realizados de acordo com o protocolo
Euroflow. A aquisição foi realizada no equipamento FACS CANTO II em oito cores, e a
análise, em software Infinicyt. Conclusão: O estudo imunofenotípico revelou 87,2%
de linfócitos T patológicos com o seguinte fenótipo: expressão positiva de CD45, CD3 de
membrana e citoplasmático, CD26, CD25, HLA-DR, CD45Ro, forte expressão de CD30,
expressão heterogênea de CD15 e ausência de expressão de CD7. A análise morfológica
evidenciou células de grande tamanho e de aspecto pleomórfico, citoplasma basofílico
e agranular, presença de vacúolos, núcleo oval, alguns com cromatina moderadamente condensada, heterogênea e com nucléolos evidentes. No laudo, a conclusão
foi de linfoma não Hodgkin T sugestivo de linfoma anaplásico T de grandes células.
Neste caso, a análise imunofenotípica permitiu caracterizar a célula neoplásica de
forma rápida e efetiva, sendo fundamental para o diagnóstico e o manejo clínico da
paciente. Referências: 1. Quesada AE, et al. Breast implant-associated anaplastic large
cell lymphoma: a review. Mod Pathol. 2019; 32(2): 166-88. 2. Swerdlow SH, et al. WHO
classification of tumors of haematopoietic and lymphoid tissues. 4 ed. IARC: Lyon; 2017.
4621

ESTUDO DE CASO: INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEL PSEUDO-PELGER
HUET EM PACIENTE COM COVID-19
Nunes JT, Aleixo AS, Tiago LN, Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL		
Objetivo: Relatar alterações morfológicas encontradas em esfregaço de sangue periférico de paciente diagnosticado com Covid-19. Método: Paciente de 47 anos, sexo
masculino, apresentou RT-PCR detectado para Covid-19 no dia 18/12/2020. Na mesma
data, foi obtida amostra de sangue em EDTA-K2 como anticoagulante (Vacuette®)
para realização do hemograma. A amostra foi analisada no equipamento XN-1000
Sysmex, que não apresentou flag para revisão em lâmina. Diante dos sintomas e do
diagnóstico da Covid-19, a equipe técnica confeccionou um esfregaço sanguíneo e
a coloração por May Grunwald – Giemsa no equipamento Slideink II. Conclusão:
Leucograma – global de leucócitos: 4430/mm3; contagem diferencial: neutrófilos
53%, classificados como 4% de neutrófilos segmentados e 49% de neutrófilos hiposegmentados; lobo único ou com bilobulação – possível anomalia de pseudo-Pelger
Huet adquirida (APHA); monócitos: 16%; eosinófilos: 2%; linfócitos: 25%; linfócitos
reativos: 4% – característicos em infecções virais. O laboratório contactou o paciente
buscando esclarecer o diagnóstico; foi realizada nova coleta em 06/05/2021. As alterações morfológicas identificadas anteriormente foram mantidas. Leucograma – global
de leucócitos: 6370/mm3; contagem diferencial: neutrófilos 59%, classificados em 9%
de neutrófilos segmentados e 50% de neutrófilos hiposegmentados – lobo único ou
com bilobulação; linfócitos: 33%; monócitos: 6%; eosinófilos: 2%. Avaliando o histórico
de exames do paciente, não foi identificado registro de alteração morfológica da série
branca, bem como alertas (flags) dos analisadores automatizados. Não é possível
inferir, neste caso, se a alteração encontrada foi ocasionada pela Covid-19 ou se é uma
anomalia de Pelger Huet hereditária que foi surpreendida na revisão do esfregaço
sanguíneo, uma vez que os analisadores automatizados não geram alertas.

4685

DOENÇA DE GAUCHER: RELATO DE CASO EM UM PACIENTE DE UM
HOSPITAL TERCIÁRIO DE SÃO PAULO
Kasteckas JB, Carvalho AC, Gonçalves LJB, Medeiros Junior N
Objetivo: Relatar um caso clínico de doença de Gaucher em um paciente de um
hospital terciário de São Paulo, no qual a análise morfológica foi fundamental para
direcionar a investigação diagnóstica. Método: Paciente do sexo feminino, 15 anos,
procura pronto-socorro por dor em MID. RX do MID com imagens císticas na diáfise
tibial, na metáfise distal e na região subtrocantérica do fêmur. Foi diagnosticada e
tratada como osteomielite. Hemograma: Hb 11,1 g/dl; HT: 32,9%; leucócitos: 4,74/
mm3, com fórmula leucocitária sem alterações; plaquetas: 118 mil/mm3. Mielograma com numerosos histiócitos com citoplasma em “papel de celofane amassado”,
sugerindo doença de Gaucher. RM abdômen evidenciou hepatoesplenomegalia.
Níveis de quitotriosidase elevados e betaglicosidase diminuídos. Estabelecido o
diagnóstico de doença de Gaucher tipo 1; iniciado tratamento com alfataliglucerase,
com boa resposta terapêutica. Análise morfológica dos esfregaços de medula óssea
corado com corante do tipo Romanovsky sob microscopia óptica comum. Dosagem de betaglicosidase por espectrofotometria de massa. Conclusão: A doença de
Gaucher é uma doença genética hereditária rara autossômica recessiva, causada
por mutações no gene glucocerebrosidase 1 (GBA1), localizado no cromossomo
1q211. Essa alteração causa uma deficiência na enzima glicocerebrosidase, que leva
ao acúmulo de glicocerebrosídeos e outros glicosídeos dentro dos lisossomos dos
macrófagos, dando origem às células de Gaucher. Estas se acumulam principalmente
no fígado, no baço e na medula óssea, acarretando o enfraquecimento dos ossos. No
caso descrito, o diagnóstico foi inicialmente sugerido por meio da visualização de
células Gaucher em análise de aspirado de medula óssea. Dessa forma, evidenciamos
a importância da análise morfológica acurada para determinação de diagnósticos
diferenciais na hematologia clínica.

4672

PSEUDO-PELGER-HUËT: (PPH) RELATO DE CASO EM PACIENTE
PÓS-TRANSPLANTE RENAL (TR)
Kasteckas JB, Carvalho AC, Gonçalves LJB, Medeiros Junior N
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PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E DE COAGULAÇÃO COMO
PREDITORES DE MORTALIDADE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
COM COVID-19

ALTERAÇÕES NO HEMOGRAMA EM PACIENTES COVID:
HEMATIMETRIA, MDW E CÉLULAS DE ALTA FLUORESCÊNCIA
Meira ML, Villarinho AAR, Penteado RMC, Santos JS, Monteiro CB, Miyamoto
PC, Mendes CEA, Guerra JCC			

Guimarães GMC, Faustino R, Alves LSS, Santos HHK, Yaginuma KY, Almeida JR,
Avelar TMT, Silva AA

Objetivo: Identificar as principais alterações no hemograma de pacientes com Covid-19 e
investigar parâmetros específicos, como índices hematimétricos, MDW, imunofenotipagem
de marcação independente (IMFI-CD64) e células de alta fluorescência. Método: Foram
analisados 100 hemogramas de pacientes com PCR positivo para Covid-19, processados
nos analisadores hematológicos de rotina e na citometria de fluxo para IMFI-CD64. Os
resultados obtidos foram analisados por meio de testes estatísticos não paramétricos.
Um grupo-controle foi utilizado para comparação. O estudo baseou-se em análises
observacionais retrospectivas. A linfopenia foi o achado mais comum em pacientes com
Covid-19. A contagem dos leucócitos totais (WBC), neutrófilos, fração imatura dos granulócitos (IG), MDW e IMFI-CD64 apresentou-se de forma aumentada nos pacientes do
grupo Covid-19. A contagem de linfócitos e eosinófilos foi inferior à do grupo-controle. Ao
contrário da tendência geral de linfopenia, os linfócitos de alta fluorescência encontraram-se aumentados nos pacientes com Covid-19, apresentando alterações morfológicas
citoplasmáticas e nucleares. IMFI-CD64 e MDW possuem valor diagnóstico como preditor
de sepse e apresentaram alguma sensibilidade ao quadro infeccioso causado pela doença;
entretanto, não podem ser considerados preditores específicos para Covid-19, e seus valores
devem ser interpretados com cautela. Conclusão: Com base nos resultados, os parâmetros investigados no hemograma, aliados a outras metodologias do laboratório clínico,
podem ser úteis para uma melhor triagem de pacientes com Covid-19. Concluímos que o
laboratório clínico de hematologia possui o importante papel de fornecer à equipe clínica
vários marcadores de prognósticos úteis por meio do hemograma, para uma conduta mais
eficiente no tratamento desses pacientes. Referências: 1. Fan BE, Chong VCL, Chan SSW,
et al. Hematologic parameters in patients with Covid-19 infection. Am J Hematol. 2020.

Objetivo: Verificar se os parâmetros hematológicos e de coagulação são capazes
de predizer a mortalidade no momento da admissão hospitalar de pacientes com
Covid-19. Método: Estudo laboratorial realizado em um único centro hospitalar
no período de 2020-2021. Utilizamos os dados hematológicos e de coagulação no
momento da admissão hospitalar e realizamos análises bivariadas e multivariadas
para avaliação dos parâmetros de curva ROC. Conclusão: Foram analisados 128
pacientes com Covid-19 (média de idade de 59 ± 17 anos, 56% do sexo masculino),
dos quais 54 (42%) vieram a óbito. Leucometria total (AUC = 0,74), NLR (AUC =
0,75), contagem de neutrófilos (AUC = 0,77) e bastões (AUC = 0,79) apresentaram
os maiores valores AUC. Após a análise da curva ROC de cada parâmetro separadamente, desenvolvemos dois modelos de regressão logística multivariada: modelo
A – inclui todos os parâmetros hematológicos e de coagulação, e modelo B – inclui
todos os parâmetros, exceto a contagem de hemácias. Identificamos que o modelo
A apresentou valor de AUC de 0,88, com sensibilidade de 60,6% e especificidade de
96,7, enquanto o modelo B, valor de AUC de 0,89, com sensibilidade de 84,84% e
especificidade de 77,41%. Esses dados sugerem que, apesar de alguns parâmetros
hematológicos serem bons preditores de mortalidade, a análise multivariada recomenda que a união desses diferentes parâmetros confere maior poder preditivo na
identificação de casos de óbito em pacientes internados com Covid-19, representando
uma evolução clínica multifatorial.
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OTIMIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS HEMOGRAMAS GARANTINDO
EFICIÊNCIA OPERACIONAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Villarinho AAR, Mendes CEA, Penteado RMC, Monteiro CB, Guerra JCC, Dias ZC,
Domingues MC

RELATO DE CASO: LEUCEMIA MEGACARIOBLÁSTICA AGUDA COM
APRESENTAÇÃO MORFOLÓGICA NÃO HABITUAL

Objetivo: Descrever as ações estratégicas adotadas pelo setor de hematologia do
laboratório clínico do Hospital Israelita Albert Einstein para agilizar a liberação
dos resultados de hemograma, garantindo eficiência operacional e segurança do
paciente. Método: Foram analisados todos os resultados de hemograma provenientes
das unidades de internação exclusivas para pacientes com Sars-CoV-2 e comparados
com as principais alterações descritas na literatura. Realizamos reuniões junto ao
corpo clínico e à equipe técnica para discutirmos a liberação dos hemogramas
desses pacientes de forma automatizada, exceto para os pacientes graves. Os laudos
foram liberados com uma nota específica para sinalizar ao médico a possibilidade
de revisão de lâmina posteriormente, caso necessário. Com essa ação, conseguimos
alcançar um TAT médio de 50 minutos; anteriormente, ele era de 2 horas e 18
minutos (redução de 63,9% no tempo de liberação). Conclusão: As ações têm sido
efetivas para garantia do abastecimento de todos os insumos. Com a redução no
tempo de liberação, garantimos aos médicos acesso rápido aos parâmetros mais
importantes do hemograma e, consequentemente, conduta rápida, intervenções
necessárias, liberação de leitos e segurança do paciente. Referências: 1. Brasil.
Ministério da Saúde. Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública/Doença
pelo Coronavírus 2019 (COE-COVID19). Boletim epidemiológico especial. Semana
Epidemiológica 21 (17 a 23/05). Atualização 18 de maio de 2020, 18 h. 2. Fan BE,
Chong VCL, Chan SSW, et al. Hematologic parameters in patients with COVID-19
infection. Am J Hematol. 2020; 95(6): E131-E134. doi: 10.1002/ajh.25774. Epub
2020 Mar 19. Erratum in: Am J Hematol. 2020 Nov; 95(11): 1442. PubMed PMID:
32129508.

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de leucemia megacarioblástica
aguda com apresentação morfológica não habitual. Método: O caso refere-se a um paciente (R. A. X., 4 anos, sexo masculino) que iniciou quadro de dificuldade deambulatória
e lombalgia. Na investigação da causa dos sintomas, foi realizado hemograma, o qual
evidenciou pancitopenia (Hb 9,3 g/dl; leuco 4,61 mil/mm3; plaquetas 24 mil/mm3). No
seguimento, a hematologia solicitou mielograma, imunofenotipagem de medula óssea
e cariótipo. Para realização do trabalho, utilizamos a análise de prontuário eletrônico
e a revisão de exames realizados. A análise morfológica foi feita sob microscopia óptica
comum após coloração da lâmina por corante do tipo Romanovsky. A imunofenotipagem
foi realizada por citometria de fluxo. Conclusão: A análise morfológica evidenciou
98% de blastos que, curiosamente, distribuíam-se formando blocos celulares, achado
não habitual para leucemia aguda. O diagnóstico diferencial se impõe com infiltração
tumoral metastática em medula óssea. A imunofenotipagem caracterizou uma leucemia
megacarioblástica aguda (marcadores +: CD33, CD117, CD34, CD38par, CD56, CD71+,
CD41a-CD42b, CD61. Marcadores -: HLA-DR, mieloperoxidase, CD19 e CD3 membrana e
citoplasma). A terapia inicial seguiu o protocolo AML-BFM 2002, não havendo resposta
satisfatória. Optamos, então, pelo protocolo FLAG-IDA, porém, o paciente permaneceu
com detecção de doença residual mínima positiva, além de apresentar intercorrências
infecciosas que atrasaram o tratamento quimioterápico. Tentamos tratamento com
tioguanina, suspenso devido à alteração plaquetária. Realizado transplante de medula
óssea, que evoluiu com complicações que levaram o paciente a óbito. Optamos por relatar
este caso devido à apresentação morfológica inusitada.

Shida FS, Carvalho AC, Medeiros Junior N

40

TEMAS LIVRES

J Bras Patol Med Lab • Volume 57 • 2021 • Suplemento 2º Congresso Virtual da Sociedade de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

5035

5065

DESAFIOS DE PROCESSAMENTO E ANÁLISE DO CARIÓTIPO ONCOHEMATOLÓGICO

ANEMIA SIDEROBLÁSTICA: RELATO DE CASO
Menezes FC, Rinaldi AR, Gonçalves LJB, Vasconcellos MA, Medeiros Junior N,
Oliveira PAF, Silva TB
Objetivo: A anemia sideroblástica é um distúrbio hematológico, hereditário ou
adquirido, relacionado com a alteração na síntese do radical HEME no interior
dos precursores eritroides. Como resultado, ocorre depósito de ferro não heme
intramitocondrial, distribuído em forma de anel nos eritroblastos na medula óssea,
sendo chamados de sideroblastos em anel. O objetivo deste trabalho é relatar um
caso e relacioná-lo com os achados laboratoriais. Método: Paciente de 59 anos,
sexo feminino, com diagnóstico de anemia sideroblástica congênita, retorna para
consulta após quatro meses sem tratamento devido à pandemia da Covid-19. Exames
laboratoriais foram solicitados. Conclusão: A paciente possuía trombocitose (786
mil/mm³), anemia (7,5 g/dl), intensa anisocitose, poiquilocitose com a presença
de ovalócitos, esferócitos e codócitos, policromasia, inclusões citoplasmáticas, entre
elas, o pontilhado basófilo, corpúsculo de Howell-Jolly, corpúsculo de Pappenheimer
e anel de Cabot. A dosagem de bilirrubina estava levemente aumentada. O perfil
férrico, como a saturação de ferro, ferritina, ferro e capacidade total de ligação do
ferro, mostraram-se elevados; apenas a transferrina estava em níveis normais. No
mielograma anterior, havia hipercelularidade, sendo 80% a série eritroide, com
intensa diseritropoese e presença de 100% de sideroblastos em anel. Esses achados
laboratoriais são esperados em pacientes com o diagnóstico de anemia sideroblástica.
Referências: 1. Abu-Zeinah G, Desancho MT. Understanding sideroblastic anemia:
an overview of genetics, epidemiology, pathophysiology and current therapeutic
options. 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2147/jbm.s232644. 2. Ashorobi
D, Chhabra A. Sideroblastic anemia. Statpearls, Nassau. 2021. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538287/.

Queiroz VC, Vicari P, Sthel VM, Figueiras SHA, Elio ACJ
Objetivo: O cariótipo convencional com banda G é uma técnica fundamental
no diagnóstico e na classificação das neoplasias onco-hematológicas. Tem como
objetivo a identificação e a análise de cromossomos por meio de células em metáfase, permitindo a detecção de alterações numéricas e/ou estruturais. Método:
Testes de cariótipo onco-hematológico foram analisados de janeiro a abril de 2021.
Dados epidemiológicos foram coletados. Foram analisados 174 exames no período
do estudo. A idade variou de 10 meses a 92 anos, com mediana de 54 anos: 38
(21,8%) pacientes jovens de 0 a 17 anos, 59 (33,9%) adultos de 18 a 59 anos e 75
(43,1%) idosos com mais de 60 anos. Oitenta e oito (55,7%) cariótipos masculinos
e 70 (44,3%) cariótipos femininos. Cento e quarenta e nove (85,6%) amostras de
medula óssea e 25 (14,4%) de sangue periférico. Cento e seis (67%) resultados
normais e 50 (31,6%) alterados. Destes, 22 (44%) foram translocações; 18 (36%),
trissomias; 15 (30%), deleções; oito (16%), monossomia; sete (14%), nulisomias;
seis (12%), hiperdiploides; dois (4%), inversões; dois (4%), cariótipos compostos;
um (2%), hipotetraploide. Das translocações encontradas, 15 (68,2%) foram t(9;
22) e 1 (4,5%) t(15; 17). Treze (7,5%) tiveram resultados considerados incompletos
por não atingirem 20 metáfases; destes, cinco (38,5%) estavam coagulados; três
(23,1%) estavam em uso de medicação/quimioterapia e dois (15,4%) tiveram
volume de amostra insuficiente. Conclusão: Por meio deste estudo, utilizando a
técnica de citogenética com bandamento G, é possível concluir que os resultados
apresentados estão de acordo com a literatura, em que a taxa de sucesso do exame
é de 84% a 95%.
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LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMOCITÁRIAS: RELATO DE CASO
INCLUSÕES ESVERDEADAS NOS NEUTRÓFILOS: RELATO DE CASO

Francielli TBS, Menezes C, Vasconcellos MA, Gonçalves LJB, Oliveira PAF,
Rinaldi AR, Medeiros Junior N
Objetivo: A leucemia de células plasmocitárias (LCP) ocorre devido a uma alteração
clonal dos plasmócitos, sendo um subtipo raro de mieloma múltiplo e uma das
gamopatias monoclonais mais severas. O diagnóstico da LCP era definido pela
presença de plasmócitos acima de 2000/mm³ no sangue periférico e mais de 20% do
total de leucócitos. Porém, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
hoje apenas um desses critérios define a LCP. O objetivo deste estudo é descrever um
caso de LCP, relatando os principais achados laboratoriais. Método: Paciente de 71
anos, sexo masculino, com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica, relata
astenia há três meses, melena e hemoptise há cinco dias e sintomas gripais. Exames
laboratoriais e radiológico do tórax foram solicitados. Conclusão: O paciente apresentava anemia (6,9 g/dl), plaquetopenia (35 mil/mm³) e leucocitose (67,55 mil/
mm³), com predomínio de plasmócitos (78%). Observando o histórico clínico, com
50% do pulmão acometido com padrão de vidro fosco, foi confirmada a Covid-19
pelo RT-PCR. O D-dímero e o fibrinogênio apresentavam-se aumentados (878 ng/
ml FEU e 436 mg/dl, respectivamente). Diante da suspeita de LCP, foram solicitadas
a imunofenotipagem (IMF) e a citogenética (CTG). A IMF identificou a presença de
94,6% de plasmócitos anômalos, positivos para CD38 e negativos para os marcadores
para CD138, CD19, CD20, CD45, CD56 e CD117 com clonalidade inconclusiva. A CTG
mostrou um cariótipo complexo, com anormalidades estruturais e numéricas, dentre
elas, a t(11;14), uma alteração comum em torno de 25%-70% dos casos. Esses achados
confirmam a LCP e ajudam no diagnóstico da doença. Referências: 1. Gundesen M, et
al. Plasma cell leukemia: definition, presentation, and treatment. 2019. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1007/s11912-019-0754-x. 2. Tuazon S. et al. A clinical perspective
on plasma cell leukemia; current status and future directions. 2021. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1038/s41408-021-00414-6.

Vasconcellos MA, Medeiros Junior N, Gonçalves LJB, Menezes FC, Silva TB,
Oliveira PAF, Lima FM, Rinaldi AR
Objetivo: A presença de inclusões esverdeadas nos neutrófilos, também chamadas
de “cristais da morte”, apesar de raras, tem levantado discussões sobre sua relevância clínica, principalmente a hipótese de que tais inclusões seriam sinal de
mau prognóstico dos pacientes. Essa alteração é gerada a partir da fagocitose de
lipofucsina, um pigmento secretado pelos hepatócitos resultantes de desgaste celular.
Os cristais foram relatados em pacientes com quadros graves, sobretudo com lesão
hepática aguda. O objetivo deste estudo é relatar o achado e levantar dados sobre
a circunstância clínica do paciente para correlação. Método: Paciente de 68 anos,
sexo masculino, com diagnóstico prévio de cirrose hepática alcoólica, realizou
transplante hepático em hospital terciário. Exames laboratoriais foram solicitados
para acompanhamento do quadro. Conclusão: O paciente possuía perfil hepático
alterado pós-transplante, com ALT, AST e GGT elevados e fosfatase alcalina normal.
As dosagens de bilirrubina total e direta estavam aumentadas, assim como lactato,
DHL e proteína C reativa. O hemograma apresentava leve leucocitose com presença
de inclusões verdes em neutrófilos. O quadro prévio do paciente reforça os dados
encontrados na literatura sobre essas inclusões em processos de comprometimento
hepático; contudo, são necessários mais estudos sobre a relevância e seu papel
no prognóstico dos pacientes. Referências: 1. Leal BC, et al. Grânulos verdes em
neutrófilos: qual o significado clínico da presença dos grânulos da morte? 2020.
Disponível em: http://www.htct.com.br/pt-pdf-S2531137920310142. 2. Merino A, et
al. Detection and significance of green inclusions in peripheral blood neutrophils and
monocytes. 2020. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/
ijlh.13421.
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IMUNOLOGIA

mente e foi essencial para a comunicação com os médicos. A viabilidade técnica
foi comprovada e a validação, utilizando a métrica Kappa para determinação de
equivalência entre os métodos, resultou em 1,0, com compatibilidade diagnóstica
considerada excelente (> 0,8). O engajamento da equipe técnica também foi
importante para assegurar a governança clínica. A implantação do fluxo reverso
para diagnóstico de sífilis trouxe benefícios para a rotina do laboratório por meio
da automatização de processos com melhoria na produtividade e, de forma mais
significativa, na agilidade na liberação dos resultados ao paciente, permitindo que
o tratamento seja prontamente iniciado.
			

4113

DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO AUTOMATIZADO
DE KIT COMERCIAL PARA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS
ANTITOXOPLASMOSE IGM EM AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR
COLETADAS EM PAPEL FILTRO
Bacarov NBS, Soane MM, Bellucco FTS, Ramalho Junior HP

4160

Objetivo: A infecção por Toxoplasma gondii no Brasil tem alta prevalência. Esse
protozoário pode ser transmitido por via placentária, com 10% de manifestações
graves, tratadas tardiamente. A criança apresenta sequelas oculares e neurológicas.
A triagem neonatal e o pré-natal são importantes para diminuir a incidência e sua
gravidade. Desenvolvimento de métodos automatizados e coletas em sangue capilar
coletado em papel-filtro podem auxiliar na rápida detecção de anticorpos IgM de
Toxoplasma gondii por Elisa, objetivo deste estudo. Método: Foram analisadas 20
amostras em papel-filtro previamente caracterizadas em soro, sendo processadas manualmente e de forma automatizada no equipamento SPRINTER XL (EUROIMMUN)
em protocolo desenvolvido a partir deste estudo. Para avaliar a reprodutibilidade,
avaliamos o coeficiente de variação (CV%) entre os resultados do processo manual
versus o automatizado desenvolvido, para validar o uso do papel-filtro em automação;
variação de até 20% foi aceitável. Além disso, estudamos a estabilidade do papel-filtro
até 14 dias, pelo teste de Wilcoxon; a diferença foi relevante estatisticamente quando p > 0,005 em relação ao dia 0 nos pontos avaliados. Conclusão: Os resultados
obtidos demonstraram uma alta correlação (r² = 0,97) e baixo CV%. A análise de
Toxoplasma gondii pode ser realizada em larga escala de forma automatizada a partir
de amostras de sangue em papel-filtro, com fácil coleta, transporte e armazenamento
de menor custo, especialmente para locais de difícil acesso. Referências: 1. Food
and Drug Administration. Bioanalytical method validation. 2018. 2. Committee for
Medicinal Products for Human Use. Guideline on bioanalytical method validation.
2015. 3. Jamovi. For Windows 10. Version 1.1.9.0. Software Jamovi. 4. Instruction for
use. Toxoplasma gondii (IgM). EUROIMMUN, 2020.

QUEDA NA RAZÃO MÉDIA DE ANTICORPOS IGA E IGG ANTI-SARSCOV-2 APÓS O ESQUEMA VACINAL COM CORONAVAC
Soane MM, Bacarov NBS, Bellucco FTS, Grcia LD, Curcio MF
Objetivo: As vacinas de vírus inativado, como a CoronaVac, estão indicadas para
imunização contra o Sars-CoV-2, causador da Covid-19, em esquema vacinal com
duas doses. Se por um lado as vacinas que contém vírus inativado apresentam
anticorpos direcionados a diferentes alvos, como N e S, por outro lado podem
apresentar menor eficácia do que as obtidas por outras técnicas, como as de RNAm.
Visando elucidar a dinâmica da resposta vacinal e subsidiando a interpretação dos
laboratórios clínicos diante da sorologia, desenvolvemos o objetivo deste estudo.
Método: Realizamos a detecção semiquantitativa pelo método Elisa (EUROIMMUN)
para os anticorpos IgA e IgG contra o domínio S1 de Sars-CoV-2 em follow-up de
amostras de soro de nove voluntários, sem infecção pregressa para Covid-19 e com
esquema vacinal completo. As amostras foram agrupadas conforme o tempo pós-vacina compreendido entre os primeiros 14 a 20 dias, 40 a 60 dias e com mais
de 60 dias após a segunda dose.Conclusão: O IgG no período entre 14 e 20 dias
demonstrou razão média de 5,10 (± 1,9), queda para 2,68 (± 2,1) entre 40 e 60
dias e razão média de 2,34 (± 1) > 60 dias; apenas um voluntário negativou após
68 dias. Quanto ao IgA, quatro voluntários apresentaram mento na razão média
de anticorpos IgA de 2,28 (± 1,38) no período compreendido entre 14 e 20 dias,
similar à tendência para IgG. Em comparação com a infecção natural, uma queda
de título de anticorpos é esperada, porém sua amplitude é importante para o correto
direcionamento do paciente e até mesmo para diferenciação de nova infecção
quando os títulos tendem a subir. Ademais, elucidamos sobre a possível imunidade
da população ao Sars-CoV-2. Importante ressaltar que a resposta de anticorpos
não é o único parâmetro a se considerar. Este estudo deve ser ampliado em sua
coorte e resposta de produção de interferon-gama, por exemplo, esclarecendo sobre
a resposta celular diante de uma infecção natural. Referências: 1. Padoan, et al.
2020. 2. Okba, et al. 2020. 3. Nandini Sethuraman, et al. 2020.
		

4118

IMPLANTAÇÃO DO FLUXO REVERSO PARA DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL DE SÍFILIS
Pretel JP, Roedel FCV, Martins KG, Gielow GL, Welter LCM, Branco RM
Objetivo: Descrever o processo de implantação do fluxo reverso para o diagnóstico
laboratorial de sífilis, utilizando um teste imunológico automatizado que garanta
liberação rápida e resultados mais específicos em um laboratório clínico. Método:
Foi realizado o estudo de viabilidade financeira, clínica e técnica para implantação
do fluxo reverso para diagnóstico de sífilis por meio do teste sorológico de pesquisa de
anticorpos totais contra os antígenos específicos de Treponema pallidum por quimiluminescência no sistema Vitros XT 7600 da Ortho Clinical Diagnostics, seguido
de RPR para confirmação, substituindo o Fluxograma 1 do Manual Técnico para o
Diagnóstico da Sífilis do MS. Conclusão: O Fluxograma 2 consiste na abordagem
reversa à convencional para o diagnóstico de sífilis, empregando primeiramente
um teste treponêmico pela quimioluminescência e, em seguida, um teste não
treponêmico para a confirmação. O estudo de viabilidade financeira foi aprovado,
considerando os benefícios para o cliente, com prazo reduzido, e para a organização,
com diminuição da execução manual, aumento da produtividade da equipe técnica,
eliminação de resultados falso positivos no teste de triagem e eficiência analítica
> 90%, por ser automatizado. Clinicamente, o ensaio está consolidado cientifica-

4168

USO DE SANGUE SECO EM PAPEL-FILTRO NA DETECÇÃO DE
ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA IGM
Soane MM, Bacarov NBS, Bellucco FTS, Ramalho Junior HP, Garcia LD
Objetivo: Devido à possibilidade de transmissão congênita, a detecção de anticorpos
anti-Toxoplasma tem grande relevância no pré e pós-natal, pois, apesar de 90% dos
neonatos infectados serem assintomáticos, 10% dessa população pode apresentar
quadros severos, como encefalite, pneumonia e miocardite. A coleta de sangue venoso
de neonatos é dificultosa, sendo o sangue capilar uma importante alternativa. O
objetivo deste estudo foi avaliar a performance entre dois diferentes tipos de papel-filtro na detecção de anticorpos anti-Toxoplasma IgM. Método: Foram utilizadas 20
amostras previamente caracterizadas e processadas nos dois diferentes tipos de papel-
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critérios do II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2015. Conclusão: Avaliamos
121.108 indivíduos, sendo 35.644 (29%) do sexo masculino (M) e 85.464 (71%) do
feminino (F). A idade variou entre 1 e 103 anos, com média de 41,6 e desvio padrão
de 15,8 anos. Os indivíduos eram procedentes de 12 unidades da federação, com
representação das cinco regiões geográficas, concentradas no Distrito Federal (78%)
e Goiás (10%). A taxa de positividade geral foi de 9,1%, com diferença significativa
entre os sexos: masculino (10,2%) e feminino (8,6%), p ˂ 0,001. Quanto à distribuição
etária, observamos diferença estatisticamente significativa entre as faixas etárias de
49 anos (7,4%) e ≥ a 50 anos (13,9%), p ˂ 0,001. A DC é uma doença negligenciada
que, anualmente, afeta mais de 6 milhões de indivíduos e causa cerca de 7 mil mortes
em todo o mundo. Ela foi descrita por Carlos Chagas em 1908. No Brasil, a partir da
década de 1970, foi instituído um programa nacional de controle da DC que, somado
ao êxodo rural, reduziu consideravelmente as ocorrências de novos casos. Porém, a
forma crônica da DC permanece como um problema de abrangência nacional, e
nossos resultados corroboram o sucesso parcial das medidas de controle por meio da
concentração de casos positivos da forma crônica significativamente maior na faixa
etária a partir de 50 anos.

QUANTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS (IGG) ANTI-SARS-COV-2 QUANTIVAC
NOS EQUIPAMENTOS SPRINTER XL E EUROLABWORKSTATION (ELW)

4355

-filtro, utilizando o kit de ELISA Toxoplasma gondii-IgM (EUROIMMUN) de acordo
com as instruções do fabricante. Após a realização do kit, analisamos a correlação (R²)
dos dois papéis-filtro (A e B) e a reprodutibilidade por meio do coeficiente de variação
(CV%), sendo aceitável a variação de até 20%. Além disso, avaliamos a estabilidade
da membrana B, por até 14 dias; consideramos estatisticamente relevante a diferença
quando p > 0,005 em relação ao dia 0 nos pontos avaliados. Conclusão: A correlação do
papel-filtro A com a B foi de R² = 0,96, e a análise qualitativa dos resultados apresentou
100% de concordância, concluindo serem estaticamente similares quanto à detecção de
anticorpos IgM anti-Toxoplasma. O teste de estabilidade, por fim, mostrou que o papel-filtro B pode ser acometido sob temperatura ambiente até sete dias, sem que haja perda
de estabilidade, assim como o A previamente validado pelo fabricante. Referências: 1.
Food and Drug Administration. Bioanalytical method validation. 2018. 2. Committee for
Medicinal Products for Human Use. Guideline on bioanalytical method validation. 2015.
3. Instruction for use. Toxoplasma gondii (IgM). EUROIMMUN. 2018.

Soane MM, Bacarov NBS, Garcia LD, Fukuda TK, Curcio MF

VULNERABILIDADE ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
EM JOVENS ESCOLARES DE BACABAL, MARANHÃO

Objetivo: A determinação de anticorpos anti-Sars-CoV-2 permite a confirmação da
infecção por Covid-19 em pacientes sintomáticos ou não e contribui para o monitoramento de surtos. O kit anti-SARS-CoV-2 QuantiVac IgG avalia quantitativamente os
anticorpos anti-S1; é relevante que o kit apresente uma boa precisão e exatidão para
um diagnóstico robusto. Portanto, para garantir tal acurácia em processamento automatizado, o objetivo deste estudo foi avaliá-lo frente a dois diferentes equipamentos.
Método: Utilizamos os equipamentos ELW e SPRINTER-XL (EUROIMMUN) comparando os resultados obtidos em amostras positivas (n = 34; n = 44, respectivamente)
e negativas (n = 42; n = 40, respectivamente) manualmente, considerando uma
correlação de Pearson r > 0,90 como ótima. A reprodutibilidade foi analisada em 88
replicatas de uma amostra positiva e uma negativa, com resultados previamente quantificados, considerando-se os coeficientes de variação. Conclusão: A correlação entre
os resultados obtidos no equipamento ELW e manualmente foi r = 0,94, mostrando
uma ótima correlação entre os dois métodos (p ˂ 0,0001). O CV manteve-se dentro
do esperado. A sensibilidade foi de 100% (89,71%-100%) e a especificidade também
(91,6%-100%). Na Sprinter XL, em comparação com o processamento manual, foi
observado um r = 0,99, com p ˂ 0,0001 e CV% dentro do esperado. Já em relação à
sensibilidade, o resultado obtido foi de 100% (91,78%-100%) e a especificidade também
(90,51%-100%). A variação observada entre os equipamentos e manualmente pode
ser atribuída à variação intrínseca do método manual, porém, não houve quaisquer
alterações clínicas dos resultados diante de métodos automatizados comparados.
Portanto, seu uso é uma importante ferramenta no laboratório clínico em grandes
rotinas. Referências: 1. FDA. 2018. 2. EUROPEAN Medicine Agency. 2015.

Caixeta KBS
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a vulnerabilidade de jovens estudantes
do Ensino Médio das escolas públicas do município de Bacabal, Maranhão, bem
como determinar a prevalência de ISTs. Método: Estudo transversal quantitativo
realizado em cinco escolas públicas estaduais do referido município, com 204
alunos, por meio da aplicação de questionário estruturado e coleta de uma amostra
digital de sangue para testes rápidos imunológicos de sífilis, hepatite B, hepatite C
e HIV. O princípio dos testes utilizados é a imunocromatografia, exame qualitativo
que contém antígenos ligados a uma membrana, anticorpos específicos e um
conjugado de proteína A, que é o revelador do resultado. Conclusão: Dos testes
rápidos, houve um caso positivo (0,49%) para o vírus HIV e um positivo (0,49%)
para sífilis. Dos entrevistados, 64,7% têm vida sexual ativa, com média de início aos
15 anos. Destes, apenas 48,5% afirmaram usar preservativo em todas as relações
sexuais. Fatores encontrados no estudo, como a iniciação sexual precoce, a falta de
orientação adequada, a inconstância na utilização do preservativo, o uso de drogas
e o compartilhamento de alicates de unhas contribuem para a vulnerabilidade
desses jovens às ISTs e ao HIV. Referências: 1. Rodrigues JA, Silva LHF, Albuquerque
SGE, Nogueira JA, Anjos UU, Nascimento JA. Contributing factors of individual HIV
vulnerability. Rev Bras Ciências da Saúde. 2016; 20(2): 141-48. 2. Department of
STI/AIDS and viral hepatitis. Surveillance in Health; 2016. Disponível em: http.
www.indicadores.aids.gov.br. 3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância
em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Doenças sexualmente transmissíveis.
Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2016.
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CASOS DE DOENÇA DE CHAGAS CRÔNICA DIAGNOSTICADOS EM UM
LABORATÓRIO PRIVADO DE ATUAÇÃO NACIONAL

PERFIL DA SOROLOGIA IGG E IGM PARA SARS-COV-2 EM PACIENTES
COM DIAGNÓSTICO PRÉVIO POR RT-PCR

Oliveira GF, Oliveira AGMG, Skvirsky LAP		
Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de casos da forma
crônica da doença de Chagas (DC) registrados por um laboratório privado que atua
em 12 unidades da federação. Métodos: Avaliamos procedência, sexo e faixa etária de
indivíduos que se submeteram à pesquisa de anticorpos anti-T. cruzi, no período de 1º
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020. Os métodos de eletroquimiluminescência,
hemaglutinação indireta e imunofluorescência indireta foram utilizados observando os

Moutinho L, Amancio LF, Moura BS, Farace MD, Poletti VDS, Assunção LGS
Objetivo: A avaliação dos anticorpos é de suma importância para o entendimento da
resposta imunológica causada pelo Sars-CoV-2. O objetivo deste estudo é analisar e
descrever o perfil sorológico de pacientes que tiveram resultado previamente positivo por
RT-PCR para Sars-CoV-2. Método: A partir do banco de dados de um laboratório de re-
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ferência, 106 amostras positivas por RT-PCR, que fizeram subsequentemente sorologia
IGG e IGM para Sars-CoV-2, foram identificadas. As amostras foram provenientes das
regiões Sudeste e Centro-Oeste do país, referentes a pacientes de ambos os sexos, com
idade entre 11 e 92 anos, no período de novembro de 2020 a abril de 2021. O RT-PCR,
conforme protocolo Charité, e a sorologia por imunoensaio quimioluminescente de
micropartículas (CMIA), Abbott, plataforma Alinity® foram utilizados para detecção
qualitativa de anticorpos IGG (antinucleocapsídeo) e IGM (anti-spike). A amostragem
foi categorizada por resultado e tempo de realização da sorologia após o RT-PCR.
Conclusão: A média de idade foi de 44 anos, e 50,9% das amostras corresponderam ao
sexo masculino. Com relação ao tempo de realização da sorologia após o diagnóstico
por RT-PCR: 72,6% (n = 77) realizaram o exame dentro de três meses. Nesse grupo,
52% foram positivos para IGG e IGM; 26%, positivos apenas para IGG; 5,2%, positivos
apenas para IGM; e 16,8%, negativos para ambos. No grupo de amostras coletadas
entre três e seis meses após o RT-PCR, dos 25,5% da amostragem (n = 27): 22,2%
das amostras foram positivas para ambos os anticorpos; 22,2%, positivas apenas para
IgM, 33,3%, positivas somente para IgG; e 22,2%, negativas para ambos. Não houve
população representativa após seis meses do diagnóstico de Covid-19 (n = 2). Os dados
demonstram que a maior parte da população realizou a pesquisa de IGG e IGM até
três meses após o RT-PCR, e a positividade para os anticorpos foi maior neste grupo
(83,1%) em relação ao do período de três a seis meses (77,8%). Em ambos os períodos
estudados, os dados demonstram maior positividade para IgG.

Lima CCS, Faria CR, Brito AMA, Barreto BO, Araujo CM, Kappel HB, Nery LFA
Objetivo: Realizar a comparação entre os resultados de anticorpos neutralizantes
(AcN), os ensaios de anticorpos totais (AcT) e a IgG em um laboratório privado do
Vale do Paraíba. Método: Temos disponíveis diferentes métodos para detecção de
anticorpos contra a Covid-19. Foi realizado um comparativo entre AcN realizados
por ensaio imunoenzimático competitivo, AcT por eletroquimioluminescência e
anticorpos IgG por quimioluminescência. Amostras de 14 pacientes que realizaram
no mesmo momento o AcN e outro método foram realizadas. Destes, 11 tiveram
resultado reagente no AcN e 10 também foram confirmados por outro método (AcT
e/ou IgG). Apenas três pacientes tiveram resultado não reagente (confirmados em
um segundo método). Apenas um paciente teve resultado discordante entre as
metodologias. Conclusão: Dos 14 pacientes em que a comparação entre os métodos
foi realizada, encontramos resultados compatíveis em 13 deles (92,86%). Apenas um
paciente teve o resultado discordante, porém, na avaliação do caso, verificamos que
o resultado do teste neutralizante está limítrofe, com presença de 30% de anticorpos;
o limite para ser considerado reagente é igual ou superior a 30%. Nesse paciente,
a sorologia de anticorpos IgG deu indeterminada (13,6 UA/ml; indeterminado:
> 12). Por meio deste estudo, podemos observar uma ótima correlação entre o
teste de neutralização e os outros métodos também disponíveis para mensurar a
presença de anticorpos (AcT e IgG), ficando a critério do médico/paciente a escolha
do método de sua preferência. Referências: 1. Hanson KE et al. Infectious diseases
Society of America Guidelines on the diagnosis of Covid-19: serologic testing. Infect
Dis Society America 2020; version 1.0.0. Disponível em https://www.idsociety.org/
practice-guideline/covid-19-guideline-serology/.
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VITAMINA D: UM FORTE ALIADO NO COMBATE A COVID-19
Cohen PB, Brazão FV, Brazão MAB, Brazão GB, Silva DCS, Viana YVV, Rodrigues
MPMA, Silva BML
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Objetivo: No final do ano de 2019, emergiu uma das maiores pandemias já enfrentadas no
mundo, tendo se iniciado em Wuhan, na China. Denominada de Covid-19, a nova doença
causada pelo agente etiológico Sars-CoV-2 engloba uma série de sintomas e complicações;
seu principal aspecto é a dificuldade respiratória. Por se tratar de uma doença totalmente
nova, muitos cientistas têm corrido contra o tempo na busca de subsídios que possam
ajudar no tratamento. Entre alguns fatores em potencial que agravam a Covid-19 está a
associação à baixa taxa de vitamina D. O objetivo deste trabalho é comparar os níveis de
vitamina D antes da pandemia e depois dela, em pacientes atendidos em um laboratório
particular na cidade de Belém, Pará. Método: Os dados foram coletados por meio de
buscas cautelosas no sistema LabSystem-SHIFT de pacientes de ambos os sexos e sem
restrição de faixa etária, que realizaram a dosagem da 25-OH vitamina D no primeiro
trimestre de 2020 e 2021. Conclusão: No primeiro trimestre do ano de 2020, do total de
4.344 pacientes, 1.240 (28,61%) foram identificados com dosagem de vitamina D abaixo
de 20 ng/ml; 2.671 (61,62%), com resultados entre 20 a 35 ng/ml; 414 (9,55%), entre
35 e 60 ng/ml; e nove (0,20%) entre 60 e 80 ng/ml. No ano de 2021, do total de 6.644
pacientes, 1.336 (20,10%) foram identificados com resultado de vitamina D abaixo de
20 ng/ml; 4.049 (60,94%), entre 20 e 35 ng/ml; 1.160 (17,45%), entre 35 e 60 ng/ml; e
99 (1,49%), entre 60 e 80 ng/ml. Considerando o aumento de pacientes com o índice de
vitamina D mais elevado neste ano, concluímos que com a pandemia a população tem
tido uma maior preocupação em melhorar seus níveis de vitamina D, acreditando que a
reposição desse hormônio fortaleça o sistema imunológico, criando maior resistência a
problemas virais. Apesar de ainda ser um assunto em discussão, já tem sido considerado
por muitos como um coadjuvante na terapêutica contra a Covid-19.		

VALIDAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM MANCHAS DE SANGUE
SECO EM PAPEL-FILTRO PARA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS
ANTI-SARS-COV-2: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TESTE DE
FLUOROMETRIA E QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Moreira MLL, Silva JMC, Siqueira JR, Marques BSB, Carvalho EM
Objetivo: A perspectiva de coletar amostras clínicas em papel-filtro não é recente.
Desde a dosagem de analitos bioquímicos até testes sorológicos, vários ensaios já
foram padronizados, trazendo a facilidade de se coletar sangue sem realizar a punção
venosa. Doenças infecciosas, virais e até parasitárias já tiveram seu diagnóstico
sorológico padronizado utilizando essa metodologia. Este projeto visa padronizar
o teste sorológico para detecção de IgG anti-Sars-CoV-2, do mesmo modo que
atualmente é feito o diagnóstico de anticorpos anti-HIV em amostras de sangue
coletado em papel-filtro (DBS). A validação e a padronização dessa metodologia por
fluorimetria facilitará questões logísticas de coleta e transporte, dando acesso ao teste
imunológico a populações residentes em áreas remotas que serão abordadas com
técnica de coleta de baixa complexidade, custo eficiente e possibilidade de transporte.
Método: Foram obtidas amostras de 100 voluntários por punção digital, de ambos
os sexos, com idades entre 20 e 80 anos, para análise no ensaio de fluorimetria por
tempo resolvido, utilizando o kit qualitativo GSP®/DELFIA® Anti-SARS-CoV-2 IgG
(PERKINELMER®) para detecção de anticorpos IgG em papel-filtro. Os resultados
obtidos foram comparados com os dados qualitativos provenientes do ensaio de
quimioluminescência validado, utilizando o kit SARS-CoV-2 IgG (ABBOTT®).
Conclusão: Das amostras avaliadas, a concordância observada entre os dois métodos
foi de 91%, mostrando boa correlação entre os resultados. As amostras de DBS foram
armazenadas em câmara fria (2ºC a 8ºC) e, após seis meses, reanalisadas. A alta
correlação com os dados CLIA confirmam que o uso DBS é uma opção confiável,
prática e vantajosa para auxiliar no teste diagnóstico de Covid-19.

4462

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ANTICORPOS NEUTRALIZANTES
POR ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO COMPETITIVO E OUTROS
MÉTODOS
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DENGUE: EVOLUÇÃO DE POSITIVIDADE NA GRANDE
FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, ENTRE 2017 E 2021

POSSÍVEL INTERFERENTE ANALÍTICO EM TESTE TREPONÊMICO
APÓS VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Feistauer MAV, Ronchi EK, Lopes ACW		

Bretz GPM, Lima GLN, Campos JR, Cabral EDL, Fernandes AB

Objetivo: A dengue é uma doença febril aguda que pode evoluir gravemente e causar
a morte. É considerada um problema de saúde pública, pois o Brasil se encontra em
condições ambientais que favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes
aegypti, o vetor de transmissão. Os principais sintomas são febre, cefaleia, dores
musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.
Na forma indiferenciada, assemelha-se à síndrome gripal. Nosso estudo trouxe uma
análise de banco de dados de um laboratório da grande Florianópolis, no período
de 2017 a abril de 2021, avaliando a frequência de dengue por ano. Método: Foram
analisados retrospectivamente os resultados laboratoriais de sorologia para dengue
realizados no laboratório de 2017 a abril de 2021. O teste utilizado no laboratório
foi a pesquisa de NS1, IgM e IgG (imunocromatográfico, Alere). Conclusão: Foram
considerados para este estudo pacientes com doença ativa com resultado reagente
para NS1 (antígeno) e IgM (anticorpo anti-IgM), ou concomitante. Foram realizados, respectivamente, 303, 175, 663 e 471 sorologias para dengue em 2017, 2018,
2019 e 2020. A positividade observada em cada ano foi, respectivamente, 5%, 2,9%,
6,9% e 15%. No primeiro quadrimestre de 2021, já foram realizados 254 testes, com
31% de positividade. Entre os pacientes de 2021, 66 realizaram também hemograma
à época do diagnóstico, e 18% apresentaram plaquetopenia.

Objetivo: Investigar a possível interferência analítica em teste treponêmico após a
imunização recente contra a Covid-19. Método: Paciente masculino, 44 anos, profissional da saúde, realizou sorologia para sífilis pelo método quimiluminescência
Siemens Atellica IM e Covid-19 IgG antiproteína S1 pelo método ELISA Euroimmun,
em março de 2021.Conforme fluxograma do Ministério da Saúde (MS), Portaria nº
2012 (19/10/2016), foram realizados testes complementares para esclarecimento
do diagnóstico laboratorial da sífilis. Conclusão: A sorologia para sífilis apresentou
resultado reagente (índice 1,40; VR: reagente > 1,10), bem como a sorologia para
Covid-19 (índice 2,45; VR: reagente ≥ 1,10). Testes complementares foram realizados,
VDRL (não treponêmico) e pesquisa de anticorpos totais (anti-Treponema pallidum
– ABON). Os resultados obtidos foram não reagente para ambos os testes. Aventa-se
a possibilidade de o teste por quimiluminescência ter apresentado resultado falso
positivo, fortalecida pela informação gerada por um quarto método, treponêmico
por Quimiluminescência CMIA – Abbott, apresentando resultado não reagente
(índice 0,39; VR: não reagente). Em avaliação pós-analítica, o paciente informa ter
recebido a segunda dose da vacina CoronaVac e realizado previamente a sorologia
em dois laboratórios distintos, recebendo resultados divergentes. Estudos científicos já
relataram reações inespecíficas nos testes para diagnóstico laboratorial da sífilis após
vacinação (PubMed PMID: 25428245), o que levanta a suspeita de que a aplicação
recente da vacina anti-Covid-19 possa acarretar resultados falso positivos para sífilis.
Não existem testes laboratoriais que apresentem 100% de sensibilidade e especificidade.
Em decorrência disso, resultados falso negativos/positivos ou discrepantes entre testes
distintos podem ocorrer. Somente com os dados apresentados não é possível concluir
que o resultado reagente em teste treponêmico ocorreu devido à vacinação, já que é
necessária a investigação do histórico clínico do paciente.		
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DENGUE E COVID-19: AVALIAÇÃO DE DADOS LABORATORIAIS NA
REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA
Balestrin MB, Forcelini L, Soika MW, Faria DK, Lopes ACW
Objetivo: O avanço sazonal de casos de dengue associado à pandemia pelo Sars-CoV-2 impõem à comunidade científica um dilema desafiador, visto que ambas
as condições possuem semelhanças clínicas e laboratoriais, porém, com manejo
distinto. O objetivo deste estudo foi analisar a concomitância de exames laboratoriais para o diagnóstico de dengue e Covid-19 na região da grande Florianópolis,
Santa Catarina, e os perfis de resultados. Método: Foram avaliados os resultados de
sorologia para dengue (NS1, IgM e IgG, imunocromatográfico, SD Dengue DUO,
Standard Diagnostics Inc, Coréia do Sul), realizados no período de janeiro a 7 de
maio 2021. Entre os pacientes com resultados reagentes, foram pesquisados no
banco de dados do laboratório resultados concomitantes de Covid-19 por reação em
cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) e/ou pesquisa de antígeno
(imunofluorescência, ECO-F Covid-19 Ag, ECO Diagnóstica LTDA, Brasil) para
Sars-CoV-2 em amostras de swab naso/orofaringe. Conclusão: No período, foram
realizadas 329 sorologias para dengue. Destas, 116 (35,2%) foram reagentes. Entre
os pacientes com sorologia reagente, 53 tinham realizado no mesmo momento a
pesquisa do Sars-CoV-2, sendo 50 por RT-PCR e três por teste de antígeno. O RT-PCR
foi detectado em 11/53 (20,7%) dos pacientes. O perfil dos testes de dengue nesses
pacientes foi: NS1 isolado em um, NS1 + IgM em um, NS1 + IgG em um, IgM e IgG
em seis e IgG isolado em dois. Os três pacientes testados por pesquisa de antígeno
de Sars-CoV-2 foram não reagentes. Neste estudo, percebemos que o diagnóstico
laboratorial dessas doenças pode representar um desafio no sentido de determinar o
agente etiológico, dada a possibilidade de reinfecção e coinfecção. Aspectos técnicos,
como a persistência de detecção de restos virais na RT-PCR por longos períodos
e a possibilidade de reatividade cruzada para os testes imunológicos, causando
resultados falso reagentes, também precisam ser levados em consideração.

4667

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO KIT COMERCIAL SARS-COV 2
CELLER® FINECARE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGG
CONTRA O SARS-COV-2
Campos JR, Bretz GPM, Fernandes AB, Cabral EDL
Objetivo: Comparar o desempenho do teste para detecção de anticorpos IgM e IgG contra
o Sars-CoV-2 em um equipamento portátil em relação à metodologia automatizada Elisa
Euroimmun®. Método: Um total de 88 amostras de soro obtidas de 60 indivíduos do sexo
feminino e 28 do sexo masculino foi submetido ao teste de sorologia pela metodologia
Elisa, kit IgG Euroimmun Anti-Sars-CoV-2 Elisa (IgG) e IgM Euroimmun Anti-Sars-CoV-2
(IgM) no analisador Sprinter XL. Imediatamente após o término da reação, as mesmas
amostras foras testadas pelo método comparativo Celer Finecare® Sars-Cov IGM/IGM
TEST por meio da metodologia imunodetecção por fluorescência em equipamento portátil Finecare Plus. Para a comparação entre métodos do anticorpo IgG, foram utilizadas
54 amostras reagentes e 34 amostras não reagentes. Para comparação entre métodos
do anticorpo IgM, foram utilizadas 33 amostras reagentes e 51 não reagentes. Quatro
amostras foram excluídas devido ao resultado indeterminado. Para análise estatística,
utilizamos o Westgard QC 2x2 Contingency Calculator. Conclusão: Após análise estatística
dos dados, obtivemos os seguintes resultados: anticorpo IgG – concordância positiva:
79,6% IC95% (67,1% a 88,2%); concordância negativa: 94,1% IC95% (80,9% a 98,4%);
acurácia diagnóstica: 85,2% IC95% (76,3% a 91,2%). Anticorpo IgM – concordância
positiva: 84,8% IC95% (69,1% a 93,4%); concordância negativa: 80,4% IC95% (67,5%
a 89,0%); acurácia diagnóstica: 82,1% IC95% (72,6% a 88,9%). Concluímos que os
resultados encontrados nesta comparação com a metodologia automatizada estão
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compatíveis com o desempenho dos conjuntos diagnósticos disponíveis até o momento.
Há a necessidade de desenvolvimento de metodologias mais sensíveis e específicas para
os anticorpos IgG e IgM contra o Sars-CoV-2, visando à utilização segura dos testes no
laboratório clínico ou como teste laboratorial remoto.

implementing these tests were – Chemiluminescence (positive – IgG > 16.5 and
IgM > 1.1) and Enzyme immunoassay (positive – IgG > 200, and IgM > 15).
Conclusion: From 2015 to 2019 there were 5003 requests for measles with a gradual increase in immunizations and positive cases. In 2020 it presented the same
number of requests with a drop in relation to 2019 of immunizations but with an
important percentage of positivity. With the Covid-19 pandemic, the scenario for
other contagious infectious diseases, together with the vaccination program, had
significant changes. This situation underscores the need for campaigns without
interruption followed many enlightening information for all types of disease.

4744

ANÁLISE DE MEDIADORES IMUNES CIRCULANTES EM PACIENTES
COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA (IRA) SECUNDÁRIA A COVID-19
Avelar TMT, Guimarães GMC, Carvalho FR, Faustino RS, Azevedo ACC, Pascoal
VPM, Almeida JR, Silva AA

4780

Objetivo: Analisar o perfil de mediadores imunes circulantes durante a internação
de pacientes com Covid-19 de acordo com o desenvolvimento de IRA. Método:
Trata-se de um estudo longitudinal e prospectivo realizado com pacientes internados
com Covid-19, os quais foram avaliados em dois momentos durante a internação.
Conclusão: Estudamos 88 pacientes com Covid-19 (60,5 ± 17,2 anos, 55,7% do
sexo masculino), dos quais 37 (42%) desenvolveram IRA. Esses pacientes eram
frequentemente mais diabéticos (p = 0,006) e necessitaram com mais frequência
de ventilação mecânica invasiva (p < 0,0001). Além disso, a frequência de óbito por
Covid-19 foi maior no mesmo grupo (72,9%, p = 0,003). Na admissão, observamos
que pacientes que desenvolveram IRA apresentaram concentrações mais elevadas
(p < 0,05) de IP-10, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-1Ra, IL-10 e VEGF. A análise longitudinal revelou que o mesmo grupo apresentou
um aumento significativo (p < 0,05) de MIP-1α, MIP-1β, IL-2, IL-8, TNF-α e IL-1Ra
durante o acompanhamento. Para VEGF, FGFb, IP-10, MCP-1, IL-2, TNF-α e IL-10, o
aumento foi independente do óbito. Análises das curvas ROC revelaram que IL-1Ra,
IFN-γ, IP-10 e IL-10 poderiam ser considerados como possíveis preditores de IRA
(AUC > 0,7; p < 0,001). Por fim, identificamos que a carga viral foi significativamente
correlacionada (p < 0,05) com concentrações de IFN-γ, IL-8, IL-9 e IL-5. Esses achados
sugerem que pacientes com Covid-19 que desenvolveram IRA apresentam aumento
significativo nas concentrações de mediadores imunes, o que pode ser um reflexo da
resposta imune exacerbada em associação à maior carga viral, fatores que também
estão associados a um pior prognóstico.			

EVALUATION OF THE SIEMENS SARS-COV-2 TOTAL (COV2T) ASSAY
FOR THE DETECTION OF ANTI-SARS-COV-2 ANTIBODIES
Silva CS, Camargo TPB, Martino MC, Boscolo DRR, Tufik S
Objective: There are already 12,748,747 infected with SARS-CoV-2 in Brazil with
321,515 deaths at the time of writing this report. One of the strategies to prevent
the spread of this virus and consequently of Covid-19 is to identify whether the
individual has been exposed to the virus. Serological tests, within the context
of health control, are taking on more and more strength. Understanding the
seroconversion curve for Sars-CoV-2 is essential for assays to be applied at the
ideal time, ensuring that the diagnosis and identification of exposed patients
are more assertive. Therefore, the objective of this study is to evaluate the performance of the Siemens SARS-CoV-2 Total assay for the detection of SARS-CoV-2
antibodies. Method: The Atellica® IM SARS-CoV-2 Total (COV2T) assay is intended
for use in in vitro diagnostics for the qualitative detection of total Sars-CoV-2
antibodies in human serum and plasma. Accuracy was assessed in the repeatability study with 12 replicates. Clinical sensitivity was determined by testing
61 samples from individuals with a clinical diagnosis of Covid-19 based on a
positive polymerase chain reaction (PCR) result. Another 70 samples collected
before November 2019 were selected from stored sera to assess the specificity
of the assay. Conclusion: Accuracy was 2.07% with an average index of 2.14.
The sensitivity evaluated between 01 to 06, 07 to 13 and > 14 days was 60%
(12/20), 76.67% (23/30) and 100% (11/11), respectively, and the specificity
was 100%. It is interesting to note that the negative samples showed a very low
average index of 0.06 with SD 0.08, showing little cross-reactivity of the assay.
The Siemens Atellica® IM SARS-CoV-2 assay has high specificity (100%) and an
excellent sensitivity over 14 days (100%) for immunocompetent adult patients
with Covid-19. Performance is comparable to that reported in other studies that
demonstrated similar sensitivity and high specificity.
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PORTRAIT OF MEASLES IMMUNIZATION IN BRAZIL IN 5 YEARS
COMPARED TO 2020: RELATIVE DATA ON NUMBERS OF MEASLES
TESTS FROM A LARGE LABORATORY IN SAO PAULO (BRAZIL)
Perez BB, Bini Junior R, Boscolo DRR, Tufik S, Feres MC
Objective: Data released by Fundação Oswaldo Cruz, diseases considered
eliminated or eradicated in Brazil, such as measles, again represent a serious
public health problem. In Brazil, the vaccine coverage rates of the main vaccines
offered by the Sistema Único de Saúde (SUS) have been dropping significantly.
Data from the Pan American Health Organization/World Health Organization
(PAHO/WHO) point to a 300% increase in reported cases of measles in the world
in the first three months of this year (2021), compared to the same period in
2018 and 2019. With the pandemic installed in 2020 vaccinations suffered a
greater fall. In this context, measles is a disease to be, with risk of complications
and death, and the disease with higher transmissibility known. The authors of
this study evaluated data from a clinical laboratory five years, their number of
positive cases for measles immunization and relationship. The authors compared
the behavior of the 5 years from 2017 to 2019 with 2020 year of Covid-19. Method:
Analyzed data of test results for measles from 2015 to 2019 database of a large
laboratory that meets 60% of public health units in São Paulo. The methods for
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RESPOSTA SOROLÓGICA APÓS A PRIMEIRA E A SEGUNDA DOSES
DA VACINA CORONAVAC PARA COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE
LABORATÓRIO
Fernandes AB, Cabral EDL, Campos JR, Bretz GPM
Objetivo: Avaliar a resposta sorológica após imunização pela CoronaVac para
Covid-19 em profissionais de laboratório. Método: Neste estudo, 180 profissionais
de laboratório que receberam a vacina CoronaVac tiveram sangue coletado 14 dias
após a primeira dose e 21 dias após a segunda dose da vacina. O intervalo entre as
doses foi de 28 dias. O soro foi testado pela metodologia Elecsys Anti-SARS-CoV-2,
Roche®, um imunoensaio eletroquimioluminescente para a detecção qualitativa
in vitro de anticorpos totais (incluindo IgG) contra o antígeno da nucleocapsídeo.
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Moutinho L, Assunção LGS, Farace MD, Amancio LF, Moura BS, Poletti VDS

Trinta e seis funcionários de laboratório apresentaram história de infecção por
Sars-CoV-2. Conclusão: Catorze dias após a primeira dose da vacina, 62 (34,4%)
profissionais de laboratório apresentaram soroconversão e 118 (65,6%) não apresentaram anticorpos detectáveis. Com base na história documentada de infecção,
32 dos 36 participantes apresentaram soroconversão e tiveram respostas de título
de anticorpos mais altas (índice de até 190,5). Vinte e um dias após a segunda dose
da vacina, 159 (88,3%) profissionais apresentaram soroconversão e 21 (11,7%)
não apresentaram anticorpos detectáveis. Trinta e quatro dos 36 profissionais com
infecção documentada apresentaram soroconversão após finalização do esquema de
imunização. O estudo mostrou que, após uma dose única, indivíduos com infecção
anterior por Sars-CoV-2 desencadeiam mais respostas de anticorpos ao Sars-CoV-2
(88,9%) que aqueles sem histórico de infecção (20,8%). Após a segunda dose da
vacina, a maioria dos participantes desenvolveu anticorpos detectáveis contra a
proteína do nucleocapsídeo (88,3%). Nem todos os indivíduos geraram títulos de
anticorpos detectáveis. No entanto, a duração das respostas de anticorpos e outras
medidas potenciais de imunidade protetora precisam de investigação adicional.

Objetivo: Os ensaios para anticorpos neutralizantes na avaliação da resposta
imunológica ao Sars-CoV-2 têm recebido atenção especial como importante componente da imunidade adquirida. No entanto, os testes de neutralização padrão
são laboriosos e realizados em laboratórios especializados (nível de biossegurança
3). Assim, pouco se sabe sobre a prevalência, as características demográficas, os
determinantes e a evolução relacionados com os anticorpos em nível populacional.
O objetivo deste estudo é relatar os dados obtidos de amostras coletadas na região
Sudeste do Brasil, entre março e maio de 2021, analisados em um laboratório de
apoio. Método: Foram avaliados resultados de 515 amostras de soro, utilizando
o ensaio Imunoenzimático Competitivo, BIOLISA COVID-19 ANTICORPO NEUTRALIZANTE, Bioclin®, que tem como base o princípio de detecção qualitativa
por competição de anticorpos totais anti-Sars-CoV-2 capazes de inibir o complexo
S-ACE2. Os dados foram estratificados por gênero e faixas de idade. Conclusão: O
percentual de positividade por gênero em relação ao total de exames realizados
entre março e maio de 2021 resultou em gênero feminino (n = 282/55%) e
masculino (n = 233/45%): reagente (34% e 26%), indeterminado (9% e 8%) e
não reagente (14% e 12%), respectivamente. Considerando uma distribuição por
faixa etária, os percentuais de amostras reagentes para anticorpos nos gêneros
femininos e masculinos foram, respectivamente: acima de 60 anos (22% e 21%);
entre 40 e 59 anos (20% e 21%); entre 18 e 39 anos (16% e 10%); menor ou igual
a 14 anos (0% e 1%). Os resultados mostram um percentual maior de reatividade
acima de 40 anos, sobretudo acima de 60 anos provavelmente devido à política
nacional de imunização. Contudo, por conta da falta de informações clínicas e
epidemiológicas, não podemos afastar o predomínio da infecção natural. Os dados
traduzem, na amostra analisada, o percentual favorável à presença de alguma
concentração de anticorpos na maioria dos exames realizados.

4937

COMPARISON OF DIAGNOSTIC TESTS FOR SARS-COV-2 INFECTION:
ANTI-S IGG VERSUS NEUTRALIZING ANTIBODIES
Souza GMR, Marini JT, Silva CS, Martino MC, Andrade SS, Boscolo DRR, Tufik
S, Feres MC
Objective: The structure of Sars-CoV-2 involves an important glycoprotein in the
trimeric envelope named protein Spike (S) protein, which is expressed on the viral
surface. This protein is the main target of vaccines, as it binds to the host cell,
coupling to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor. Neutralizing
antibodies are able to block the link between the Spike protein’s RBD (receptor-binding domain) and the ACE2 receptor, preventing the virus from entering the
cell. However, only a fraction of these antibodies are able to neutralize the virus
and prevent infection of new cells. This study aimed to compare the results of
diagnostic tests for the detection of anti-S IgG and neutralizing antibodies to Sars-CoV-2 from clinical samples processed at a large clinical laboratory in the city of
São Paulo, Brazil. Method: IgG quantification tests were performed by Abbott®
SARS-CoV-2 IgG II Chemiluminescence Quant (non-reagent: less than 50.00 AU/
ml; reagent: greater than or equal to 50.00 AU/ml) and neutralization capacity
by GenScript® cPass™ Competitive Immunoenzymatic Assay SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Detection Kit (non-reagent: less than 30%; reagent: greater
than or equal to 30%). Comparative analysis was performed between the methods.
Conclusion: A total of 86 samples were included in the study, from individuals
between 4-89 years old. A total of 53.48% (n = 46) were positive for both tests, while
34.88% (n = 30) were considered negative. Among positive results, an increasing
trend in the percentage of neutralizing antibodies were detected, when compared
to the quantitative results of IgG. When comparing the positive/negative results for
both assays, a Kappa index of 78.7% was obtained, with an agreement of 89.5%.
No relevant agreement was observed between anthropometric data on age results.
The Abbott IgG Quantitative Anti-S and GenScript Neutralizing Antibodies assays
revealed significant agreement between results.		
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LDL OXIDADA CIRCULANTE PREDIZ RISCO DE EVENTOS
CARDIOVASCULARES ADVERSOS MAIORES EM HOMENS COM
DIABETES MELLITUS TIPO 2
Sant’Anna V, Rodrigues EF, Fonseca HAR, Gidlund M, Izar MCO
Objetivo: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) acelera o processo de aterosclerose e
está associado à elevada incidência de morbimortalidade cardiovascular. A LDL
oxidada (oxLDL) desempenha papel importante na aterogênese, contribuindo para
o desenvolvimento e a progressão da doença. O objetivo deste estudo é avaliar o
valor preditivo da oxLDL circulante sobre a ocorrência de eventos cardiovasculares
adversos maiores (MACE) em indivíduos com DM2 em um seguimento de nove
anos. Método: Estudo de coorte, prospectivo, com a inclusão de indivíduos com
DM2 de ambos os sexos. Os níveis de oxLDL circulantes foram detectados por
ensaio imunoenzimático, usando anticorpo monoclonal anti-oxLDL (mAb73)
desenvolvido por nosso grupo. As curvas de sobrevida foram realizadas pelos
testes de Kaplan-Meyer, e a regressão de Cox foi utilizada para analisar os fatores
associados à incidência de MACE, definido por infarto agudo do miocárdio (IAM)
e acidente vascular cerebral (AVC) fatal e não fatal. Nível de significância de 5%
foi utilizado para todos os testes. Conclusão: Foram incluídos 294 indivíduos. A
idade média foi de 59,3 (± 8,8) anos; 169 (57,5%) participantes eram do sexo
feminino. Foram registrados 33 óbitos durante o seguimento, sendo 22 por IAM e
AVC. Houve também 49 IAM e 16 AVC não fatais. Homens com concentrações mais
altas de oxLDL (≥ 0,68 mg/dl) tiveram maior risco de MACE (HR = 2,06; IC95%
1,10-3,84, p = 0,024). O mesmo não foi encontrado em mulheres (HR = 1,37;
IC95% 0,52-3,64, p = 0,52). A oxLDL tem uma relação preditiva com desfechos
cardiovasculares maiores, de maneira sexo-dependente em pacientes com diabetes
em um seguimento de longo prazo.

4963

ANTICORPOS NEUTRALIZANTES PARA SARS-COV-2, UMA
CASUÍSTICA DA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL, ENTRE MARÇO E
MAIO DE 2021, POR MÉTODO DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO
COMPETITIVO, BIOLISA COVID-19 ANTICORPO NEUTRALIZANTE,
BIOCLIN®
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que pode resultar em sobrecarga ainda maior(2). Referências: 1. Velasco MS, Chilet
CC, Rodriguez RP, Urbina AG, Berrospi FI. Coinfección entre dengue y COVID-19:
necesidad de abordaje en zonas endémicas. Rev Fac Cienc Méd (Córdoba). 2020; 77:
52-4. 2. Yan G, Lee CK, Lam LTM, et al. Covert COVID-19 and false-positive dengue
serology in Singapore. Lancet Infect Dis. 2020; 20: 536.

ALTERAÇÕES CLINICOLABORATORIAIS E INFLAMATÓRIAS EM
LACTENTES EXPOSTOS À INFECÇÃO MATERNA PELO VÍRUS
CHIKUNGUNYA
Faustino RS, Carvalho FR, Cardoso CA, Medeiros T, Leite PE, Pereira IR, Silva AA
Objetivo: Analisar as alterações clinicolaboratoriais e inflamatórias em lactentes
expostos ao vírus chikungunya (CHIKV) no período intraútero. Método: Trata-se
de um estudo longitudinal prospectivo, realizado entre 2017 e 2020, no qual foram
recrutadas 34 crianças expostas verticalmente ao CHIKV (grupo CHIKV), com
infecção materna confirmada por RT-qPCR e IgM, além de anticorpos anti-IgG
no grupo exposto (CHIKV+). Foi incluído um grupo-controle com 14 crianças
nascidas de mães com exantema e resultado negativo no RT-qPCR (grupo CTR).
O critério de exclusão foi presença de outras arboviroses e infecções congênitas do
grupo STORCH. Vinte e sete analitos foram analisados por ensaio multiparamétrico,
além de parâmetros bioquímicos e hematológicos obtidos por meio da revisão do
prontuário médico. Conclusão: No grupo CHIKV, anemia (Hb < 11g/dl) foi a alteração laboratorial mais frequente (50%), seguida da alteração na bilirrubina total
(31,4%) e aumento na ferritina (36,4%). Somente uma criança teve alteração do
exame clínico neurológico. Ainda, crianças do grupo CHIKV mostraram aumento
das proteínas inflamatórias de macrófagos, MIP-1α e MIP-1β, e do quimiotático
para monócitos, CCL-2. Citocinas pró-inflamatórias como TNFα, IL-6 e IL-7 também
estavam aumentadas (p < 0,0001). Em adição, foi possível observar redução da
produção dos fatores de crescimento PDGF-BB, GM-CSF e β-FGF. Quando comparado ao CTR, as citocinas anti-inflamatórias IL-1ra e IL-10 tiveram concentração
média de 6-13 vezes maior no grupo CHIKV. O grupo CHIKV apresentou anemia e
hiperferritinemia até três meses após o nascimento, embora sem associação com
manifestações clínicas. A exposição intraútero ao CHIKV também gera um milieu
pró-inflamatório circulante no primeiro ano de vida dos lactantes. Referências: 1.
Gérardin P, et al. Multidisciplinary prospective study of mother-to-child chikungunya
virus infections on the island of la réunion. PLoS Medicine.

INFORMÁTICA LABORATORIAL
5036

ANÁLISE SEMIAUTOMATIZADA E INTERFACEAMENTO EM
IMUNOFENOTIPAGEM POR CITOMETRIA DE FLUXO
Furtado FM, Nobre CS, Gomes IV, Figueiredo AD, Castro ACM, Nery LFA
Objetivo: Viabilizar análise semiautomatizada e interfaceamento de exames de
citometria de fluxo. Método: As amostras com solicitação médica para a realização
de quantificação de células CD20+ e/ou para a quantificação de subpopulações
de linfócitos B (memória e naive) foram inicialmente processadas de acordo com
o protocolo estabelecido e validado pela instituição. Utilizando-se da identificação
por código de barras, foram adquiridas em citômetro (FACSLyric, BD). Ao término
da aquisição, gerou-se arquivo eletrônico com extensão .fcs. Em um software de
análise de dados de citometria de fluxo (FlowJo, BD), definiu-se uma estratégia de
análise para cada exame citado, que foi salva como template de análise. Os arquivos .fcs foram analisados utilizando-se os respectivos templates; as análises foram
revisadas por profissional experiente e os ajustes das posições das gates, realizados
conforme necessário. Após a revisão, gerou-se um arquivo em formato .xls (EXCEL,
Microsoft) com a quantificação das populações de interesse. Esse arquivo eletrônico
pôde ser captado e reconhecido pelo Sistema de Informação Laboratorial (Shift LIS,
Shift), que integrou o resultado obtido ao código de barras identificador de paciente.
Resultados e conclusão: A equipe foi treinada e o processo implementado na rotina
laboratorial. As seguintes melhorias foram identificadas: maior rastreabilidade no
processo devido à utilização de códigos de barras; padronização de análise a partir
do template definido; redução do risco de erros de digitação de laudos; e agilidade
para a liberação de laudos. Concluímos que o processo de semiautomatizar e integrar
com a interface os resultados na citometria de fluxo facilitam o processo de entrega
do resultado e garantem a segurança de dados do paciente.

5212

RELAÇÃO DA OCORRÊNCIA SIMULTÂNEA DE COVID-19 E DENGUE
EM UM LABORATÓRIO CLÍNICO DE RIBEIRÃO PRETO, SÃO PAULO
Barreto BO, Marini NA, Souza M, Araujo C, Nery LFA		
Objetivo: Analisar a incidência simultânea de dengue e Covid-19 em um laboratório
de Ribeirão Preto, São Paulo. Método: Foi realizada uma pesquisa observacional
analítica com dados do período de março de 2019 a março de 2020 e março de
2020 a março 2021. Conclusão: Foram registrados de março 2019 a março de 2020,
716 testes de dengue e de março de 2020 a março 2021, 1.136. Simultaneamente
no mesmo período, foram registrados 7.241 testes de Covid-19, havendo aumento
de 58,7% de exames de dengue durante a pandemia de Covid-19. Ambas doenças
apresentam semelhanças clínicas e laboratoriais. Segundo Velasco (2020)(1), foi
observado que pacientes infectados pelo Sars-CoV-2 e diagnosticados com dengue
evoluíram para quadros mais graves, postergando o tratamento eficaz. Diagnósticos
falso positivos por métodos laboratoriais menos sensíveis podem gerar complicações
na saúde do paciente, além de favorecem a propagação da Covid-19, sobrecarregando
os sistemas de saúde pública. Tal constatação reforça a necessidade de sensibilização dos profissionais sobre a dúvida entre ambas as doenças e a notificação dos
casos. Além disso, apresenta-se o desafio de compreensão do desenvolvimento da
epidemia subdimensionada de dengue, simultaneamente à ocorrência de casos de
Covid-19, em função dos sistemas de saúde mostrarem falhas assistenciais e certo
desconhecimento a respeito dos efeitos da coinfecção em um mesmo indivíduo, o

INSTITUCIONAL
4367

IMPACTO DA COVID-19 NA PRODUÇÃO DE EXAMES EM UM
LABORATÓRIO CLÍNICO DE APOIO
Moutinho L, Amancio LF, Moura BS, Farace MD, Poletti VDS, Assunção LGS
Objetivo: A pandemia do Sars-CoV-2 produziu um choque inédito em toda a sociedade.
Na área da saúde, estudos revelam impacto potencial no diagnóstico e no tratamento
de condições clínicas. Pacientes com doenças crônicas, e até mesmo aqueles com
casos agudos, deixaram de procurar os serviços de saúde durante esse período. O
objetivo do presente trabalho foi apresentar o impacto da pandemia de Covid-19 para
a produtividade do laboratório clínico durante esse período. Método: Foi realizado um
levantamento de exames produzidos por um laboratório de análises clínicas de apoio
de Minas Gerais, entre 2019 e 2020. Os exames disponibilizados pelo laboratório foram
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divididos conforme o setor de execução, em nove grupos: Alergia, Bioquímica, Doenças
Infecciosas, Glicada, Imunologia, Hormônios, Técnicas Manuais, Biologia Molecular
e Quarteirizados. Uma análise comparativa da produção dos exames de cada grupo
foi feita durante 2019 e 2020. Conclusão: Em todos os grupos foi observada variação
negativa, sendo a queda global da produção de 18,14%. As áreas foram afetadas,
do maior para menor impacto: Alergia (-38,04%), Glicada (-21,41%), Imunologia
(-21,16%), Técnicas Manuais (-19,70%), Doenças Infecciosas (19,28%), Bioquímica
(-17,79%), Hormônios (-17,17%), Biologia Molecular (-13,94%) e Quarteirizados
(-12,88%). Nesse cenário, novos exames de anticorpos para Covid-19 corresponderam
a 4% dos exames das Técnicas Manuais e a 1% de Doenças Infecciosas; o RT-PCR para
Sars-CoV-2 correspondeu a 24% dos Quarteirizados. Diante da queda da produção
laboratorial, é possível afirmar que, além do impacto econômico, uma consequência
da pandemia foi o impacto no cuidado com a saúde da população, justificado pelo
isolamento social, pelo medo em buscar os serviços de saúde, mesmo quando necessário, e pela dificuldade de acesso de atendimentos e procedimentos eletivos, muitos
suspensos durante o período pandêmico.

Objetivo: Avaliar a composição citológica de líquidos pleurais/lavados broncoalveolares de pacientes com diagnóstico de Covid-19. Método: Avaliamos 38 amostras
(34 pleurais e 4 lavados), de 33 pacientes com diagnóstico recente de Covid-19,
confirmado por RT-PCR, representados por 19 homens e 14 mulheres, com idades
variando entre 7 meses e 78 anos (mediana 60 anos), atendidos em um hospital
público da cidade de São Paulo, no período de março de 2020 a abril de 2021; todos
apresentavam alguma comorbidade prévia. Realizamos a contagem global de células
e hemácias em câmara de Fuchs-Rosenthal, seguida de realização de lâminas por
meio de citocentrifugação. A leitura diferencial foi realizada em microscópio óptico,
após coloração com corante hematológico de Leishman. Os testes para Covid-19
foram realizados pela técnica de RT-PCR em material obtido por swab nasal e de
orofaringe. Conclusão: As contagens globais de células variaram de 50 a 16800/
mm3 (mediana 590); as contagens de hemácias, de 50 a 330000/mm3 (mediana
4850). Quanto ao diferencial de leucócitos, a porcentagem de neutrófilos variou
de 0% a 98% (mediana 18), e a de linfócitos, de 1% a 96% (mediana 44). Dezoito
pacientes evoluíram para óbito (54,5%). A maioria dos pacientes analisados apresentou derrame pleural decorrente de pneumonia viral provocada pela Covid-19,
associada ou não a outras causas decorrentes das doenças de base. O efeito da
Covid-19 sobre os resultados da citologia de líquidos pode ser muito variável, de
acordo com o momento e a gravidade da infecção, além das condições basais do
paciente. Embora a amostragem avaliada seja pequena, os resultados obtidos vão
de encontro aos descritos na literatura: celularidade elevada, com predomínio
linfocitário. Referências: 1. Izcovich A, et al. Prognostic factors for severity and
mortality in patients infected with Covid-19: a systematic review. PloS One. 2020;
15(11). 2. Hussein M, et al. Pleural effusion as an isolated finding in Covid-19
infection. Respiratory Medicine Case Reports. 2020; 31, 101269.

4987

COMPROMETIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DURANTE A
PANDEMIA EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Moutinho L, Amancio LF, Moura BS, Farace MD, Assunção LGS, Poletti VDS
Objetivo: O objetivo do presente trabalho é relatar a ocorrência da infecção pelo Sars-CoV-2 em funcionários de um laboratório clínico, bem como as medidas preventivas
adotadas e seu impacto no setor, durante o ano de 2020. Método: A partir de levantamento do Setor de Gestão de Pessoas e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), foram avaliados os afastamentos por Covid-19 em um laboratório clínico de
Belo Horizonte, Minas Gerais, durante o ano 2020. Para prevenção da propagação
do Sars-CoV-2, foram tomadas medidas educativas sobre distanciamento e cuidados
de higiene, fornecimento de máscaras para todo os setores, instalação de dispersores
de álcool em gel nas áreas de trabalho. Além disso, adotadamos home office para as
áreas administrativas, com escala para limitar o número de pessoas em áreas comuns,
como refeitório, e controlamos a circulação nas dependências do laboratório, como
visitas técnicas e de fornecedores. Os casos positivos corresponderem a 10% da equipe
e foram avaliados por setor do laboratório e idade. Conclusão: O laboratório teve 10%
do seu quadro de funcionários positivos para Covid-19 no ano de 2020. Em média,
foram 7,7 dias de ausência do trabalho. Os casos ocorrem nos meses de junho (17%),
julho (17%), novembro (17%) e dezembro (50%). Com relação à idade, 33% dos casos
ocorreram entre 24-28 anos; 33%, entre 29-33 anos; 17%, entre 44-48 anos; e 17%,
entre 54-58 anos. Entre as áreas do laboratório com comprometimento de pessoal
pela Covid-19, a área comercial foi a mais afetada (33%), seguida pelos setores pré-analítico, técnicas manuais e central de atendimento ao cliente, com 17% cada área,
e assessoria científica com 16%. A área administrativa em que a equipe permaneceu
prioritariamente em home office não apresentou afastamentos por Covid-19. Como
não houve concentração de casos em um setor no mesmo período de funcionários em
contato no trabalho, acreditamos que a transmissão interna não ocorreu.

4151

LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA T LLP-T (LLPL-T) EM LÍQUIDO
PLEURAL E RETROPERITONEAL: RELATO DE CASO
Franzem JV, Sousa I, Lopes ACW, Wagner AOM, Franzon CMR
Objetivo: A leucemia prolinfocítica T (LLP-T) é uma doença agressiva caracterizada
pela proliferação de prolinfócitos com um fenótipo maturo (pós-tímico) que envolve
o sangue periférico, a medula óssea, os linfonodos, o baço e a pele. A maioria dos pacientes apresenta hepatoesplenomegalia e linfoadenopatia generalizada, sendo a efusão
em líquidos serosos muito rara. O presente trabalho tem como objetivo descrever um
caso de LLP-T em líquidos pleural e retroperitoneal. Relato de caso: Paciente do sexo
masculino, 82 anos, com diagnóstico de cirrose hepática, queixa-se de dor abdominal e
apresenta ascite. O hemograma apresentou aumento de linfócitos (54%) com morfologia
anômala, sugestiva de síndrome linfoproliferativa crônica. O paciente foi submetido a
toraconcentese e pericardiocentese. As amostras foram enviadas para analise citológica
e imunofenotípica. Resultados: A análise morfológica do líquido evidenciou células
linfomononucleares de médio tamanho, citoplasma levemente basofílico, núcleo pleomórfico e irregular e cromatina moderadamente condensada. O estudo imunofenotípico
revelou 97,9% de células de linhagem T (CD3 membrana +) maduras (CD45++) com o
seguinte fenótipo: expressão positiva de CD4, ausência de CD8, expressão positiva de CD5,
CD7 e CD2, TCR tipo alpha/beta e forte expressão da oncoproteína TCL1 no citoplasma. A
conclusão do laudo foi predomínio de células com fenótipo de LLP-T. Geralmente, 60% dos
casos de LLP-T apresentam fenótipo CD4+/CD8(-) e forte expressão de TCL1, conforme
observado em nosso relato. Conclusão: No presente caso, a análise imunofenotípica foi
fundamental para o diagnóstico da doença e sua localização extramedular, reforçando
a necessidade de estudos complementares entre fenótipo e morfologia de líquidos serosos.
Referências: 1. Swerdlow SH, et al. WHO classification of tumors of haematopoietic and
lyphoid tissues. 4 ed. IARC: Lyon; 2017.			

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS
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CITOLÓGICO DE LÍQUIDO PLEURAL EM PACIENTES POSITIVOS
PARA COVID-19
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células isoladas com menor relação n/c; citoplasma maior e irregular. Em ambos casos
as células não apresentaram pigmento de melanina. Referências: 1. Disponível em:
www.inca.gov.br. 2. Melanoma brain metastasis: mechanisms, models and medicine.
Int J Mol Sci. 2016; 17(9): 1468. 3. Melanoma metastases: an uptade to approaches,
challenges and opportunities. Pigment Cell Melanoma Res. 2019; 32(3): 458-69.

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS METODOLOGIAS
CITOMORFOLÓGICA × ANATOMOPATOLÓGICA DE LÍQUIDO
ASCÍTICO: RELATO DE CASO DE MELANOMA METASTÁTICO
Mendes CEA, Santos Junior E, Ito CM, Vassalo LSA, Penteado RMC, Guerra JCC
Objetivo: Análise comparativa entre as metodologias citomorfológica × anatomopatológica de líquido ascítico. Relato de caso de melanoma metastático. Método: A forma
mais grave de câncer de pele ocorre quando tumores do melanoma, originalmente
localizados na epiderme, invadem camadas mais profundas da pele e ganham acesso a
outras partes do organismo, como gânglios linfáticos, cérebro, fígado, pulmões, ossos e
trato gastrointestinal. Neste caso, o melanoma é conhecido como melanoma avançado
ou melanoma metastático (estágios IV), com grande morbimortalidade. Quando há
metástases em órgãos intra-abdominais e/ou peritôneo, pode ocorrer alteração na
circulação portal ou inflamação local, levando ao acúmulo anormal de líquido, processo conhecido como ascite; pode ser realizado o procedimento de punção abdominal
com intuito diagnóstico e/ou terapêutico. Uma amostra de líquido ascítico de paciente
adulto, masculino, foi enviada para avaliação citomorfológica e anatomopatológica.
Conclusão: Pela citomorfologia, a contagem de leucócitos foi de 510/mm3 e a hemácias, 230/mm3; idade celular constituída por 17% de neutrófilos, 8% de linfócitos,
53% de monócitos, 1% de eosinófilos e 21% de macrófagos, com frequentes inclusões
de particulados mais escurecidos que a hemossiderina, porém facilmente confundidos
com ela, sendo é fundamental a complementação anatomopatológica. Os preparados
citopatológicos exibiram escassas células atípicas que se distribuíram isoladas com
o aumento da relação núcleo-citoplasma, a irregularidade da membrana nuclear, a
cromatina grumosa e os nucléolos evidentes. A presença de citoplasma escasso contendo
pigmento mostrou-se positiva para células neoplásicas. Painel de anticorpos positivos
foram: S-100, MelanA e Ki-67. A combinação das metodologias foi essencial para um
bom diagnóstico, compatível com melanoma metastático. Referências: 1. Kjeldsberg
CR, Knight JA. Laboratory examination of ammiotic, cerebrospinal, seminal, serous
& synovial fluids. 3 ed. 1993; 4: 223-53.

MICROBIOLOGIA
4088

VERIFICAÇÃO DE MÉTODO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTURA
UTILIZANDO ESTUDO DE HEMOCULTURA SEMEADA
Conci TR, Tavares FP
Objetivo: Descrever o processo de verificação de um novo sistema de hemocultura
automatizado implantado em um laboratório clínico, baseando-se no estudo de
hemocultura semeada. Método: Foi realizado um estudo de hemocultura semeada
em dois novos sistemas automatizados, utilizando 20 amostras em cada plataforma.
A verificação baseou-se na capacidade de detecção de microrganismos inoculados a
0,1 UFC/ml, no tempo de incubação e na verificação de dois tipos de frascos: adulto e
pediátrico. Foram utilizadas cepas controle (ATCC) de microrganismos Gram positivos
e Gram negativos; para leveduras, cepas oriundas de isolados clínicos. Conclusão:
Quando se analisam os resultados, as evidências levantadas corroboram os dados da
literatura, que reforça que há maior sensibilidade de métodos automatizados, além
de produzir acurácia, precisão e reprodutibilidade em tempo hábil. Adicionalmente,
conclui-se que a utilização desses sistemas contribui para a performance laboratorial,
permitindo otimização e eficácia na gestão dos processos técnicos, alinhando qualidade
com foco na melhor entrega ao paciente e ao corpo clínico da instituição. Referências: 1. SBPC/ML. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial.
Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial:
boas práticas em microbiologia clínica. 1 ed. São Paulo; 2015. 2. Guareze GM, et al.
Estudo comparativo entre hemocultura automatizada e manual em um laboratório
do sudoeste do Paraná, Brasil. Rev Bras Análises Clínicas; 2016. 3. Lamy B, et al. How
to: accreditation of blood cultures proceedings. A clinical microbiology approach for
adding value to patient care. Clin Microbiol Infect. 2018; 24(9): 956-63. doi: 10.1016/j.
cmi.2018.01.011. PubMed PMID: 29410246.
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CITOLOGIA DE MELANOMA METASTÁTICO EM SISTEMA NERVOSO
CENTRAL (SNC)
Marques SC, Veludo AMG, Morales DEL, Reis ALG, Ballonje CD, Cruz SVS,
Gomes HR

4445

Objetivo: Apresentar dois casos de metástase de melanoma em SNC provenientes de
sítios diferentes, bem como sua apresentação citológica em líquido cefalorraquidiano
(LCR). Método: Caso 1 – N. P. S. B., 62 anos, com disfagia, teve diagnóstico de carcinoma espinocelular inoperável em orofaringe em 2013. Em 2016, apresentou lesão
de melanoma de pele em tórax e, em 2020, metástase cerebral ressecada no HCFMUSP.
Evoluiu a óbito três meses após a cirurgia. Caso 2 – C. M., 50 anos, foi internado no
HCFMUSP em 2020 com história de fraqueza e inapetência há dois meses. Endoscopia e biópsia de lesão em estômago: melanoma primário amelonocítico de mucosa
gástrica. Evoluiu com confusão mental devido à metástase cerebral para hemisfério
cerebelar direito e óbito após dois meses. Os resultados dos exames apresentaram:
Caso 1 – LCR: li e xanto., 22 cél./mm3, 48 hem./mm3, 2% mono, 15% neutro, 83%
de células neoplásicas e numerosos agrupamentos. Prot 112 mg/dl, glic 53 mg/dl.
Caso 2 – LCR: li, 7 cél./mm3, 12 hem./mm3, 67% linfo, 12% mono, 5% neutro, 16% de
células neoplásicas, prot 127 mg/dl e glic 46 mg/dl. Conclusão: Citologia do caso 1:
numerosas células com núcleo de cromatina frouxa, por vezes duplo núcleo; presença
de nucléolos; citoplasma basofílico com vacúolos apresentando-se, em sua maioria,
de forma agrupada; mitoses. Citologia do caso 2: raras células com alta relação n/c;
cromatina frouxa e presença de nucléolos apresentando-se agrupadas e a maioria das

CARACTERIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS ISOLADOS DE
UROCULTURAS DE PACIENTES EM ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
(HOME CARE) ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS, SALVADOR, BAHIA
Santos LCSC, Brandão HLC, Barreto BO, Araujo CM, Kappel HB, Nery LFA
Objetivo: O objetivo deste estudo é identificar a ocorrência de bactérias em amostras
de urina de pacientes atendidos no serviço de assistência domiciliar (home care).
Método: Estudamos 402 amostras durante o período de janeiro de 2020 a abril de
2021. Foram selecionadas amostras de urina de jato médio de pacientes em assistência
domiciliar. As amostras foram semeadas em meio cromogênico ChromID CPS Elite, por
técnica quantitativa, e identificadas pelo equipamento Vitek 2 da Biomerieux. Foram
selecionadas todas as amostras que apresentaram crescimento acima de 105 UFC/ml
e amostras com crescimento inferior a 100.000 UFC/ml, com presença de uma única
espécie de bactéria. Conclusão: Das 402 amostras avaliadas, obtivemos um total de 177
(44,03%) com crescimento bacteriano; 15 (3,73%) com crescimento de fungos e 210
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(52,23%) não apresentaram crescimento. Do total de 192 amostras positivas, 154 (80,2%)
foram bactérias Gram negativas, confirmando a sua predominância; 23 (11,98%) por
cocos Gram positivos e 15 (7,81%) por leveduras. O perfil dos dados obtidos confirma
a predominância de bactérias Gram negativas, sendo a Escherichia coli o principal
agente das infecções urinárias, com um percentual de 27,8%, seguida por Pseudomonas
aeruginosa (16,95%), Klebsiella pneumoniae (15,25%) e Proteus mirabilis (12,43%).
Entre os Gram positivos, destacou-se o Enterococcus faecalis (10,17%). Os resultados
sugerem a necessidade de revisões periódicas de protocolos específicos para prevenção,
monitoramento e controle de infecções associadas à assistência. Referências: 1. Araujo
KL, Queiroz AC. Análise do perfil dos agentes causadores de infecção do trato urinário e
dos pacientes portadores, atendidos no Hospital e Maternidade Metropolitano-SP. J Health
Sci Inst. 2012; 30(1): 7-12.

realizada pelo equipamento Maldi-Tof, e para o perfil de suscetibilidade, utilizamos a
técnica de microdiluição em caldo seguindo os parâmetros preconizados pelo Clinical
Laboratory Standards Institute (CLSI). As drogas testadas foram anfotericina B, fluconazol,
voriconazol, caspofungina e micafungina. Conclusão: No total, foram analisadas 1236
hemoculturas positivas; destas, 68 foram isolados de Candida spp, excluindo duplicatas.
Candidas spp representam o sexto microrganismo mais encontrados em isolados de
hemocultura. As Candidas albicans representam 32,2% e as não albicans, 67,8% dos
isolados. Entre as não albicans, as mais frequentes são Candida parapsilosis, tropicalis,
glabrata e orthopsilosis. Com relação ao perfil de suscetibilidade, todos os isolados foram
sensíveis para anfotericina B, voriconazol e caspofungina/micafungina. Observamos alta
taxa de sensibilidade para fluconazol, com exceção da Candida tropicalis que, em 2018,
apresentou um isolado resistente. Não houve alterações significativas no perfil de suscetibilidade dos isolados durante esse período, mesmo com o aumento de antibioticoterapia
e internações no ano de 2020 por conta da pandemia da Covid-19.

4689

4845

IMPACTO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM A
IMPLEMENTAÇÃO DO TESTE DE OKN NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS DE
UM COMPLEXO HOSPITALAR

EPIDEMIOLOGIA E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE DE
ENTEROCOCCUS SPP (ANTES E DURANTE A PANDEMIA DO SARSCOV-2)

Fossá A, Inamine E, Marques CG, Leite CFM, Wilhelm CM, Santos JN, Machado
JA, Kohler II

Martino MDV, Santos CBS, Maluf MM, Koga PCM, Santiago KAS, Nunes FCG,
Doi AM, Alencar MC

Objetivo: Avaliar o impacto na vigilância epidemiológica nas áreas assistenciais em
um complexo hospitalar após a implementação do teste de OKN. Método: Infecções por
microrganismos produtores de carbapenemases resultam em um aumento na duração
do tratamento dessas infecções aumentando, consequentemente, o tempo de internação
hospitalar, as taxas de mortalidade e os custos diretos e indiretos relacionados com as
doenças infecciosas. Testes que permitem identificar com rapidez esses mecanismos
de resistências têm se tornado uma necessidade emergente em grandes centros de
saúde. O surgimento de testes rápidos como o OKN tornou-se uma alternativa para essa
finalidade. Com a implementação do teste de OKN, teste imunocromatográfico para a
detecção das carbapenemases tipo OXA-48, KPC e NDM, foram avaliados os seguintes
processos, durante os meses de agosto e setembro de 2019: a) disponibilização de leitos
que anteriormente estavam bloqueados; b) custos com antimicrobianos; c) custo com
mão de obra. Conclusão: A identificação precoce das carbapenemases otimizou o uso
de novos antimicrobianos (ceftazidima/avibactam), evitando usos desnecessários. A
identificação rápida para isolamento permitiu alocação em coorte sem a necessidade
de bloqueio de leitos, reduzindo 240 leitos dias/mês sem identificação de isolamentos
específicos, aumentando a disponibilidade de leitos de UTI e nos andares de internação.
Nos laboratórios envolvidos e na equipe de controle de infecção, houve redução de custos
com pessoal em relação a horas trabalhadas. A redução de custos gerados com o novo
processo resultou em um total de R$ 272.549,40. A implementação do teste de OKN
permitiu uma redução significativa nos custos com medicamentos, internações e mão
de obra, além de otimizar os processos.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a frequência e o perfil de suscetibilidade de Enterococcus no laboratório clínico de um hospital privado na cidade
de São Paulo. Método: Foram analisadas as culturas clínicas positivas de todos os
sítios para Enterococcus spp, excluindo duplicatas, no período de março-julho
de 2017 a março-julho de 2020. As informações foram obtidas a partir do banco
de dados microbiologia BI. Foram analisadas as seguintes variáveis: frequência
do microrganismo, percentual de sensibilidade por concentração inibitória mínima (MIC) e tendência de sensibilidade referente a glicopeptídeos, ampicilina e
linezolida. Conclusão: Durante o período estudado, os dados mostram que entre
os Enterococcus spp, o E. faecalis é o microrganismo de maior prevalência na
instituição, representando três quartos dos isolados. Mais de 90% desses isolados
são sensíveis a todas as drogas citadas. O E. faecium é o microrganismo que possui
um perfil mais resistente, apresentando maior preocupação para a instituição. Os
valores de MIC50 e MIC90 não sofreram variações. O E. faecalis apresentou MIC
baixa durante os períodos, enquanto o E. faecium, discreto aumento das MICs em
2018, mantendo-se constante posteriormente. A pandemia trouxe uma redução de
pacientes internados por motivos não Covid-19, além de cuidados como isolamento
dos pacientes e maior utilização de EPI’S pelos profissionais da saúde. Tais fatos
podem justificar a redução no número de culturas de vigilância na instituição no
ano de 2020, bem como a redução de 50% dos Enterococcus resistentes no período,
em comparação com os anos anteriores.			

4792
4829

DISTRIBUIÇÃO E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE DE ISOLADOS DE
CANDIDA SPP NA CORRENTE SANGUÍNEA NO PERÍODO DE 2017 A
2020 EM UM HOSPITAL PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO

ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DO EPITÉLIO CERVICOVAGINAL EM
ATIPIAS CELULARES

Martino MDV, Tanizawa TMG, Trindade MRS, Koga PCM, Maluf MM, Santiago
KAS, Nunes FCG, Pasternak J

Bastos AN, Dias VC, Bastos RV, Bastos VQA, Bastos LQA, Bastos MPM, Silva MLN
Objetivo: Avaliar a microbiologia apresentada no epitélio vaginal e a atipia celular em
exames citopatológicos de pacientes ambulatoriais, durante o ano de 2018, atendidas
em um laboratório clínico de Juiz de Fora, Minas Gerais. Método: Espécimes clínicos
foram coletados e encaminhados ao laboratório em lâminas e submetidos à coloração
Papanicolau. Idade, achados microbiológicos e distribuição temporal das análises foram obtidos por consulta nos prontuários eletrônicos. Foram avaliadas 1972 amostras.

Objetivo: A proposta deste trabalho é analisar a distribuição e o perfil de suscetibilidade
de candidemias em pacientes internados e ambulatoriais no período de janeiro de 2017
a agosto de 2020 em um hospital privado na cidade de São Paulo. Método: Realizamos
um estudo transversal, observacional analítico e retrospectivo utilizando a plataforma
MicrobiologiaBi para obtenção de dados. A identificação desses microrganismos foi
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Objetivo: Relatar o achado parasito Urbanorum spp em fezes de um paciente
atendido em um laboratório particular da cidade de Palmas, Tocantins. Método:
Paciente do sexo feminino, 56 anos de idade, obtido de um banco de dado, sem
identificação individual, com dispensa de tramitação no sistema CEP/CONEP
(Art. 1º, item V, Resolução 510/2016), com solicitação médica para o exame
parasitológico de fezes, entre outros exames de sangue e urina. Para o exame
parasitológico, foi coletada amostra fecal em frasco com conservante. A análise
foi realizada por meio da metodologia de sedimentação espontânea e visualização
microscópica do sedimento. Conclusão: Após o preparo do material, foi realizada
a análise do sedimento em lâmina corada por lugol, na qual foram detectadas
estruturas indicativas do protozoário Urbanorum spp (parasito com característica
arredonda, hialina e com pseudopodes sendo eliminados de seu interior, que podem
apresentar-se móveis nas fezes recém colhidas). Por tratar-se de um parasito incomum, nunca encontrado na rotina de exames do laboratório, foi realizado contato
com a paciente para informações quanto à presença de sintomas, como diarreia
ou dor abdominal; contudo, a paciente relatou estar assintomática. Procedeu-se
então a solicitação de uma segunda amostra para a confirmação do resultado,
a qual também evidenciou a presença do parasito. De acordo com as referências
bibliográficas pesquisadas, as estruturas referem-se ao protozoário Urbanorum
spp. Debates científicos têm sugerido uma nova parasitose intestinal de humanos
causada por esse protozoário, que foi descrito pela primeira vez no Peru, em 2016,
e no Brasil, em 2018. Referências: 1. Sousa et al. Infestação por Urbanorum spp.
na atenção primária: um relato de caso. Anais do 15º Congresso Brasileiro de
Medicina da Família e Comunidade; 2019.			

A idade das mulheres, com achados microbiológicos, variou com intervalo de 5 a 90
anos, sendo a faixa de 29 a 55 anos a mais prevalente (n = 251/61,3%). Trinta e duas
pacientes (0,8%) apresentaram resultado positivo para células neoplásicas malignas. No
mês de outubro, houve o maior número de amostras analisadas: 222 (11,2%). Análise
microbiológica apontou 59 amostras positivas para estruturas fúngicas compatíveis
com Candida sp; três para estruturas morfologicamente compatíveis com Trichomonas
vaginalis; 180 para bacilos supracitoplasmáticos (sugestivos de Gardnerella/Mobiluncus) e 1 para Leptothrix vaginalis. Conclusão: Resultados apontam que as medidas de
prevenção e controle do câncer uterino, sugeridas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) vêm sendo adotadas em mulheres sexualmente ativas (29 a 55 anos). Achados
microbiológicos de cocos e outros bacilos são considerados normais, pois fazem parte da
microbiota vaginal e não caracterizam infecções que necessitem de tratamento, assim
como espécies de Gardnerella/Mobiluncus e de Candida, que podem existir em 50% das
mulheres sem necessariamente causar infecção. Estudos adicionais acerca dos achados
citopatológicos são úteis para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de patologias
associadas. Referências: 1. Inca. Disponível em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/
estimativa-2018.pdf. Rev Bras Cancerol. 2002; 48(1): 13-5. 2. Reis NROG, et al. Scientia
Plena. 2013; 9(5). 3. Levi AW, et al. J ClinPathol. 2011; 135: 442-7. 4. Linhares IM, et al.
Ver Assoc Med Bras. 2010; 56(3): 370-4.
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CERATITE FÚNGICA POR WANGIELLA (EXOPHIALA) DERMATITIDIS:
RELATO DE CASO
Santos IM, Pinto VB, Gabriel LRL, Boaventura AC, Barreto BO, Kappel HB,
Nery LFA

5101

Objetivo: Relatar o caso de um paciente com ceratite fúngica por Wangiella (Exophiala) dermatidis atendido em um laboratório privado da cidade de Palmas, Tocantins.
Método: Paciente do sexo masculino, 68 anos de idade, obtido de um banco de dados,
sem identificação individual, com dispensa de tramitação no sistema CEP/CONEP (Art.
1º, item V, Resolução 510/2016), do qual foi recebido produto de raspado de córnea em
lâminas e semeio em meios de cultura em ágar Sabouraud e mycosel, com solicitação de
exame micológico direto e cultura para fungos. Na indicação clínica, o médico assistente
relatou que o paciente havia realizado transplante de córnea há um ano, tendo histórico
anterior de úlcera de córnea fúngica tratada com sucesso; contudo, apresentava-se com
dificuldade de cicatrização e depósito amarronzado na córnea, a qual foi desepitelizada
e o material clínico encaminhado para análise. Conclusão: Após processamento da
amostra, observamos no exame micológico direto com hidróxido de potássio a 20% a
presença de numerosas leveduras blastoconidiadas com pseudo-hifas. Na cultura em ágar
Sabouraud à temperatura ambiente (25°C-30°C), após 10 dias de incubação, houve o
desenvolvimento de colônia única com aspecto enegrecido e gelatinoso. Procedemos o
exame microscópico da colônia com azul de algodão, no qual foram observadas estruturas
leveduriformes castanho claro, corroborando, assim, os achados do exame micológico
direto do material clínico. O isolado da cultura foi identificado por espectometria de massa
(Maldi-Tof) como Wangiella (Exophiala) dermatidis. Este é um agente etiológico das
formas subcutânea, sistêmica e cerebral de feo-hifomicose; há poucos relatos clínicos de
infecções por este agente em infecções oculares. Referências: Brust EXS, et al. Interação
macrófago – Wangiella (Exophiala) dermatitidis. 2020.

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU): ANÁLISE COMPARATIVA
ENTRE PERFIS MICROBIOLÓGICOS DA ÚLTIMA DÉCADA NO
CONTEXTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Magnani ABC, Vasconcellos LS, Magnani BMC
Objetivo: Infecções do trato urinário (ITUs) são importantes no contexto da
saúde pública e devem ser monitoradas. Este trabalho objetivou descrever perfis
etiológicos das ITUs em pacientes assistidos nos ambulatórios e no hospital de
alta complexidade de uma universidade pública federal. Método: Trata-se de
estudo retrospectivo e transversal com base em dados do Sistema de Informação
Laboratorial (SIL). Foram analisadas 130.309 uroculturas de novembro de 2010
a agosto de 2019, sendo 76.442 de ambulatórios e 53.867 do hospital. Foram
analisados os seguintes dados: número de exames, taxa de positividade, agente
microbiológico, idade, gênero e origem (ambulatório ou hospital) dos pacientes. Conclusão: O número de pedidos se manteve constante ao longo dos anos,
porém, com aumento da positividade de 17,8% (2010) para 28,6% (2019) nos
ambulatórios e de 27,5% (2010) para 33,9% (2019) no hospital. Entre as amostras
positivas, 69,2% foram provenientes de mulheres, e cerca de 62,7% das ITUs no
sexo feminino foram causadas por E coli. O crescimento polimicrobiano subiu de
2,84% (2010) para 6,5% (2019) nos ambulatórios e de 4,64% (2010) para 8,7%
(2019) no hospital. Nos ambulatórios, os microrganismos mais comuns foram:
E. coli (63,5%), K. pneumoniae (9,5%), E. faecalis (4%), P. mirabilis (3,7%) e
S. agalactiae (3,2%). No hospital, foram: E. coli (44,4%), K. pneumoniae (12,7%),
E. faecalis (6,8%), P. mirabilis (4,1%) e P. aeruginosa (4%). Os fungos, em
especial as espécies de Candida, tiveram prevalência elevada no hospital (8%)
em relação aos ambulatórios (0,3%). Concluindo, houve diferenças no perfil das
ITUs de pacientes ambulatoriais e hospitalares, com resultados semelhantes aos da
literatura. O levantamento de dados via SIL foi importante para auxiliar o corpo
clínico a conhecer o perfil das ITUs, visando ao controle etiológico e ao tratamento
eficaz dos pacientes da instituição.

4991

RELATO DE CASO: PARASITO URBANORUM SPP EM FEZES DE
PACIENTE ATENDIDO EM UM LABORATÓRIO PARTICULAR DA
CIDADE DE PALMAS, TOCANTINS
Santos IM, Boaventura AC, Sobra NOB, Barreto BO, Araujo CM, Kappel HB,
Nery LFA
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5235

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE BASTONETES GRAM
NEGATIVO ISOLADAS EM HEMOCULTURAS DE UMA UNIDADE DE
PATOLOGIA CLÍNICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ALTA
COMPLEXIDADE: COMPARAÇÃO ENTRE CASUÍSTICAS DE 1998-2006
E 2011-2017

ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS EXAMES COLORAÇÃO DE GRAM E
HEMOCULTURA NO SERVIÇO DE MICROBIOLOGIA DE UM HOSPITAL
PÚBLICO FEDERAL
Hosken IBF, Faria TG, Britto LHF, Vasconcellos LS, Alvares J
Objetivo: Apurar e controlar os custos hospitalares é uma necessidade para as
organizaçõe de saúde. Lamentavelmente, é comum o desconhecimento dos custos
de exames laboratoriais, principalmente nos hospitais públicos do Sistema Único
de Saúde (SUS). O objetivo deste estudo é estimar os custos diretos e indiretos
dos exames coloração de Gram e hemocultura, desde a coleta até a liberação do
resultado, realizados em um hospital universitário federal. Método: A aplicação do
sistema “custeio baseado em atividades” (ABC) foi conduzida em cinco etapas: 1.
identificação e definição das atividades primárias e secundárias; 2. levantamento
dos custos dos recursos consumidos pelas atividades; 3. identificação e definição dos
direcionadores de custos; 4. custeamento das atividades; 5. comparação dos custos
de cada procedimento com valores atualmente repassados pelo SUS à instituição.
Conclusão: O custo do exame de Gram foi de US$ 6,67. Para o exame de hemocultura
(por frasco), os valores estimados foram de US$ 12,15 quando negativa, de US$ 46,50
quando positiva para bactérias Gram positivas e de US$ 46,87 para bactérias Gram
negativas do grupo Neisseria sp., Haemophilus sp. ou para leveduras. Em relação
à remuneração, os custos foram superiores a 800%, 300% e 500%, respectivamente,
aos valores ressarcidos pelo SUS. Os gastos estimados dos exames microbiológicos
foram superiores aos exames repassados pelo SUS, indicando a necessidade de revisão
dos processos de trabalho e melhoria do planejamento interno.

Oliveira G, Amaral ALB, Silva CVL, Faria LF, Ferreira SLM, Magnani BMC,
Mourão PHO, Vasconcellos LS
Objetivo: O número de infecções por bastonetes Gram negativos (BGN) é bastante expressivo, principalmente em processos cirúrgicos. O objetivo deste trabalho é comparar
o perfil de BGN identificados em hemoculturas processadas em dois períodos distintos,
entre 1988 e 2006 (A) e entre 2010 a 2017 (B). Método: Foram avaliadas 112.456 hemoculturas no período A e 114.817 no período B, de pacientes ambulatoriais e hospitalares,
realizadas na instituição, via sistema de automação – Bact Alert® (Biomerieux). O
tempo de incubação padrão adotado em hemocultura foi de sete dias na casuística A e
cinco dias na casuística B. Conclusão: Em A e B, foram identificadas 17.741 e 16.726
hemoculturas positivas, respectivamente, sendo isolados BGN em 5525 (29,6%) e 7748
amostras (46,3%). As cinco espécies mais frequentemente isoladas foram: Escherichia coli
[23,5% (A) e 16,7% (B)], Klebsiella pneumoniae [18,2% (A) e 17,6% (B)], Pseudomonas
aeruginosa [10,1% (A) e 18,6% (B)], Acinetobacter baumanni [9,59% (A) e 7,8% (B)]
e Enterobacter cloacae [8,41% (A) e 14,7% (B)]. Observamos que 10 dessas espécies
representaram 82,63% (A) e 90,1% (B) dos casos. Concluimos que a identificação das
espécies de BGN mais comumente isoladas pode trazer subsídios para futuros estudos
epidemiológicos, não apenas em nossa instituição, mas também para outros setores de
vigilância epidemiológica.
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RESULTADOS DE HEMOCULTURAS DE UMA UNIDADE DE
PATOLOGIA CLÍNICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ALTA
COMPLEXIDADE: COMPARAÇÃO ENTRE CASUÍSTICAS DE 1998-2006
E 2011-2017

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE COCOS GRAM POSITIVO
ISOLADOS EM HEMOCULTURAS DE UMA UNIDADE DE
PATOLOGIA CLÍNICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ALTA
COMPLEXIDADE: COMPARAÇÃO ENTRE CASUÍSTICAS DE 1998-2006
E 2011-2017

Amaral ALB, Faria LF, Oliveira G, Ferreira SLM, Silva CVL, Mourão PHO,
Magnani BMC, Vasconcellos LS

Faria LF, Amaral ALB, Silva CVL, Oliveira G, Ferreira SLM, Magnani BMC,
Mourão PHO, Vasconcellos LS

Objetivo: A hemocultura (HC) é um exame de grande importância para a identificação de patógenos, visando principalmente o direcionamento terapêutico
adequado. O objetivo deste trabalho é comparar o quantitativo de hemoculturas
e o perfil dos resultados processados em dois períodos distintos, entre 1998 e 2006
(A) e entre 2010 a 2017 (B). Método: Avaliaram-se todos os resultados de HC de
pacientes ambulatoriais e hospitalares, realizados na instituição, via sistema de
automação – Bact Alert® (Biomerieux). O período de incubação das amostras de
hemoculturas foi de sete dias no período A e cinco dias no período B. Em ambos
os períodos, diante da suspeita de endocardite ou fungemia, foi aguardado crescimento de até 21 dias. Conclusão: No período A, observou-se aumento do número
de solicitações, enquanto no período B, o número foi estável, com variação anual
entre 16.040 e 18.334 pedidos. Nas casuísticas A e B, foram avaliadas 112.456 e
114.817 hemoculturas, respectivamente; 17.741 (A) e 16.726 (B) mostraram-se
positivas (15,8% e 14,8%, respectivamente). No período B, a taxa de positividade
para isolamento de mais de um microrganismo foi de 0,86%, com dois isolados;
de 0,07%, com três isolados, e de 0,01%, com quatro isolados. Quanto ao perfil
dos microrganismos isolados, as taxas de positividade nos períodos A e B foram,
respectivamente: bactérias Gram positivas (BGP) (51,5% e 63,2%), bastonetes Gram
negativos (BGN) (29,6% e 46,3%) e fungos (4,3% e 5,7%).

Objetivo: Por serem patógenos residentes naturais na flora dérmica, normal ou
infectada, os cocos Gram positivo (CGP) apresentam maior facilidade em alcançar a
corrente sanguínea, justificando sua maior prevalência como agentes de septicemia e
de contaminações de amostras, quando há falha na assepsia prévia à coleta. O objetivo
deste trabalho é comparar o perfil de CGP identificados em hemoculturas processadas
em dois períodos distintos, entre 1998 e 2006 (A) e entre 2010 a 2017 (B) na instituição.
Método: Foram avaliadas 112.456 hemoculturas no período A e 114.817 no período
B, de pacientes ambulatoriais e hospitalares, realizadas na instituição, via sistema de
automação – Bact Alert® (Biomerieux). O tempo de incubação padrão adotado em
hemocultura foi de sete dias na casuística A e cinco dias na casuística B. Conclusão:
Nos períodos A e B, foram identificadas 17.741 e 16.726 hemoculturas positivas, respectivamente, sendo isolados CGP em 8447 (47,6%) e 10580 (63,2%) amostras. As cinco
espécies mais frequentemente isoladas foram: Staphylococcus epidermidis [32,22%
(A) e 26,2% (B)], Staphylococcus aureus [25,4% (A) e 18,5% (B)], Staphylococcus
haemolyticus [10,3% (A) e 8,5% (B)], Staphylococcus coagulase negativo [6,31% (A)
e 13,1% (B)], Enterococcus sp. (5,01% em A) e Staphylococcus hominis (7,8% em B).
Observamos que 10 dessas espécies representaram 93,12% em A e 88% em B, do total
de casos; S. epidermidis e S. aureus foram os mais comuns, perfazendo 57,58% (A)
e 44,7% (B). Concluimos que conhecer os agentes CGP mais comumente isolados em
hemoculturas pode trazer subsídios para futuros estudos epidemiológicos em nossa
instituição, bem como para outros setores de vigilância epidemiológica.

53

TEMAS LIVRES

J Bras Patol Med Lab • Volume 57 • 2021 • Suplemento 2º Congresso Virtual da Sociedade de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

PARASITOLOGIA

Conclusão: As plataformas apresentaram coeficiente de correlação fortíssima. Isso
significa que a divergência entre os resultados obtidos são causam impacto clínico,
promovendo assim uma resposta eficiente de precisão interensaio. Quanto ao estudo
de carryover, este apresentou um carreamento de apenas 0,046 [limite de erro instrumento cobas c513 (turbidimetria)] e tempo de análise mais rápido (7,2 segundos)
por amostra em comparação com o instrumento Premier Hb9210 (HPLC): 1 minuto
por amostra. Ambas metodologias reproduzem resultados altamente confiáveis. Referências: 1. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/Sidoq/Arquivos/CGCRE/DOQ/
DOQ-CGCRE-8_01.pdf. 2. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
anvisa/2003/res0899_29_05_2003.html. Disponível em: https://www.westgard.com/
biodatabase1.htmhttps://www.westgard.com/clia.htm.

5061

PERFIL DE PARASITAS INTESTINAIS EM PRIMATAS NÃO HUMANOS
VIVENTES EM UM CATIVEIRO NO ESTADO DO PARÁ
Barreto BO, Brandão AC, Albuquerque ICSC, Araujo C, Nery LFA
Objetivo: Traçar o perfil de enteroparasitas que acometem primatas não humanos
(PNH) viventes em um cativeiro no estado do Pará. Método: Foram analisados 807
prontuários de amostras coprológicas de PNH referentes a: Aotus infulatus, Cebus olivaceus, Sapajus apella, Chlorocebus aethiops, Callimico goeldii, Callithrix jacchus,
Callithrix penicillata, Leontocebus weddellii weddellii, Sapajus libidinosus, Alouatta
caraya, Saimiri collinsi, Ateles marginatus, Ateles paniscus, Mico argentatus, Alouatta belzebul, Ateles paniscus, Chiropotes atahicki, Leontopithecus crhysomellas,
Plectorucebus hoffmannsi, Saguinus bicolor e Saimiri collinsi. Os animais estavam
alocados em galpões pertencentes ao Centro Nacional de Primatas (CENP). O estudo
foi autorizado pela direção do CENP e pelas chefias dos Serviços de Saúde de Primatas
e de Ecologia e Manejo. Conclusão: Dos prontuários analisados, 295 apresentavam
exame parasitológico de fezes positivos para enteroparasitas. Isso corresponde a 36,5%
dos exames. As principais ocorrências foram do helminto Strongyloides stercoralis,
com 156 amostras positivas (52,8%), seguido dos protozoários Giardia lamblia
(10,5%) e Entamoeba coli (10,5%). Entre os helmintos que apresentaram menor
ocorrência, estão o Prosthenorchis elegans e o Thrichuris thrichiura; os protozoários
menos frequentes foram o Blastocystis hominis e o Endolimax nana. Os resultados
se assemelham aos apresentados por Pereira et al. (2010), que avaliaram helmintíases
e protozooses em PNH neotropicais na região norte brasileira. Portanto, neste estudo,
o helminto mais frequente nas amostras fecais de PNH avaliados foi o Strongyloides
stercoralis. Referências: 1. Pereira WLA, Galo KR, Silva KSM, Soares MCP, Alves MM.
Ocorrência de hepatites virais, helmintíases e protozooses em primatas neotropicais
procedentes de criação domiciliar: afecções de transmissão fecal-oral com potencial
zoonótico. Rev Pan-Amazônica de Saúde. 2010; 1(3): 57.

4096

IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS ROBUSTOS
(ALGORITMO A DA ISO 13528:2015) PARA ESTIMAÇÃO DA
MEDIANA MÓVEL DE RESULTADOS DE PACIENTES E DOS LIMITES
ESTATÍSTICOS DE VARIAÇÃO NO CONTROLE DE QUALIDADE EM
TEMPO REAL COM BASE NO PACIENTE
Dias AC, Greffin D, Rosa TCRA, Silva LA, Rozentalski R, Barbosa AL,
Martins GR, Nery LFA
Objetivo: A implementação do controle qualidade contínuo ou quase contínuo por
meio do uso de amostras de pacientes para detecção de deslocamentos atípicos nos
resultados tem sido um dos objetivos dos laboratórios desde 1965. Nosso objetivo foi
desenvolver um algoritmo robusto que tratasse o dataset e fornecesse medidas móveis
capazes de detectar problemas reais nos resultados de pacientes sistemas. Método: Usar
dataset com 7309 resultados de T4 livre, no período de janeiro a fevereiro de 2021,
para testar a detecção do problema ocorrido no equipamento Centaur XP nos dias
18/02 e 19/02 por meio do gráfico das medianas móveis, dos limites estatísticos e das
especificações da qualidade para viés máximo (VM). Etapas: 1. criar algoritmo A no
Microsoft Excel – cálculos condicionais e iterativos usando teste Tukey e algoritmo A
da ISO 13528 para estimar medianas móveis, média global robusta Huber e limites
estatísticos após dois ciclos iterativos. O VM será 50% do limite aceitabilidade da Controllab para T4 livre: 8,5%; 2. criar algoritmo A na linguagem Python – usar pacotes
pandas, numpy, matplotlib, seaborn e datetime; usar Jupyter Notebook, compilando
de forma segmentada para análise. Após a carga, os algoritmos tratam os dados; 3.
validar e otimizar estimativas geradas no Python; 4. avaliar estabilidade estatística e
validar o tamanho amostral – simular com dataset de diferentes equipamentos, exames e em períodos temporais. Conclusão: A solução identificou o problema nos dias
18/02 e 19/02. Disponibilizaremos os dados no ambiente nuvem, que se encontrará
dentro do datalake para termos performance e visualização em “tempo real”. Entre
os benefícios a médio prazo, após a automatização, podemos citar o seu uso quando
houver falta de materiais controle; na avaliação contínua de cada amostra de paciente
como parte do processo de controle e na detecção de mudanças reagentes de lote-lote.
Referência: 1. Badrick T, et al. Patient-based real-time quality control: review and
recommendations. Clin Chem. 2019; 65(8): 962-71.

QUALIDADE
4093

AVALIAÇÃO DA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICADA POR
IMUNOENSAIO DE INIBIÇÃO TURBIDIMÉTRICA POR MEIO DE UM
COMPARATIVO DIRETO PELO MÉTODO HPLC
Bezerra F, Pinho CCS, Ribeiro MMF
Objetivo: Comparar a performance de resultados para a análise de hemoglobina glicada entre os métodos HPLC e turbidimetria, visando a escolha de plataforma analítica
para o núcleo técnico operacional de uma operadora de saúde particular, no Estado
de Pernambuco. Buscamos também apresentar referência na literatura para consultas
futuras diante da tomada de decisão na escolha da metodologia. Método: Foram
analisadas 120 amostras de resultados conhecidos, processadas primeiramente no
equipamento de referência Premier Hb9210 (Trinity Biotech®), que realiza análise por
HPLC; em seguida, as amostras foram dosadas no equipamento Cobas c513 (Roche®),
que oferece análise por turbidimetria. Os resultados obtidos das duas plataformas foram
analisados por ensaio de comparabilidade analítica. Logo depois, esses valores foram
compilados no programa EP evaluator®, o qual forneceu, por meio das ferramentas de
validação (precisão interensaio-reprodutibilidade; precisão intraensaio-repetiblidade
e carryover), a performance da comparação dos instrumentos e dos testes avaliados.

4259

EFICIÊNCIA, QUALIDADE E SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DA MÉTRICA
SEIS SIGMA EM EXAMES DE BIOQUÍMICA
Nakatani SCQ, Cappellari A, Ramos MFS, Canali DGR, Groppa SR, Dias CMM
Objetivo: Avaliar o desempenho e o impacto de diferentes equipamentos do mesmo
fabricante, utilizando a métrica Seis Sigma na rotina de um grande laboratório
clínico brasileiro. Método: Foram analisados os analitos de maior volume na rotina
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Objetivo: Em 2021, foi criado um grupo formado por profissionais vinculados
a diferentes laboratórios clínicos, com a finalidade de desenvolver ferramentas
estatísticas colaborativas e abertas com base na linguagem de programação R e
disponibilizá-las para a comunidade laboratorial. Método: Como projeto piloto,
foi usada a ferramenta para validação e verificação de métodos qualitativos
desenvolvida no Excel e que estima: sensibilidade e especificidade diagnóstica;
valores preditivos; acurácia global; concordância positivos e negativos; concordância global e seus respectivos intervalos confiança 95%. Foi contratado um
programador para desenvolver a mesma solução na linguagem R. Utilizamos
exemplos de resultados de comparações qualitativas publicadas por Altman
(2000) para comparar com os resultados estimados na linguagem de programação do Excel e validar as estatísticas estimadas por meio da linguagem R.
Conclusão: Incialmente, disponibilizamos acesso livre ao pacote da solução na
linguagem R nas plataformas Blogger® e GitHub®. As soluções disponibilizadas virão
associadas a materiais (texto e/ou vídeo) que orientam seu uso e sua interpretação.
Posteriormente, a intensão é formar uma equipe multiprofissional (por exemplo,
especialistas da saúde, estatísticos, programadores etc). Referências: 1. Alberg AJ,
et al. The use of overall accuracy to evaluate the validity of screening or diagnostic
tests. J General Intern Med. 2004; 19(5 p1): 460-65. 2. Altman DG, et al. Diagnostic
tests. In: Altman DG, et al. (org.). Statistics with confidence: confidence intervals and
statistical guidelines. 2 ed. BMJ Book; 2000. cap 10, pp. 105-19. 3. CLSI. User protocol
for evaluation of qualitative test performance; approved guideline. Second edition.
CLSI document EP12-A2. Wayne, PA: Clinical Laboratory Standards Institute; 2008.
4. Wilson EB. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. J
Am Statistical Assoc. 1927; 22(158): 209-12.

do laboratório, sendo eles: albumina, colesterol, colesterol-HDL, creatinina, glicose,
proteínas totais, triglicerídeos e ureia, em dez equipamentos Advia 2400, Siemens®.
Todos os dados estatísticos e as análises são do período de julho a setembro 2020. O
coeficiente de variação (CV%) da média mensal de dois níveis de controle interno, a
inexatidão (bias%) de ensaios de proficiência de provedor nacional e internacional
e o erro total (ET%) CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) foram
utilizados como base. Conclusão: Na análise conjunta do total de equipamentos, os
analitos colesterol-HDL e triglicerídeos apresentaram sigma maior que 6; albumina,
colesterol e creatinina, sigma entre 5 e 6; e os analitos de glicose, ureia e proteínas
totais, sigma menor que 4. Na análise individual, os equipamentos apresentaram
sigmas diferentes para os analitos albumina, colesterol, creatinina e proteínas totais.
Nessa situação, é fundamental que os laboratórios com muitos equipamentos que
analisam os mesmos analitos realizem avaliações individuais e promovam ações
para parametrização das métricas. Referências: 1. Xia Y; Li M; Li B, et al. Sigma
metrics application for validated and non-validated detecting systems performance
assessment. J Clin Lab Anal. 2021; 35: e23676. 2. Westgard JO, Westgard AS. Six sigma
quality management system and design of risk-based statistical quality control. Clin
Lab Med. 2016. Disponível em: https://www.westgard.com/mltirule.htm. [Acessado
em: 18 maio 2021].
4302

DIAGNÓSTICOS MOLECULARES DE COVID-19 NO BRASIL: IMPACTO
DAS NÃO CONFORMIDADES NO PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS
CLÍNICAS
Freitas FAD, Oliveira PAS, Leite CF, Silva DC, Santos ALL, Nigro DCF, Carvalho EM
Objetivo: A iminente necessidade de testagem em massa da população brasileira,
decorrente da crise sanitária da Covid-19, exige agilidade na realização de testes
moleculares. O objetivo deste estudo é discutir, quantificar e qualificar as não conformidades que impactam no processamento em um laboratório de referência. Método:
Foram analisados dados entre janeiro e abril de 2021, totalizando 836.293 amostras.
Os dados foram coletados das planilhas de operação (Microsoft Excel/2016) e dos
indicadores de garantia da qualidade do software Interact (versão 7.0.26.9). No
período do estudo, foram verificadas 1.636 amostras em não conformidade, classificadas conforme a natureza e o tipo de erro: acondicionamento, cadastro, coleta e
identificação. A ocorrência de não conformidades foi quantificada por um período
de 30 dias. Conclusão: No presente estudo, observamos que a maior frequência está
relacionada com a duplicidade (41%) ou o volume insuficiente (39%). Quando
ocorre duplicidade, não há confiabilidade da identidade do paciente, e as amostras
não são processadas. Nos casos de volume insuficiente, é necessário que haja uma
nova coleta, impactando no tempo e na eficiência de diagnóstico. Quando observamos os valores absolutos de amostras não processadas e em não conformidade,
há uma grande incidência de amostras nessas condições ao longo dos meses do
estudo. O valor absoluto em janeiro de 2021 foi de 89,97% das amostras não foram
processadas; em fevereiro, 71,08%; em março, 93,83% e em abril, 95,77%. Apesar de
as amostras recebidas em não conformidade serem 0,2% do total, as consequências
para a atual crise sanitária são significativas. Quando 1486 pacientes não possuem
a confirmação de seus diagnósticos, o impacto é grande.		

4321

EVOLUÇÃO NA GESTÃO DO CONTROLE DAS INADEQUAÇÕES
DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA APÓS A IMPLANTAÇÃO DA
FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE EM NUCLEOS TÉCNICOS
HOSPITALARES DA MESMA REDE LABORATORIAL NO BRASIL
Alves EPM, Cruz ICL, Canali DGR
Objetivo: Além de fazer parte dos requisitos legais previstos para laboratórios clínicos,
a garantia da qualidade por meio da adequação dos ensaios de proficiência (EP)
é parte fundamental na rotina laboratorial e da segurança do paciente. O objetivo
deste estudo foi avaliar a evolução das tratativas de resultados inadequados de EP
em núcleos técnicos hospitalares, após a implantação de Business Intelligence (BI)
por meio de Dashboard e gestão à vista em diferentes níveis gerenciais. Método:
Para o estudo, foi realizado acompanhamento das inadequações de EP, no período
de junho de 2020, início da estruturação de dados em BI, a abril de 2021, em 70
núcleos técnicos laboratoriais em hospitais distribuídos em todo território nacional.
O conjunto das inadequações foi classificado nos grupos de: análise de causa, plano
de ação e verificação da eficácia. Os dados foram tratados inicialmente em cada
núcleo hospitalar e com rodadas quinzenais de alinhamento com equipe multidisciplinar para tomada ações sistêmicas, aprofundamento das causas, monitoramento
das ações e tratativas pontuais em locais com inadequações recorrentes. Conclusão:
Embora os sistemas convencionais utilizados na maioria dos laboratórios contribuam para a gestão dos processos quanto à garantia da qualidade, a implantação da
ferramenta BI, por meio de Dashboard e gestão à vista, foi um importante aliado na
evolução da gestão do controle das inadequações em EP, possibilitando avaliação
individual de cada participante, além de maior domínio do processo e auxílio na
tomada de decisões de estratégicas. Referências: 1. Falconi VC. Gerenciamento da
rotina do trabalho do dia a dia. 8 edição. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento
Gerencial; 2002. 2. Oliveira CO, Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório:

4332

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA GESTÃO DA QUALIDADE ANALÍTICA:
O USO DA PROGRAMAÇÃO EM R
Dias AC, Almeida TF, Vieira LMF, Oliveira DO, Campos JR, Dias CMM
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como assegurar a qualidade na prática. 1 edição. Rio de Janeiro: ControlLab; 2011.
78 p. 3. Critérios para a habilitação de provedores de ensaios de proficiência segundo
os princípios da ABNT ISO/IEC Guia 43; 1999.

APLICATIVO PARA CONTROLE DE QUALIDADE EM LABORATÓRIOS
DE ANÁLISES CLÍNICAS
Bispo CDS, Bissaco MAS, Marcelino EY, Kimura RJC, Campos MRM

4300

Objetivo: Desenvolver uma proposta de aplicativo (CMQualy) com base nas normas
certificadoras PALC e ONA para auxiliar a gestão da qualidade em laboratórios de
análises clínicas. Método: Foram selecionadas as normas PALC e ONA para elaboração do questionário e o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais
necessários para desenvolver a integração dessas duas normas. Ao implementar esse
protocolo em planilha eletrônica com auxílio de macros personalizadas, foi gerada
uma prototipação que permitiu demonstrar sua viabilidade. Essa prototipagem
auxiliou na implementação da lógica de integração e na apresentação das perguntas
referentes a normas PALC e ONA, definição das telas e botões de opções, além de
gráficos e relatórios de resultados individuais, por área e total. Para verificação e
validação dos requisitos implementados, foram realizados os testes de software
(caixa branca e caixa preta) e solicitada a opinião de especialistas em qualidade de
laboratórios de análises clínicas, os quais opinaram sobre esse produto no intuito
de validar os requisitos implementados e sugerir melhorias. A opinião sobre a
usabilidade foi realizada utilizando-se a escala System Usability Scale (SUS), que
apresentou um escore igual a 88 ± 5,98, indicando que o produto desenvolvido
tem potencial de proporcionar facilidade e rapidez para um processo extensivo e
burocrático de verificação da qualidade em laboratório de análises clínicas. Conclusão: Foi desenvolvido um protocolo computadorizado denominado CMQUALI,
o qual abrange um conjunto de tarefas específicas levando em conta normas de
qualidade de software e conceitos de engenharia de software, bem como normas
aplicadas em auditoria de laboratórios de análises clínicas. Referências: 1. Bispo
CDS. Aplicativo para controle de qualidade em laboratórios de análises clínicas.
[dissertação]. São Paulo, Universidade de Mogi das Cruzes; 2021.
		

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO
PARA QUANTIFICAÇÃO DE IGG, ALBUMINA, KAPPA E LAMBDA NO
SORO E LIQUOR
Avallone LB, Salomão DF, Carvalho DCB, Bonfante SS, Leite FBVM,
Domingues RB, Soares CAS
Objetivo: Este trabalho tem por finalidade avaliar o desempenho de um sistema automatizado para quantificação de IgG, albumina, kappa e lambda no soro e no liquor.
Método: Foram selecionadas amostras de soro e liquor de 20 pacientes com hipótese
diagnóstica de doença desmielinizantes. O protocolo de verificação foi composto por
comparabilidade e imprecisão. Os resultados de IgG liquor, IgG soro e albumina foram
comparados com os resultados encontrados na rotina por nefelometria, imunoturbidimetria e colorimetria, respectivamente. Kappa e lambda foram comparadas com
laboratório parceiro, utilizando a mesma metodologia (turbidimetria). Para análise
estatística, foi feita correlação de Pearson com critério de aceitação acima de 0,90 e
regressão linear. Para imprecisão, foram selecionadas amostras com valores altos e
baixos de IgG e kappa. As amostras foram executadas cinco vezes seguidas por cinco
dias consecutivos. Foram calculados os coeficientes de variação (CV%) intracorrida
(repetibilidade) e intralaboratório. O critério de aceitação foi um CV% abaixo do
estipulado pela bula do fabricante. Conclusão: Os resultados demonstram que o
novo equipamento automatizado para soro e liquor garante resultados concordantes
com as especificações do fabricante e pode ser utilizado para avaliação laboratorial
do paciente com suspeita de doença desmielinizante. Por ser um exame novo, a
utilização do índice kappa livre (quociente kappa livre/quociente albumina) no
diagnóstico de esclerose múltipla deve ser avaliada em conjunto com outros métodos
diagnósticos. Referências: 1. Agnello L, Lo Sasso B, Salemi G, et al. Clinical use of
kappa free light chains index as a screening test for multiple sclerosis. Lab Med. 2020;
51(4): 402-07. 2. Gudowska-Sawczuk M, Tarasiuk J, Kulakowska A, Kochanowicz J,
Mroczko B. Kappa free light chains and igg combined in a novel algorithm for the
detection of multiple sclerosis. Brain Sci. 2020; 10(6): 324. Published 2020 May 27.
doi:10.3390/brainsci1006032.

4391

PERFORMANDO O INDICADOR DE AVALIAÇÃO EXTERNA DA
QUALIDADE POR MEIO DA AUTOGESTÃO
Magalhães LM, Canali DGR, Dias CMM, Mata LS, Silva JMC, Ramos MFS
Objetivo: Indicadores de avaliações externas da qualidade (AEQ) mostram a exatidão
analítica, e suas inadequações devem focar na investigação da causa raiz. O objetivo
deste estudo é demonstrar o desempenho dos cinco principais motivos de inadequações
de AEQ ao longo de 2020, em 29 marcas de um grupo laboratorial no Brasil, utilizando
dados de Business Intelligence (BI) – Dashboard. Método: Em 2019, a avaliação dos
indicadores de AEQ era realizada em Excel® com alinhamentos entre qualidade e área
técnica. No ano de 2020, a ferramenta BI-Dashboard foi implantada, contemplando
inadequações e análise de tratativas, de acordo com recomendações da Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) e de um provedor de ensaio de proficiência (EP)
nacional. Foram analisados 25% de 1.073 inadequações em quatro trimestres, sendo
os cinco principais motivos: causa não aparente, CQI tendencioso, erros de transcrição,
desafios com provedor e problemas com insumos. Os motivos foram tratados de forma
sistêmica com benchmarking, eficácia das análises e ações desenvolvidas. Conclusão:
As 39 inadequações de causa não aparente diminuíram em 31%, 47% e 75% ao longo
dos trimestres. Nos 27 registros de CIQ tendencioso, a queda foi de 6%, 75% e 85% nos
trimestres seguintes. Os 25 erros de transcrição reduziram em 44% e 80% nos segundo e
quarto trimestre, respectivamente; o terceiro trimestre não teve alteração. Os 20 desafios
com provedor caíram 25% no segundo trimestre, sem registros posteriores. No motivo
problemas com insumos, a queda foi de 53% no segundo trimestre, sem registros a seguir.
A nova ferramenta e a dinâmica aplicada corroboraram a autogestão, possibilitando a
melhoria na análise de causa, ações sistêmicas e eficazes. Os resultados mostram queda

4506

VALIDAÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO NO DIAGNÓSTICO DE
INFECÇÃO POR SARS-COV-2
Santos RWF, Santos IL, França KFC, Menezes JRS, Araujo FOA, Alves AA
Objetivo: Avaliar o desempenho do teste rápido COVID-19 Antígeno na investigação
de casos suspeitos de infecção por Sars-CoV-2. Método: Quinze esfregaços nasais de
casos suspeitos de infecção por Sars-CoV-2 foram testados utilizando o kit Ichroma
COVID-19 Antígeno, que detecta a proteína de nucleocapsídeo do Sars-CoV-2; em
seguida, foi realizado o RT-PCR em tempo real utilizando o kit Abbott Real Time
SARS-COV-2. Conclusão: Apesar da limitação do estudo (número de amostras
testadas), é possível observar que o método rápido de COVID-19 Antígeno apresenta
um bom desempenho, principalmente em amostras com cargas virais altas. Porém,
ele é considerado um teste de baixa sensibilidade, apesar da alta especificidade,
enquanto o RT-PCR em tempo real permanece sendo o padrão-ouro no diagnóstico
da infecção por Sars-CoV-2.
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análise dos dados. Referências: 1. Oliveira CA, Mendes ME. Gestão da fase analítica
do laboratório: como assegurar a qualidade na prática. Vol. 1. 1 ed. Rio de janeiro:
Controllab; 2010.

no percentual dos cinco principais motivos de inadequações, maior comprometimento
das equipes e enriquecimento das tratativas.		
4924
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CRITÉRIOS PRÉ-ANALÍTICOS ASSOCIADOS AO SUCESSO DE ESTUDO
CITOGENÉTICO EM TERAPIA CELULAR: REVISÃO DE 93 AMOSTRAS

COMPARABILIDADE DE ENSAIOS BIOQUÍMICOS NO SANGUE
HEPARINIZADO, EDTA E SORO

Kishimoto RK, Lucon DR, Borri D, Silva JL, Cordeiro MG, Santos MFM,
Safranauskas RMSO, Velloso EDRP

Rodrigues L, Borges JM, Mollo ERR, Goes AM, Zangrande MCFS, Ramos AMF

Objetivo: Definir os critérios pré-analíticos importantes para a realização do cariótipo
de diferentes tipos celulares para terapia celular. Método: Foram reavaliados critérios
pré-analíticos de amostras de células a serem utilizadas como produto de terapia celular. Análise de pelo menos 20 metáfases, resolução mínima de 400 bandas e liberação
a curto prazo (três dias) foram utilizadas como critérios de sucesso na realização do
cariótipo. Conclusão: Das 93 amostras, 70 (75,3%) eram mesenquimais; sete (7,5%),
células renais; sete (7,5%), células natural Killer; seis (6,5%), condrócitos; duas (2,2%),
feeder (K562); e uma (1,1%), fibroblasto. Sucesso foi obtido em 86 (92,5%) casos.
Associamos esse resultado na análise cariotípica à morfologia (células alongadas com
interação célula-célula), ao tempo médio de divisão (36 h) e à confluência celular
(80%). Tempo de cultura e condições de transporte também podem interferir no
sucesso do estudo. O estudo citogenético é um pré-requisito exigido pela Anvisa para
garantir a segurança e a qualidade das células para uso clínico, prevenindo que cultivos
celulares de manipulação extensa com alterações cromossômicas (modificando suas
características metabólicas, diferenciação, ativação e proliferação) sejam utilizados.
Os critérios descritos neste estudo visam orientar o envio correto dessas amostras ao
laboratório de citogenética.

Objetivo: Comparar o plasma de heparina, EDTA e soro nos ensaios de bioquímica
conforme bula. Método: Comparabilidade – é um método de avaliação direta
dos parâmetros das varáveis do estudo. O ensaio será composto por 30 amostras
de valores conhecidos e já mensurados no soro, que é o material de espécimen
utilizado no laboratório. Análise dos resultados – utilizando o software Excel,
faremos as análises paramétricas com a metodologia Anova nos dados. Faremos
também o teste de hipótese de aceitação ao modelo. Como hipótese nula, as médias
deverão são iguais e como alternativa declararemos que as médias são diferentes.
Como critério de aprovação, o F deverá ser inferior ao F-crítico e o valor de p terá
que obedecer aos critérios da hipótese, tendo a referência o p ˃ 0,05. A correlação
linear de Pearson deverá ser superior a 0,9. Conclusão: Para todos os 23 analitos
avaliados no setor de bioquímica básica de urgência, os resultados obtidos foram
estatisticamente significativos. Anova retornou valores abaixo dos critérios de
rejeição. No teste de hipótese, aceitamos o H0; as médias são iguais, com valor
de p > 0,05. No estudo de regressão, observamos valores lineares com r superior
a 0,9. De acordo com as orientações do fabricante no estudo de interferência, o
plasma de heparina e EDTA foram aprovados quando comparados com os ensaios
do soro para seus respectivos analitos.

4823

TESTES LABORATORIAIS REMOTOS

A GESTÃO EM TEMPO REAL DO CONTROLE EXTERNO DA
QUALIDADE POR MEIO DE DASHBOARD EM UMA REDE DE
LABORATÓRIOS BRASILEIROS

4140

Teixeira MRM, Castanho MXL, Nogueira MLF, Canali DGR, Dias CMM
Objetivo: O estudo tem como objetivo apresentar a plataforma Business Intelligence
(BI) de análise de dados para avaliação de diferentes níveis gerenciais dos resultados
dos ensaios de proficiência em tempo real. Método: Os dados avaliados correspondem ao desempenho do ano de 2020 da rotina analítica da rede laboratorial,
abrangendo todos os participantes. O uso da plataforma de BI fornece clareza nos
resultados apresentados e segurança no serviço prestado. A metodologia aplicada
possibilita uma visão geral da performance de cada participante, suas inadequações,
acompanhamento das ações e as principais causas. A plataforma apresentou os
seguintes dados referente ao ano de 2020: a performance dos 131 participantes foi
de 96,95%; o mercado público, de 94,55%; o mercado privado, de 97,77%; o núcleo
técnico operacional, de 97,67%; e as unidades hospitalares, de 96,62% de uma
meta de 97,5%. Das inadequações, temos 49% em microscopia das células, 22% em
bioquímica, 10% em exames da hematologia e 19% entre os demais exames. Como
principais causas, 21% na identificação da morfologia das células; 13% em erros
de transcrição, casa decimal e unidade de medida; 11% de causas sem explicação;
5% de reconstituição incorreta, com o status das ações 61% encerradas; 17% em
avaliação da eficácia; 13% em plano de ação; e 9% em análise de causa. Conclusão:
A disponibilização dos resultados nessa ferramenta promoveu avanços na gestão
do processo, tornando-o mais eficiente, com a necessidade de profissionais mais
preparados e capacitados, além de revisão do sistema operacional e adequação das
ferramentas utilizadas no laboratório com foco na meta estabelecida por meio da

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM TESTE RÁPIDO PARA
DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HCV
Neves SPF, Lino VS, Castro TGA, Rodrigues AB
Objetivo: Avaliar o desempenho de um teste rápido anti-HCV em um hospital
universitário. Método: Foram testadas 121 amostras de soro com resultados estabelecidos por quimiluminescência amplificada (Ortho Clinical Diagnostics, UK) para
avaliação do teste rápido HCV-BIOCLIN (Quibasa Química Básica, BH, Brasil): 51
amostras não reagentes; duas indeterminadas; 48 reagentes com índices > 8; e 20
reagentes com índices entre 1 e 8. A leitura foi feita por três observadores diferentes.
Resultados ou leitura divergentes foram repetidos. Alguns pacientes fizeram carga
viral e real time HCV (Abbott Molecular Inc., Il, USA), utilizada para a análise dos
resultados discordantes. Conclusão: As 51 amostras não reagentes foram negativas
no TR (100% concordantes), assim como as duas amostras indeterminadas. Das 48
amostras reagentes com índices > 8, 46 foram positivas no TR e duas, negativas,
uma dela com CV indetectável, mostrando ausência da infecção naquele momento
(97,1% de concordância). As 23 amostras reagentes com índices ˂ 8 foram negativas
no TR. Esses resultados têm VPP muito baixo. Dezesseis desses pacientes tinham CV
indetectáveis, sugerindo maior especificidade do TR. A maior sensibilidade da quimiluminescência explicaria os resultados falso positivos. Diante dos bons resultados, o
teste pode ser utilizado, porém, sempre tendo em mente a janela sorológica da infecção
e o risco do paciente. Referências: 1. CDC recommendations for hepatitis C screening
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among adults. 2020. Recommendations and reports. 2020; 69(2); 1-17. 2. Centers for
Disease Control and Prevention. Guidelines for laboratory testing and result reporting
of antibody to hepatitis C virus. MMWR Recomm Rep. 2003; 52: 1-13. 3. Clin Vaccine
Immunol. 2012; 19(8): 1329-31. 4. Role of signal-to-cutoff ratios in hepatitis C virus
antibody detection. BMC Infect Dis. 2017; 17(Suppl 1): 695. 5. Diagnostic accuracy
of tests to detect Hepatitis C antibody: a meta-analysis and review of the literature.

e o analito foi considerado aprovado se o erro total fosse inferior à especificação da
qualidade analítica definida pelo laboratório (fonte: estimado a partir do CVi – biological variation in patients with disease). Concordância clínica e estatística Kappa
também foi realizada. Conclusão: Após análise estatística dos dados, foram obtidos
os seguintes resultados: imprecisão nível 1 (1102 pg/ml) – 5%; imprecisão nível 2
(530,1 pg/ml) – 5,82%; imprecisão máxima permitida – 12%; erro total nível 1 de
decisão médica (100 pg/ml) – 15,34%; erro total nível 2 de decisão médica (530,1
pg/ml) – 12,47%; erro total máximo permitido – 36%; bias nível 1 (100 pg/ml) –
5,74%; bias nível 2 (530,1 pg/ml – -4,22%; bias máximo permitido – 18%. Houve uma
concordância clínica de 95%, e a estatística Kappa foi de 0,86 (muito boa correlação
entre os métodos (> 0,8). Concluímos que o teste apresenta desempenho analítico
aprovado e que a dosagem em sangue total se compara com a dosagem em plasma
EDTA para o analito BNP.

4156

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM TESTE RÁPIDO PARA
ANTICORPOS ANTI-T. CRUZI
Neves SPF, Lino VAS, Mesquita L, Guimarães TT
Objetivo: Avaliar o desempenho de um teste rápido anti-T. cruzi em soro humano.
Método: Cinquenta e nove amostras de soro positivas (n = 24) e negativas (n = 34),
definidas por dois testes sorológicos diferentes concordantes, e uma inconclusiva
foram testadas em um hospital universitário de referência. Os testes rápidos OnSite
Chagas Ab-Combo (CTK Biotech, USA) recombinante foram gentilmente cedidos pelo
distribuidor. O diagnóstico foi estabelecido pela hemaglutinação/HAI, utilizando
antígenos brutos (Gold Analisa Diagnostica, Brasil) e pela quimiluminescência/
CMIA recombinante (Architect Chagas Assay, Abbott Laboratories, Germany). Resultados discordantes foram testados por imunofluorescência indireta (IFA Vircell
Microbiologists, España). A leitura foi feita por dois observadores. Conclusão: Apesar
do pequeno número de amostras testadas, encontramos 100% de sensibilidade e
100% de especificidade, valores similares aos da literatura. A amostra inconclusiva
(HAI positivo/IFA indeterminado/CMIA negativo) foi negativa no teste rápido,
concordando com a quimiluminescência, mais específica. O teste oferece uma
ótima alternativa para pequenas rotinas laboratoriais e em casos de sorologias
discordantes. Referências: 1. II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas; 2015.
2. Pinto Dias, et al. Epidemiol Serv Saude, Brasília. 2018; 27: 1-81. 3. Egüez KE, et
al. Rapid diagnostic tests duo as alternative to conventional serological assays for
conclusive Chagas disease diagnosis. PLoS Negl Trop Dis. 2017. 4. Lopez-Albizu C,
et al. Rapid diagnostic tests for trypanosoma cruzi infection: field evaluation of two
registered kits in a region of endemicity and a region of nonendemicity in Argentina. J Clin Microbiol, 2020; 58(12). 5. Sánchez-Camargo CL, et al. Comparative
evaluation of 11 commercialized rapid diagnostic tests for detecting Trypanosoma
cruzi antibodies in serum banks in areas of endemicity and nonendemicity. J Clin
Microbiol. 2014; 52(7): 2506-12.

4644

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO TESTE RÁPIDO PARA
DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO SARS-COV-2 PANBIO ABBOTT®
FRENTE AO RT-PCR
Campos JR, Fernandes AB, Barbosa MM, Alves CRAA, Cabral EDL
Objetivo: Comparar o desempenho do teste rápido imunocromatográfico PANBIO
ABBOTT® em relação à metodologia considerada padrão-ouro (RT-PCR). Método: Um
total de 73 amostras obtidas por swab de nasofaringe foram comparadas. Vinte e uma
amostras de indivíduos com início dos sintomas inferior a cinco dias foram caracterizadas
com resultado detectado pela metodologia de RT-PCR e 52 amostras, como não detectado
metodologia de RT-PCR. O grupo-controle foi constituído por profissionais de laboratório sem evidências clínicas da Covid-19. Para participação na pesquisa, foi aplicado
o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Para o teste rápido, utilizamos a
metodologia imunocromatográfica COVID-19 – Ag Rapid Test Device Panbio Abbott®.
Para a realização do RT-PCR, utilizamos o termociclador PPCR102 – Applied Biosystem
Modelo 7300 e reagentes 2019-nCov RUO Kit IDT validado pelo protocolo CDC, além
de sondas comerciais dos ensaios N1 e N2 determinados pelo CDC. Para sequência dos
iniciadores, empregamos o ensaio TaqMan Comercial. Conclusão: Após análise estatística,
obtivemos os seguintes resultados: sensibilidade – 95,2% IC95% (77,3% a 99,2%); especificidade – 100% IC95% (93,1% a 100%); acurácia diagnóstica – 98,6% IC95% (92,6%
a 99,8%). Considerando uma prevalência de 5%: VPP – 100% IC95% (37,1% a 100%);
VPN – 99,7% IC95% (98,7% a 100%). As amostras com resultado detectado apresentaram
cycle threshold (CT) pelo RT-PCR variando entre 12 e 29, com média de 18,27 ± 4,54.
Concluímos que o teste de antígeno PANBIO ABBOTT® apresentou elevada sensibilidade
diagnóstica em pacientes sintomáticos com alta carga viral e elevada especificidade em
pacientes assintomáticos.		

4612
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VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO ANALÍTICO DO KIT COMERCIAL
TRIAGE BNP TEST QUIDEL® PARA DOSAGEM DO PEPTÍDEO
NATRIURÉTICO TIPO B

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO TESTE RÁPIDO PARA
DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO SARS-COV-2 COVID-19-AG LABTEST®
EM RELAÇÃO AO TESTE PANBIO ABBOTT®

Nunes JT, Campos JR, Fernandes AB, Cabral EDL
Objetivo: Avaliar o desempenho analítico do teste unitário BNP correlacionando as
dosagens em sangue total e plasma em EDTA pela metodologia de imunoensaio por
fluorescência no equipamento portátil Triage MeterPro QUIDEL®. Método: Um total
de 20 amostras de sangue total coletadas em EDTA-K2 foram submetidas ao teste
Imunoensaio por Fluorescência QUIDEL®, kit Triage BNP Test®, no analisador Triage
MeterPro. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas sob refrigeração a 3000
rpm por 15 minutos, para obtenção do plasma; uma nova dosagem foi realizada para
verificação da comparabilidade. Teste de imprecisão foi realizado utilizando o controle
Marcador Cardíaco-BNP da ControlLab. Para comparação entre os métodos, quatro
amostras positivas e 16 negativas foram utilizadas no método comparativo. A análise
estatística foi realizada por meio da planilha de comparação de métodos Labtest®,

Campos JR, Costa TE, Silva MS, Silva AER, Faustino SCP, Fernandes AB,
Cabral EDL
Objetivo: Verificar o desempenho do teste rápido imunocromatográfico Covid-19-Ag Labtest® em relação ao kit Panbio Abbott®. Método: Um total de 116 amostras
pareadas obtidas por swab de nasofaringe foram submetidas à pesquisa de antígenos
do Sars-CoV-2 nos kits Covid-19-Ag Labtest® e Panbio Abbott®. O teste Panbio Abbott® foi utilizado como referência. Foram incluídos na pesquisa 60 indivíduos do
sexo feminino e 56 do masculino, com data do início dos sintomas inferior a cinco
dias. Para realização das análises, foram utilizados os testes imunocromatográficos
COVID-19 – Ag Rapid Test Labtest® Ref. 740.2 e COVID- 19 – Ag Rapid Test Device
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Panbio Abbott®. Conclusão: Oitenta e cinco amostras foram caracterizadas como
não regente, e 31, como reagente, pelo teste Panbio Abbott® para comparação com
o kit COVID-19-Ag Rapid Test Labtest® Ref. 740.2. Após análise estatística dos dados,
obtivemos os seguintes resultados: concordância positiva – 100% IC95% (89% a 100%);
concordância negativa – 100% (95,7% a 100%); acurácia diagnóstica – 100% IC95%
(96,8% a 100%). Concluímos-se que o teste COVID-19-Ag Rapid Test Labtest® Ref.
740.2 compara-se com o COVID- 19 – Ag Rapid Test Device Panbio Abbott® e pode ser
utilizado para a detecção do vírus Sars-CoV-2 em pacientes sintomáticos.

valores de LDL-C e não HDL-C são estimados por fórmulas e não entraram na análise. Os
resultados foram analisados com auxílio de inteligência artificial. Conclusão: O teste do
colesterol total apresentou sensibilidade de 91,67% e especificidade de 89,47%. Os testes
de HDL-C e triglicerídeos apresentaram sensibilidade e especificidade superiores a 99%,
confirmando a eficácia do equipamento de TLR utilizado. A quantificação dos analitos
no exame de perfil lipídico pode ser uma alternativa rápida e adequada para a triagem
das dislipidemias e o monitoramento de diversas patologias. Referências: 1. Faludi AA,
Izar MC, Saraiva JF, et al. Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção
da Aterosclerose, 2017. Arq Bras Cardiol. 2017; 109(2 Supl. 1): 1-76.

4682
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DESENVOLVIMENTO DE UM TESTE LABORATORIAL REMOTO (TLR)
PARA TRIAGEM QUANTITATIVA DO HORMÔNIO ESTIMULADOR DA
TIREOIDE

DESENVOLVIMENTO DE UM TESTE LABORATORIAL REMOTO PARA
TRIAGEM SOROLÓGICA DO VÍRUS DA ZIKA

Licetti AG, Correa RF, Jesus TCS, Albano VH, Malucelli LC, Severo MG,
Alves GLN, Melchioretto C

Jesus TCS, Licetti AG, Correa RF, Albano VH, Malucelli LC, Santos CM,
Severo MG, Alves GLN

Objetivo: Avaliar a eficácia do teste laboratorial remoto de triagem para a quantificação de
hormônio estimulador da tireoide (TSH) para a triagem do hipotireoidismo, permitindo
o aumento da acessibilidade ao diagnóstico precoce dessa doença. Método: O TSH é um
hormônio pituitário produzido pela hipófise, que regula a secreção de tiroxina (T4) e
tri-iodotironina (T3), responsáveis por 80% dos processos metabólicos. A desregulação
da atividade dos hormônios tireoidianos pode desencadear um quadro clínico denomonado hipotireoidismo, condição que pode ocorrer em todas as faixas etárias, sendo
mais comum em mulheres. O desenvolvimento de um teste para a quantificação de TSH
em um equipamento TLR visa facilitar e otimizar a disponibilização dos resultados ao
paciente. Também permite ampliar a acessibilidade das pessoas a um diagnóstico precoce,
melhorando a qualidade de vida do paciente. Para avaliar o desempenho do teste, foram
realizadas diversas etapas para a validação da metodologia. Foram obtidos resultados
das amostras de 79 pacientes no equipamento de TLR, por imunocromatografia, para
a quantificação de TSH. Para a análise dos resultados, foram utilizadas ferramentas de
inteligência artificial em conjunto com a metodologia de TLR. Conclusão: Obtivemos
sensibilidade e especificidade > 99% e acurácia de 92,5%, confirmando a eficácia do
equipamento de TLR para a quantificação de TSH, que pode ser uma alternativa adequada
à triagem e ao monitoramento do hipotireoidismo. Referências: 1. Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia. Doenças da tireoide – avaliação do hormônio tireoestimulante (TSH). Rev Assoc Med Bras. 2006; 52(4).

Objetivo: Apresentar a eficácia de um teste laboratorial remoto (TLR) para a triagem
na detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da zika. Métodos: O
vírus da zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, foi identificado pela primeira
vez no Brasil em abril de 2015. Em novembro de 2020, completaram-se cinco anos
desde a publicação da Portaria nº 1.813, que declarou o vírus da zika como emergência em saúde pública de importância nacional, devido ao aumento no número
de nascidos com microcefalia no Brasil. Segundo a Secretaria de Vigilância da Saúde,
entre 2020 e 2021, foram notificados 327 casos prováveis (taxa de incidência de 0,15
casos por 100 mil habitantes) de vírus da zika no país. Considerando a prevalência
da doença e para otimizar a acessibilidade ao teste diagnóstico, uma tecnologia com
utilização de inteligência artificial e a metodologia de TLR foram desenvolvidas para
a avaliação qualitativa dos anticorpos do vírus da zika, bm como do IgG e IgM, indicando se houve contato prévio com o agente infeccioso. Conclusão: Foram testadas
46 amostras para o anticorpo IgG do vírus da zika; obtivemos: sensibilidade > 99%;
especificidade > 99% e acurácia > 99%. Nas 47 amostras testadas para IgM do vírus
da zika, tivemos: sensibilidade > 99%; especificidade > 99% e acurácia > 99%. Os
resultados indicam que a avaliação qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus
da zika, na metodologia do TLR analisado, é adequada para a triagem epidemiológica. Referências: 1. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Vol. 52.
Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas causados por vírus transmitidos
pelo mosquito Aedes (dengue, chikungunya e zika), semanas epidemiológicas 1 a
8, 2021. 2. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Vol. 51. Situação
epidemiológica da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika em 2020,
até a SE 45, novembro de 2020.

4712

VALIDAÇÃO DO EXAME DE PERFIL LIPÍDICO PARA UM
EQUIPAMENTO DE TESTE LABORATORIAL REMOTO (TLR)

4828

Albano VH, Correa RF, Licetti AG, Malucelli LC, Santos CM, Severo MG,
Alves GLN, Jesus TCS
Objetivo: Avaliar o desempenho do exame de perfil lipídico realizado pela metodologia
enzimática colorimétrica rápida em um equipamento de teste laboratorial remoto (TLR).
Método: As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no Brasil,
ocasionando cerca de mil mortes por dia, segundo dados da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. O colesterol total elevado é um dos principais fatores das doenças cardiovasculares (DCV). É de suma importância que haja um controle por meio do rastreamento do
exame de perfil lipídico, pois o monitoramento contribui para evitar o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares. O perfil lipídico (colesterol total, triglicerídeos, LDL-C, HDL-C,
não HLD-C) também é utilizado para diagnóstico e tratamento das dislipidemias que
podem ser secundárias a doenças como diabetes mellitus, hipotireoidismo, disfunções
renais e hepáticas. Com a finalidade de aumentar a acessibilidade do exame à população,
foram testadas 31 amostras com um equipamento de TLR que utiliza a metodologia
enzimática colorimétrica, quantificando o colesterol total, o HDL-C e os triglicerídeos. Os

DESENVOLVIMENTO DE UM TESTE LABORATORIAL REMOTO PARA
TRIAGEM SOROLÓGICA DE DENGUE
Correa RF, Licetti AG, Albano VH, Malucelli LC, Santos CM, Severo MG,
Alves GLN, Jesus TCS
Objetivo: Demonstrar os resultados da avaliação e da eficácia de um teste laboratorial remoto (TLR) para triagem qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o
vírus da dengue. Método: A dengue é causada por um arbovírus transmitido pela
picada das fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus e possui quatro
subtipos (DENV 1, 2, 3 e 4), todos presentes no Brasil. De acordo com a Secretaria de
Vigilância em Saúde, até fevereiro de 2021, foram notificados 72.093 casos prováveis
de dengue no Brasil, com uma taxa de incidência de 34 casos por 100 mil habitantes.
Com a alta prevalência da doença no país, endêmica em algumas localidades, o
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que causa a doença Covid-19. Método: Foram analisados os resultados de 2.154 testes
laboratoriais remotos (TLR) no período de 30 dias a partir do momento em que
a frequência semanal de testes entre funcionários passou de 1 para 2. Juntamente
com os testes rápidos, cada pessoa realizou um pré-cadastro com anamnese. Dos
casos confirmados, 62,5% eram assintomáticos para Covid-19. A partir do rastreamento geral pelo cadastro, foi possível identificar que 11,9% dos testados tiveram
contato com casos confirmados de Covid-19; destes, 4,3% estavam reagentes para
o Sars-CoV-2. Durante esse período, a positividade semanal caiu de 4% para 1%,
e o número de casos positivos do novo coronavírus teve uma redução de 54,5%
quando comparados os primeiros 15 dias com os últimos. Entre os sintomas da
Covid-19 mais observados nos funcionários, estavam tosse, febre, cansaço, ageusia
e anosmia, com 52,1% de prevalência. Conclusão: No momento em que a cidade
se encontrava com a média de positividade mensal para o Sars-CoV-2 de 35,3%,
houve uma queda significativa na positividade semanal local. Por consequência,
diminuiu o número de casos totais com o aumento da testagem semanal pelo
TLR, reforçando a importância do constante monitoramento da população economicamente ativa, mesmo em indivíduos assintomáticos para o novo coronavírus.
A avaliação frequente do antígeno do Sars-CoV-2 possibilita o isolamento de casos
confirmados e contribui localmente para encaminhar a transmissibilidade para
um fim. Assim, a metodologia de testagem rápida, como o TLR, possui um papel
significativo no monitoramento epidemiológico e em estratégias de vigilância
sanitária. Referências: 1. Disponível em: https://bit.ly/3oyUGV5.

desenvolvimento de um TLR para dengue IgG/IgM é de grande relevância para
triagem em massa no Brasil. Como possíveis implicações, a melhoria na vigilância
epidemiológica da doença se destaca por permitir o encaminhamento e o tratamento
dos possíveis infectados, potencializando a acessibilidade do teste no país. Para analisar o desempenho do exame TLR, foram realizadas várias análises para a validação
do método, utilizando ferramentas de inteligência artificial e metodologia de TLR,
em um total de 32 amostras, sendo 12 positivas e 20 negativas. Conclusão: Foram
obtidos os seguintes resultados de desempenho: sensibilidade > 99%, especificidade
> 99% e acurácia > 99%, tanto para anticorpos IgG quanto IgM. Desse modo, os
resultados encontrados nas análises de validação são satisfatórios, atestando a
eficácia do exame de anticorpos IgG e IgM da dengue, na metodologia TLR, a
qual pode ser utilizada para a triagem epidemiológica da doença. Referências: 1.
Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Vol. 52. Monitoramento dos
casos de arboviroses urbanas causados por vírus transmitidos pelo mosquito Aedes
(dengue, chikungunya e zika), semanas epidemiológicas 1 a 8, 2021.
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USO DE FORMULÁRIO VIRTUAL PARA MELHORIA DE GESTÃO DA
QUALIDADE DE GLICOSÍMETROS
Weber R, Paoli J, Wolfart M, Zini DW, Xavier RM
Objetivo: A medida da glicemia capilar é o teste laboratorial remoto comumente utilizado
em ambiente hospitalar, sendo de extrema importância para estabilização de pacientes em
terapia intensiva e na emergência. Apesar de o glicosímetro ser um equipamento portátil,
robusto, de fácil utilização por qualquer profissional de saúde capacitado, ele está sujeito
a falhas técnicas, como os demais testes laboratoriais. Desse modo, a gestão de sua qualidade por meio do monitoramento de soluções-controle garante segurança na tomada
de decisão clínica. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de melhoria na
gestão do controle de qualidade de glicosímetros, em um hospital universitário público,
após a implantação de formulários virtuais. Método: Estudo retrospectivo realizado no
período de janeiro a maio de 2019 e pelo mesmo período em 2021, após a implantação
de formulários Google para registro da execução do controle de qualidade interno de
123 glicosímetros Accu-chek Performa (Roche), de uso profissional. Foram comparadas
as médias de registros de não conformidades vinculadas ao controle de qualidade, de
horas profissional dedicado na gestão e do consumo de papel. Nas atividades de gestão,
consideramos o tempo gasto no recolhimento das planilhas manuais, na conferência
dos dados e no arquivamento. Conclusão: Após a implantação, verificamos uma queda
de 81% no registro de ocorrências vinculadas a não execução do controle de qualidade;
redução média de 7 horas de trabalho de um profissional dedicado na gestão e redução
de 98% no consumo de papel. A implantação do monitoramento do controle de qualidade
de glicosímetros, por meio de formulários virtuais, garante rastreabilidade dos insumos
e equipamentos utilizados, além de gerar economia, reduzir circulação de materiais e
agregar segurança assistencial por permitir o monitoramento remoto e em tempo real
da execução do controle de qualidade.		

TOXOCOLOGIA
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ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DO MODELO DE INDUÇÃO DA
HEPATOTOXICIDADE POR PARACETAMOL PARA ESTUDOS DE
HEPATOPROTEÇÃO EM RATOS: SCOPING REVIEW
Almeida KC, Câmara PR, Pascoal ACRF, Pascoal VDB, Baptista ARS
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento dos artigos publicados
entre 2015 e 2020 que utilizaram o modelo animal de indução da hepatotoxicidade
por paracetamol associado à pesquisa que utiliza substância com potenciais hepatoprotetores. Acreditamos que as informações irão auxiliar novos trabalhos que possuem
o interesse em desenvolver o modelo citado, gerando otimização de tempo, custo e
número de animais utilizados. Método: As bases de pesquisa selecionadas para o
levantamento dos dados foi Pubmed, Biblioteca Virtual de Saúde (Medline e Lilacs)
e Scielo. Os termos MESHs e livres utilizados foram paracetamol, acetaminofeno,
hepatotoxicidade, ratos. Posteriormente, foi realizada a remoção de duplicatas; a seguir,
foi feita a primeira seleção aplicando os critérios de inclusão e exclusão. Conclusão:
A análise dos artigos selecionados permitiu constatar que o modelo de indução da
hepatotoxicidade por paracetamol em ratos apresenta muitas versões que alcançam
o objetivo final dos experimentos, que é a instalação da lesão hepática nos animais.
Com os resultados alcançados, concluímos que a maioria dos autores optaram por
realizar a indução em ratos adultos jovens machos da linhagem Wistar, com administração oral do fármaco em dose de 2.000 mg/kg. Foram formados grupos de seis
animais e, após a indução, a eutanásia foi realizada 24 horas após a administração
de paracetamol. Para constatação da hepatotoxicidade, foram realizadas dosagens
séricas de transaminases e quantificação de estresse oxidativo, além da realização da
análise histopatológica do fígado. Mesmo diante de inúmeras variantes do modelo,
as informações obtidas permitiram a construção de uma padronização do modelo de
indução de hepatotoxicidade por paracetamol, favorecendo a realização de futuros
experimentos que buscam a avaliação de possíveis hepatoprotetores com a utilização
do modelo animal de indução.

4641

OS EFEITOS DA TESTAGEM EM MASSA PARA O RASTREAMENTO
DE SARS-COV-2 POR TESTE LABORATORIAL REMOTO (TLR)
NA TRANSMISSIBILIDADE ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DE UM
LABORATÓRIO
Riedi HP
Objetivo: Avaliar os efeitos da testagem em massa sobre a transmissibilidade entre os
funcionários, não vacinados, de um laboratório privado, utilizando a metodologia
imunocromatográfica para detecção de antígenos de Sars-CoV-2, o novo coronavírus,
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A INFLUÊNCIA DA HIPERGLICEMIA PONTUAL NA INDUÇÃO DE
DANOS AO DNA NA DIABETES MELLITUS TIPO 2
Oliveira ACA, Carvalho FR, Silva AA, Xavier AR
Objetivo: A hiperglicemia crônica está relacionada com o processo de lesão tecidual
e alterações micro e macrovasculares em pacientes diabéticos em longo prazo. Além
do papel da hiperglicemia crônica, tem-se discutido o papel da hiperglicemia pontual
como agente de estresse oxidativo e suas contribuições ao dano pontual. O objetivo
deste estudo é avaliar o dano ao DNA em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2),
em jejum e 30 minutos após o desjejum, e a capacidade antioxidante total basal antes
da hiperglicemia induzida por dieta. Métodos: Trata-se de um estudo prospectivo
analítico, em que foram analisadas amostras de sangue total de 30 pacientes com
DM2 e diagnóstico confirmado da doença há mais de cinco anos e 20 voluntários não
diabéticos. O ensaio cometa alcalino, que estima a degradação nuclear, foi realizado
em amostras coletadas em jejum (T0) e após 30 minutos da ingestão do desjejum
(T1). Os resultados do ensaio cometa foram apresentados em unidades arbitrárias
totais (UAT) = [(grau 0 × 0) + (grau 1 × 1) + (grau 2 × 2) + (grau 3 × 3)]. A
capacidade antioxidante total foi mensurada por meio de kit comercial colorimétrico.
Conclusão: Os pacientes diabéticos possuem maior degradação do DNA que pacientes
controle, quando submetidos à hiperglicemia pós-prandial induzida por dieta-prova.
Esse aumento no dano ao DNA mostra que as flutuações de glicemia associadas à
hiperglicemia crônica podem agravar ainda mais os efeitos deletérios da doença.
Embora a capacidade antioxidante total basal esteja elevada em pacientes diabéticos,
esta não foi suficiente para combater o processo de estresse oxidativo.
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