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Pares em sintonia

Baseada no conceito ‘guarda-chuva’, a Roche Diagnóstica 

possui um amplo portfólio para diagnóstico de doen-

ças cardíacas, entre eles a troponina T de alta sensibi-

lidade, o nT-proBnP, o sistema Multiplate® e os testes 

Point of Care (POc), com soluções como cobas® h 232, 

coaguchek® e Accutrend®.

A oferta de inovação no diagnóstico de doenças cardio-

vasculares também é a missão do laboratório Gaspar. 

Atuando há 40 anos em São luís, São José de Ribamar e 

Santa Inês, no Maranhão, o serviço acumulou experiência 

de sobra para oferecer resultados de alto nível em exa-

mes laboratoriais. 

Essa busca por inovação fez o Gaspar introduzir em 2013 

o teste nT-proBnP da Roche, marcador que fornece res-

posta para o diagnóstico, prognóstico e monitoramento 

da insuficiência cardíaca com precisão e especificidade. 

De lá para cá, o laboratório observou um salto de qua-

lidade, permitindo realizar a média mensal de 150 testes 

para insuficiência cardíaca, com liberação de resultados 

em menos de duas horas. 

A qualidade de laudos laboratoriais também é tema da seção 

É Ciência, que traz um artigo dos patologistas clínicos Dr. 

nairo Massakazu Sumita e Dra. Maria Elizabete Mendes.

Boa leitura!

///  editorial
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Teste da Roche fornece 
precisão e especificidade 

no diagnóstico, prognóstico 
e monitoramento da 

insuficiência cardíaca

No ritmo 
certo

Por Daniella Pina

Considerada uma das maiores causas de 

mortalidade no mundo, a insuficiência 

cardíaca atinge 100 mil novas pessoas no 

Brasil todos os anos, segundo dados da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC). Apesar da alta prevalência e de 

uma taxa de mortalidade figurando entre 

as maiores do mundo, boa parte dos 

pacientes não associa os sintomas à 

doença, sendo diagnosticada de maneira 

incorreta ou tardia. 

“Quando se trata de doenças cardíacas, a 

agilidade no diagnóstico é fundamental”, 

alerta o farmacêutico bioquímico Dr. José 

Antonio Fortes Braga. O sócio-diretor do 

Laboratório Gaspar afirma que o diagnós-

tico precoce e preciso é capaz de mudar 

o desfecho de muitas doenças. “Quando 

o problema é identificado logo no início, 

as chances de recuperação são muito 

maiores”, diz.
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natriurético, que vai se degradar em BNP 

e NT-proBNP. Essa é a resposta bioquími-

ca do coração à insuficiência cardíaca. O 

progresso da disfunção cardíaca é sinali-

zado pelo aumento da presença do mar-

cador NT-proBNP no sangue”, explica. 

“Em uma situação de emergência, em que 

o paciente chega com dispneia (dificulda-

de respiratória), uma das hipóteses é que 

seja de causa cardíaca. Dentre as causas, 

a insuficiência é uma das suspeitas”, diz 

Marisa. Por se tratar de um quadro bas-

tante complexo, o teste de NT-proBNP 

auxilia a decisão de diagnóstico para insu-

ficiência. Sendo um exame laboratorial, o 

NT-proBNP também se diferencia pela 

facilidade de acesso ao marcador, agilida-

de de realização do exame e especificida-

de. “Os outros exames vão agregar e tra-

zer mais informações para aumentar a pre-

cisão do diagnóstico, mas o marcador 

NT-proBNP é o mais específico para diag-

nóstico de insuficiência cardíaca”, 

afirma Marisa.

A fim de produzir resultados de exames 

confiáveis, que auxiliem o médico na 

melhor tomada de decisão clínica, o Labo-

ratório Gaspar soma 40 anos de história 

apostando em eficiência e modernidade 

tecnológica. Somente no ano passado, 

foram atendidos 230 mil pacientes e reali-

zados 1,8 milhão de exames nas 21 unida-

des de atendimento espalhadas por São 

Luís, São José de Ribamar e Santa Inês, 

no Maranhão. 

Um dos destaques na gama de serviços 

oferecidos é o diagnóstico das doenças 

cardíacas. Em 2013, o serviço introduziu o 

NT-proBNP da Roche – marcador que for-

nece com precisão as respostas para o 

diagnóstico, prognóstico e monitoramento 

da insuficiência cardíaca. Segundo a 

gerente de Assuntos Científicos da Roche 

Diagnóstica, Marisa D’Innocenzo, o 

NT-proBNP está associado a uma limita-

ção da função cardíaca de bombeamento 

do sangue. “Quando se tem essa disfun-

ção, o tecido cardíaco libera o peptídeo 
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 A Roche é 
uma empresa 

idônea, que 
está sempre em 
busca de novas 

tecnologias, e sua 
grande variedade 

de exames e 
equipamentos nos 
traz facilidade em 

dar respostas mais 
rápidas à classe 

médica 

Dr. José Antonio 
Fortes Braga, sócio-diretor 

do Laboratório Gaspar

Implementação do teste NT-proBNP permite que o laboratório realize 150 testes para insuficiência cardíaca por mês. Ao centro, Dr. José Antonio Fortes Braga
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A estratificação por idade também é um 

diferencial. “Estudos clínicos mostraram 

que o NT-proBNP pode ter seus valores 

estratificados de acordo com a faixa etá-

ria do paciente, conferindo maior espe-

cificidade, sobretudo no diagnóstico da 

insuficiência cardíaca no paciente ido-

so”, revela a gerente de Assuntos Cientí-

ficos. “Quanto ao ponto de exclusão, 

independente da idade, o valor de 

NT-ProBNP menor que 300ug/mL indi-

ca uma probabilidade muito baixa de 

ser insuficiência cardíaca”, completa.

Resultados eficientes
O sócio-diretor do Laboratório Gaspar 

conta que antes da utilização do mar-

cador NT-proBNP da Roche, o exame 

para diagnóstico de insuficiência car-

O Laboratório Gaspar possui um robusto 

parque de equipamentos nas 21 unidades de 

atendimentos espalhadas pelo Maranhão
Apostar em inovação tecnológica sempre foi a premissa do Laboratório 

Gaspar. “Com o passar do tempo, a busca pela eficiência e pela 

modernidade tecnológica foi se tornando ainda mais intensa, gerando 

estímulo para novos avanços”, aponta Fortes. 

Hoje, o robusto parque de equipamentos do Laboratório impressiona. 

“Os investimentos em aparelhos, instalações físicas e sobretudo 

qualificação pessoal resultaram em um grande programa de qualidade, 

procedimento de controles internos e externos, o que lhe permitiu 

conquistar, em 2006, o certificado da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA)”, conta Fortes. Em 2012, o Gaspar também 

conquistou o Certificado ONA de Acreditação Plena, sendo até hoje o 

único laboratório no estado do Maranhão com tal certificação.

Segundo o sócio-diretor do Laboratório Gaspar, o segredo do sucesso 

é oferecer confiabilidade e segurança em todos os serviços prestados 

aos pacientes – e a parceria com a Roche Diagnóstica nasceu 

dessa proposta. “Ela está presente ao longo de mais de 20 anos e 

se destaca pelo comprometimento por meio do suporte comercial, 

científico e técnico. A Roche é uma empresa idônea, que está sempre 

em busca de novas tecnologias, e sua grande variedade de exames 

e equipamentos nos traz facilidade em dar respostas mais rápidas e 

precisas à classe médica.”

InovAção geRAnDo ReconhecImento
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díaca era realizado em um equipamen-

to semiautomatizado, com tempo de 

realização mais longo. “Dessa forma, 

os médicos preferiam confirmar o 

diagnóstico com auxílio do painel car-

díaco, que incluía CKMB massa e tro-

ponina”, lembra. 

Desde sua implantação, os testes reali-

zados na plataforma cobas® e 411 trou-

xeram várias facilidades à rotina do 

laboratório. “Além de o equipamento ser 

automatizado e com resultados mais 

ágeis, o custo do exame foi reduzido, 

possibilitando a realização por meio de 

convênios, preenchendo o protocolo de 

emergência cardíaca do hospital e sen-

do bem aceito pela equipe médica”, 

destaca o farmacêutico bioquímico.

Ainda segundo ele, após ser acrescen-

tado no protocolo de emergência car-

díaca, o marcador NT-proBNP conse-

guiu reduzir substancialmente o tempo 

de liberação dos resultados. “Além de o 

médico possuir mais um exame compa-

rativo, os resultados são mais rápidos e 

eficazes, convertendo em um diagnósti-

co mais ágil e preciso aos pacientes”, 

acrescenta. No ano passado, o Labora-

tório Gaspar contabilizou a média men-

sal de 150 testes para insuficiência car-

díaca com liberação de resultados em 

menos de duas horas. 

“Com o equipamento que usávamos 

antes, eram necessárias quatro horas 

para a realização do teste e, caso ele 

estivesse realizando outro exame, só 

poderíamos iniciar a rotina após o térmi-

no. Com o equipamento da Roche, 

reduzimos pela metade esse tempo”, 

comemora Fortes.

cobas® e 411 – Registro Anvisa nº 10287410608

Os sintomas da insuficiência cardíaca não são específicos

FALTA
DE AR

INTOLERÂNCIA
A EXERCÍCIOS

EDEMA
(INCHAÇO

NAS PERNAS)

50%
Em média

Um diagnóstico errôneo pode resultar
em um tratamento incorreto, que pode
ser mortal para qualquer tratamento

 

de todos os pacientes
são diagnósticados
erroneamente4 com base
nos sintomas isolados

 

O enfraquecimento do coração pode ser causado pelas seguintes condições ou fatores de risco 

DOENÇA
NA ARTÉRIA
CORONÁRIA

ATAQUE DO
CORAÇÃO

HIPERTENSÃO COLESTEROL
ALTO

DIABETES DEFEITOS NA
ESTRUTURA
CARDÍACA

ARRITMIA

A insuficiência cardíaca é um grande problema de saúde

23,000,000
pessoas tem insuficiência cardíaca
no mundo.1 Aproximadamente 60%
dos pacientes morrem com 5 anos
de diagnóstico2

Mais
de

  80% do custo do
tratamento vem

da hospitalização3

Três principais benefícios do NT-proBNP 

Diagnóstico preciso
e precoce da

insuficiência cardíaca

 Identificação e modificação
dos fatores de risco para
insuficiência cardíaca 

 Utilização mais focada e
efetiva dos medicamentos

Diagnóstico
preciso

Avaliação
de risco

Orientação para
tratamento

Detecção precoce e intervenção precisa é crucial  

NT-proBNP é uma proteína
liberada  pelo coração quando
a sua parede é esticada

O FDA aprovou o NT-proBNP como um
marcador efetivo para diagnóstico e
prognóstico de insuficiência cardíaca5 
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Diagnóstico de Insuficiência Cardíaca

IDADE
AVANÇADA

Fontes
1. Nat Rev Cardiol. 2011 Jan;8(1):30-41. doi: 10.1038/nrcardio.2010.165. Epub 2010 Nov 9.
2. Bleumink, GS. et al. Quantifying the heart failure epidemic: prevalence, incidence rate, lifetime risk and prognosis of heart failure: The Rotterdam
Study. Eur Heart J (2004) 25(18): 1614-1619
3. Bettencourt, P. et al. NT-proBNP testing for inhospital monitoring and treatment of acute heart failure. In: NT-proBNP as a biomarker in
cardiovascular diseases. Eds: Bayes-Genis, A. and Januzzi, JL. Thomson Reuters 2008.
4. National Heart, Lung, and Blood Institute. National Institutes of Health Data Fact Sheet: Congestive Heart Failure. September 1996.
5. Roche Diagnostics. Data on File 2002.

A insuficiência cardíaca 
ocorre quando o 
coração não consegue 
preencher ou bombear 
sangue o suficiente
para atender às 
necessidades do corpo

O coração então 
tenta compensar 
através da 
ampliação, o que
o enfraquece
ainda mais
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1. Introdução 
O exame laboratorial é um instrumento de auxílio 
ao médico para complementar o raciocínio clínico, 
definir um diagnóstico e estabelecer a conduta tera-
pêutica. Os resultados das análises laboratoriais são 
responsáveis por 65 a 70% das informações perti-
nentes à decisão médica (12,15).

O elevado grau de confiabilidade dos exames de 
laboratório pode ser creditado, em parte, ao processo 
de evolução dos métodos laboratoriais e também 
pela incorporação de novas tecnologias, como por 
exemplo, os analisadores totalmente automatizados, 
os quais possibilitaram a obtenção de resultados com 
elevado grau de exatidão, reprodutibilidade e rapidez 
na obtenção dos resultados. Novos parâmetros foram 
desenvolvidos e incorporados à rotina laboratorial, 
permitindo um melhor entendimento da fisiopato-
logia das doenças e otimizando o diagnóstico clínico 

O que está por trás de um laudo 
laboratorial de qualidade?

Dr. Nairo Massakazu Sumita

Médico Patologista Clínico. Professor Assistente Doutor da Disciplina de Patologia Clínica da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FMUSP). Diretor do Serviço de Bioquímica Clínica da Divisão de Laboratório Central 

do Hospital das Clínicas da FMUSP. Assessor Médico em Bioquímica Clínica - Fleury Medicina e Saúde. Diretor 

Científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial (SBPC/ML)

Dra. Maria Elizabete Mendes

Médica Patologista Clínica. Doutora em Medicina-Patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP). Administradora Hospitalar e de Sistemas de Saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

– Fundação Getulio Vargas (EAESPE-FGV). Responsável pelo Núcleo da Qualidade e Sustentabilidade da Divisão de 

Laboratório Central do HCFMUSP. Chefe de Seção Técnica de Bioquímica de Sangue da Divisão de Laboratório 

Central do HCFMUSP. Auditora do Programa de Acreditação do College of American Pathologists (CAP)

e a terapêutica. Assim, um laudo laboratorial agrega 
alta tecnologia e conhecimentos que vão muito além 
de um simples resultado quantitativo ou qualitativo.

Um dos grandes desafios do laboratório clí-
nico é minimizar o efeito das inúmeras variáveis 
que podem interferir no resultado final. A execução 
de um exame laboratorial tornou-se sobremaneira 
complexa, exigindo a divisão do processo em três 
fases distintas: pré-analítica, analítica e pós-analítica 
(figura 1) (3,4,7,8,16,17). 

Na fase pré-analítica todos os cuidados com o 
preparo do paciente, a coleta do material biológico 
a ser analisado, o acondicionamento e o transporte 
das amostras colhidas asseguram uma base sólida 
para que a fase analítica seja executada da melhor 
forma possível. Esta fase concentra a maior parte 
dos erros que podem gerar resultados laboratoriais 
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inconsistentes com o quadro clínico do paciente 
(12,14,16,17). Estima-se que erros na fase pré-analítica 
sejam responsáveis por mais de 60% dos erros ocor-
ridos no laboratório(5). Além disso, a escolha inapro-
priada de testes laboratoriais ou de seus painéis tam-
bém podem ser considerados  erros pré-analíticos.

O exame laboratorial é, de fato, uma ferramenta 
que permite ao médico reduzir as incertezas e esta-
belecer um diagnóstico exato. Um exame bem indi-
cado contribui para a preservação e a restauração 
da saúde, agregando elevado valor ao atendimento 
médico e garantindo uma prestação de serviço de 
saúde de qualidade.

2. O laudo laboratorial
O Colégio Americano de Patologistas (CAP) esta-
belece que os laudos devem ser revisados periodi-
camente pela direção técnica do laboratório em  seu 
conteúdo e no seu formato, atendendo às expec-
tativas do corpo clínico e respeitando os aspectos 
legais. No Brasil estas normas encontram-se des-
critas na Resolução RDC/ANVISA Nº. 302(1). Estas 
informações são também subscritas pelos programas 
de acreditação em laboratórios clínicos, por exem-
plo, o Programa de Acreditação de Laboratórios 
Clínicos (PALC) da Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica / Medicina Laboratorial (SBPC/ML) (12,13).

O conteúdo do laudo deve ser claro quanto à 

Figura 1. Fases pré-analítica, analítica e pós-analítica do exame laboratorial
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identificação do laboratório, do paciente (nome, 
idade, sexo), do médico solicitante, das datas de 
coleta e de emissão do laudo, dados relevantes para 
a interpretação dos resultados quando aplicável (ex.: 
medicamento em uso, condições de coleta), o tipo 
de material analisado, a metodologia utilizada para 
a análise, o resultados com a respectiva unidade de 
medida, valores de referência adequados ao sexo e 
idade do paciente, referências da literatura quanto 
à metodologia e possíveis interpretações quando 
necessário, identificação e registro profissional dos 
responsáveis pela emissão e liberação do laudo. O 
laboratório deve garantir a confidencialidade das 
informações, e assegurar o armazenamento e a pre-
servação dos dados por período definido. Sempre 
que houver retificação de algum resultado, deve-se 
acrescentar uma nota informando que o resultado 
atual substitui o anteriormente emitido. 

3. As características de um método 
laboratorial e confiabilidade (2)

No laboratório clínico, a confiabilidade é alcançada 
por meio de um sistema de gestão da qualidade mul-
tifacetado, o qual deve envolver todas as etapas do 
ciclo do exame laboratorial. Todo o processo deve ser 
planejado e executado por uma equipe competente 
que sempre busca a melhoria contínua e o aprimo-
ramento dos conhecimentos. 

Um método laboratorial deve obrigatoriamente 
preencher alguns requisitos básicos que garanta a 
confiabilidade dos resultados obtidos em amostras 
de pacientes. São estes, a exatidão, a precisão, a sen-
sibilidade e a especificidade.

A exatidão diz respeito à capacidade do método 
em apresentar resultados próximos do valor verda-
deiro. Uma forma de avaliar o grau de exatidão, num 
método em uso no laboratório, pode ser feita por 
meio de um ensaio de comparação interlaboratorial, 
por um programa de ensaio de proficiência. Este 
sistema de controle da qualidade interlaboratorial 
consiste na comparação de resultados observados 
numa mesma amostra biológica, analisada simul-
taneamente por diversos laboratórios. A avaliação 

é realizada pelo valor médio de consenso de todos 
os participantes que utilizam a mesma metodolo-
gia. Os laboratórios que conseguem obter um resul-
tado igual ou muito próximo àqueles obtidos pela 
grande maioria dos participantes, possuem um sis-
tema analítico com nível de exatidão adequado e 
comparável aos demais laboratórios. Atualmente, 
os laboratórios clínicos no Brasil participam de 
pelo menos um programa nacional ou internacional 
de ensaio proficiência, como por exemplos o pro-
grama da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial (SBPC/ML) em parceria com 
a empresa ControlLab, da Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas (SBAC) e do College of American 
Pathologists (CAP), dos Estados Unidos.

A precisão revela a capacidade do método de, em 
determinações repetidas numa mesma amostra, for-
necer resultados próximos entre si. O grau de repro-
dutibilidade de um método é avaliado pelo controle 
interno da qualidade. Neste caso, o laboratório exe-
cuta diariamente a análise de amostras controle de 
valores conhecidos dosadas simultaneamente com as 
amostras dos pacientes. Os valores observados não 
necessariamente necessitam ter o mesmo valor numé-
rico no decorrer dos dias, porém devem apresentar 
resultados muito próximos entre si, garantindo que 
o sistema analítico está mantendo um bom nível de 
reprodutibilidade dia após dia. 

A sensibilidade de uma prova refere-se à probabi-
lidade de que um resultado seja positivo na presença 
da doença, isto é, a porcentagem de resultados obti-
dos com a realização da prova, em uma população 
constituída apenas de indivíduos afetados da doença 
para a qual o teste deve ser aplicado. 

A especificidade de uma prova refere-se à proba-
bilidade de que um resultado seja negativo na ausên-
cia da doença, isto é, a percentagem de resultados 
negativos obtidos com a realização da prova, em uma 
população constituída de indivíduos que não têm a 
doença para a qual o teste é aplicado. 

Os conceitos de sensibilidade e especificidade 
podem ser facilmente entendidos a partir de uma 
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sua introdução nas rotinas diagnósticas. Denomina-se 
validação ao desenvolvimento de um método analí-
tico, a adaptação ou implantação de método conhe-
cido, envolvendo o processo de avaliação que estime 
sua eficiência na rotina do laboratório. Ela deve ser 
considerada quando se desenvolve ou efetua adapta-
ções em metodologias já validadas, inclusão de novas 
técnicas ou uso de novos equipamentos. Os parâme-
tros de validação de métodos analíticos envolvem 
especificidade/seletividade, intervalo analítico de 
medidas, linearidade, sensibilidade, exatidão, pre-
cisão (repetitividade e reprodutibilidade), limite de 
detecção e robustez. Definindo-se para os ensaios 
analíticos quantitativos as condições de calibração, 
ou seja, o conjunto de operações que estabelecem, 
em condições especificadas, a correspondência entre 
valores indicados por um instrumento, sistema de 
medição ou material de referência, e os valores cor-
respondentes estabelecidos por padrões.  O último 
passo da validação corresponde à interpretação dos 
resultados da análise, sendo necessário definirem-
se previamente quais são os critérios de aceitação. 
Para que os resultados da validação sejam confiáveis 
é imperioso que as variações analíticas sejam manti-
das dentro de limites preestabelecidos por critérios 
baseados na finalidade de análise, sistemas analíticos 
e estudos estatísticos.

Neste ponto introduz-se a importância dos meca-
nismos de controle da produção. A Anvisa define 
controle da qualidade como as técnicas e ativida-
des operacionais utilizadas para monitorar o cum-
primento dos requisitos da qualidade especificados. 
Sejam eles controles laboratoriais internos (procedi-
mentos conduzidos em associação com o exame de 
amostras de pacientes para avaliar se o sistema ana-
lítico está operando dentro dos limites de tolerância 
pré-definidos) ou avaliações externas. Os mecanismos 
de avaliações externas da qualidade correspondem às 
atividades de avaliação do desempenho de sistemas 
analíticos por meio de ensaios de proficiência, aná-
lise de padrões certificados e/ou comparações inter-
laboratoriais. Entendendo-se ensaio de proficiência 
como a determinação do desempenho analítico por 
meio de comparações interlaboratoriais conduzidas 
por provedores de ensaio de proficiência.

relação, considerando que o resultado de um teste 
somente pode ser expresso como positivo ou nega-
tivo e o estado de saúde de um indivíduo como por-
tador ou não portador de uma doença (Figura 2).

Outro conceito importante diz respeito ao valor 
preditivo positivo e negativo de um teste. O valor pre-
ditivo positivo de um resultado laboratorial é defi-
nido como sendo a probabilidade de que um resul-
tado positivo seja verdadeiro, ou seja, represente a 
presença da doença. Já o valor preditivo negativo 
refere-se a probabilidade  de que um resultado nega-
tivo seja verdadeiro.

O valor preditivo de uma determinada doença é 
determinado pelo teorema de Bayes, sendo que, para 
o cálculo, considera-se a sensibilidade e a especifi-
cidade dos testes com a  prevalência da doença no 
grupo examinado. 

4. Validação de um método
laboratorial (9,10,11)

Nos bastidores do resultado confiável encontram-se 
o processo de qualificação de fornecedores e produ-
tos, associadas à utilização dos reagentes e insumos 
respeitando-se as recomendações de uso do fabri-
cante, as condições de preservação, armazenamento 
e os prazos de validade, não sendo permitida a sua 
revalidação depois de expirada a validade.

A etapa de validação dos métodos garante que os 
mesmos sejam de domínio da equipe técnica antes de 

Resultado 
do teste

Condição 
do paciente

Doente Não doente

Positivo
Verdadeiro 

Positivo (VP)
Falso 

Positivo (FP)

Negativo
Falso Negativo

(FN)
Verdadeiro 

Negativo (VN)

Figura 2. Resultados de um teste laboratorial e 

interpretação em relação à condição do paciente
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Havendo sistemas analíticos similares na mesma 
unidade laboratorial ou em outra unidade produtora 
de exames externa à matriz para realização da rotina 
diagnóstica é recomendável que se efetue a harmoni-
zação de equipamentos, visando à homogeneidade dos 
resultados. A equivalência entre sistemas analíticos cor-
responde às relações matemáticas entre os resultados 
de diferentes sistemas analíticos de medida para um 
material de referência e para amostras representativas 
de indivíduos saudáveis ou doentes para determinado 
analito. Esta boa prática requer pelo menos duas ava-
liações ao ano, o que possibilita garantir a qualidade 
e uniformidade dos resultados laboratoriais obtidos.

5. A acreditação laboratorial (12,13,14)

A acreditação é um processo voluntário em que uma 
instituição, governamental ou não, avalia um labora-
tório por meio de uma auditoria e determina se ele 
atende a requisitos predeterminados para exercer as 
tarefas a que se propõe. Dentre vários objetivos, esse 
processo pretende garantir a qualidade dos servi-
ços prestados. Os requisitos são fundamentados em 
normas específicas de qualidade que contemplam as 
atividades laboratoriais, como por exemplo: atendi-
mento à legislação vigente, atendimento ao cliente, 
realização de exames, validade dos reagentes e pro-
dutos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabili-
dade do processo, capacitação da equipe e outros. Os 
laboratórios brasileiros vêm gradativamente aderindo 
à participação nos programas de acreditação, os quais 
não têm ainda caráter compulsório. Assim, o labo-
ratório pode escolher o órgão acreditador nacional 
ou internacional, baseando-se em sua credibilidade, 
experiência e no conhecimento técnico de seus audi-
tores. Estes incentivam a equipe do laboratório com 
a alta direção a alcançarem níveis cada vez mais ele-
vados de qualidade e melhoria contínua.

Os programas de acreditação laboratoriais mais 
difundidos no Brasil são:

•	 Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos 
(PALC) da Sociedade Brasileira de  Patología 
Clínica / Medicina Laboratorial (SBPC/ML) - 
www.sbpc.org.br

•	 DICQ - Sistema Nacional de Acreditação  
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) 
- www.dicq.org.br

•	 Programa do College of American Pathologists 
(CAP), dos Estados Unidos – www.cap.org

6. O valor de referência e a
interpretação do exame laboratorial (6)

Os resultados de exame laboratorial podem ser interpre-
tados ao se comparar o resultado observado na amostra 
do paciente com o intervalo de referência fornecido 
no laudo. O valor ou intervalo de referência, também 
conhecido como “valor ou faixa normal”, geralmente 
é estabelecido estudando-se um grupo controle cons-
tituído de indivíduos clinicamente “normais”(2). 

A indústria diagnóstica, habitualmente, fornece os 
valores referências na bula dos conjuntos diagnósticos. 
O laboratório é responsável por certificar se os interva-
los estejam de acordo com a população que utiliza seus 
serviços. A maioria dos laboratórios faz uma simples 
verificação dos intervalos de referência estudando-se 
um grupo controle. Na definição dos valores referen-
ciais devem ser estabelecidos os critérios de inclusão 
e exclusão, a fim de garantir uma casuística confiável. 

Após tratamento estatístico, os resultados centrais 
são aqueles que melhor preenchem o critério de norma-
lidade para determinado parâmetro laboratorial. Um 
exame “perfeito” seria aquele em que não houvesse a 
possibilidade de sobreposição entre valores obtidos em 
indivíduos “normais” com os portadores de doença.  
Infelizmente, a maioria dos exames não permite que 
se estabeleça um valor limítrofe único para definição 
dos estados de saúde e doença.  A impossibilidade de 
um diagnóstico nos pontos limítrofes do intervalo de 
referência deve-se, em parte, a variabilidade biológica 
inerente a todos os seres humanos, bem como pela 
limitação de qualquer método laboratorial em forne-
cer um resultado numérico absoluto. 

7. Conclusões
O exame laboratorial é um importante instrumento de 
auxílio no raciocínio clínico e na conduta terapêutica, 
constituindo-se num indicador sensível e objetivo do 
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o efeito destes, fornecer dados que possam indicar se 
no futuro poderá surgir doença, isto é, estabelecer 
risco para desenvolvimento de uma doença. 

O laudo deve espelhar a excelência do processo 
laboratorial, o qual agrega atividades de alta com-
plexidade que exigem um planejamento e execução 
dentro dos preceitos das boas praticas em laborató-
rio clínico visando, em última instância, a segurança 
do paciente.

estado da saúde do paciente. Essa característica pode 
ser bem explorada ao se entender as funções que os 
exames laboratoriais podem desempenhar. Dentre as 
várias funções podemos citar as seguintes: auxiliar 
no diagnóstico correto num paciente sabidamente 
doente, fornecer prognóstico num paciente com uma 
doença conhecida, indicar se uma doença está pre-
sente ou não em seus estágios iniciais ou sub-clínicos 
em pessoa aparentemente sadia, fornecer elementos 
para controlar os níveis de agentes terapêuticos e/ou 
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Em parceria com a Roche Diagnóstica, 

a Byogene, distribuidora autorizada, 

realizou um workshop em Sorocaba 

(SP) sobre diabetes e o papel da hemo-

globina glicada no diagnóstico e acom-

panhamento de pacientes. 

O evento, voltado para técnicos, 

biomédicos e gestores de laboratório, 

foi uma oportunidade de apresentar 

as soluções e tecnologia do portfó-

lio Roche para auxílio diagnóstico. A 

palestra proferida pelo professor-assis-

tente e doutor da disciplina de patolo-

gia clínica da Faculdade de Medicina 

da USP, Dr. Nairo Sumita, teve como 

tema central a rotina laboratorial no 

diabetes mellitus. 

De acordo com o gerente de 

produto Rodrigo Souza, esse tipo de 

evento permite atualização do conhe-

cimento, melhorando a qualidade do 

diagnóstico e tratamento dos pacientes. 

“Quando a mensagem é transmitida por 

um profissional conceituado da área, 

os resultados são potencializados.”

Em 4 de novembro, aconteceu no Rio 

de Janeiro (RJ) o XXXVI Simpósio do 

Instituto Nacional de Cardiologia. O 

evento teve apoio da Roche, que apre-

sentou o tema Polos de anticoagula-

ção – Como levar o monitoramento do 

INR para próximo dos pacientes?. As 

palestras foram comandadas pela car-

diologista do Instituto Dante Pazzanese, 

Dra. Idelzuíta Liporace; a hematologista 

e professora titular do Departamento 

de Clínica Médica da Unicamp, Dra. 

Joyce Bizzachi, e a especialista em con-

sultoria laboratorial da Roche, 

Monica Bannwart. 

Monica abordou a reorga-

nização de fluxo de pacientes 

em ambulatórios de coagula-

ção por meio da metodologia 

LEAN. A consultora apresen-

tou as soluções disponíveis na 

implementação e otimização 

de espaço nesses serviços, 

focados principalmente em melhorias 

logísticas. O evento reuniu os maiores 

formadores de opinião em cardiologia 

e hematologia e, segundo a executiva 

de contas da Roche, Regina Barros, foi 

uma vitrine para o andamento de negó-

cios na área. “Durante o simpósio, nós 

pudemos estabelecer contatos com os 

clientes da região, como o Hemorio e 

a Policlínica Piquet Carneiro.” 

Segundo a executiva de contas, 

eventos como esse são importantes por 

reunirem um público específico e mais 

focado. “Além do INC, que é 

nosso cliente desde 2012, con-

seguimos apresentar nosso 

portfólio para outros convi-

dados que atuam na área de 

coagulação.” Essa foi a primeira 

vez que a Roche participou do 

simpósio, mas a ideia é que a 

empresa marque presença nos 

próximos encontros.

Byogene realiza 
workshop sobre 
diabetes em 
Sorocaba

Simpósio do INC tem apoio da Roche 
para discussão sobre o controle do INR

Palestrantes apresentaram o tema Polos de anticoagulação – 
Como levar o monitoramento do INR para próximo dos pacientes? 
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Dr. Nairo Sumita abordou a rotina 
laboratorial no diabetes
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Com o objetivo de compartilhar as 

maiores inovações tecnológicas e as 

mais recentes práticas estabelecidas 

no mercado de hematologia, a Roche 

Diagnóstica realizou cinco simpósios 

corporativos ao longo de 2015. Os 

eventos, voltados para profissionais da 

área laboratorial – especialmente aque-

les que trabalham com hematologia –, 

foram sucesso de público em todas as 

cidades por onde passaram: Salvador 

(BA), Santo André (SP), Passo Fundo 

(RS), Cuiabá (MT) e Recife (PE). 

“Sabemos que muitos dos funcio-

nários que trabalham em laboratório 

fazem rotação pelas áreas e acabam 

precisando de conhecimento também 

em hematologia”, explica o gerente de 

Produto de Hematologia, Jordi López 

Guinart. De acordo com ele, o balanço 

dos eventos realizados em 2015 foi total-

mente positivo. “Em quase todos, tive-

mos que aumentar o tamanho da sala, 

pois vieram mais pessoas do que o pre-

visto.” Jordi analisa que o sucesso dos 

eventos também é reflexo da carência 

de iniciativas em alguns locais e seg-

mentos do País. Ao todo, os simpósios 

reuniram 470 participantes – quase 100 

por evento. 

Pautadas no tema Avanços no diag-

nóstico hematológico, as palestras 

abordaram o hemograma de forma 

geral, focando os erros comuns que 

podem acontecer no laboratório e 

dando dicas para solucioná-los. A abor-

dagem incluiu a evolução da automa-

ção na hematologia e como isso tem 

ajudado na rotina laboratorial, bem 

como na tomada de decisões durante 

a liberação de resultados. De acordo 

com o gerente, os simpósios também 

apresentaram novos parâmetros clí-

nicos avançados dos hemogramas. 

Os eventos tiveram parceria de 

palestrantes da Sysmex e de distribui-

dores Roche de cada região onde foram 

realizados os roadshows: Biotrade, 

Byogene, LaborSys, M.S. Diagnóstica 

e Médica. Os simpósios de hemato-

logia seguem a proposta da Roche 

Diagnóstica de incentivar a troca de 

informações e o diálogo constante com 

profissionais de saúde, visando alcan-

çar melhor tratamento e qualidade de 

vida para os pacientes.

Simpósios de Hematologia 2015: 
sucesso nos quatro cantos do País

Balanço dos eventos foi totalmente positivo, com média de público 
superando às expectativas nas cinco cidades em que foram realizados
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A fim de apresentar os principais 

avanços acerca da pré-eclâmpsia, a 

Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), no dia 13 de novembro, e 

o SalomãoZoppi Diagnósticos, no dia 

14, realizaram encontros com médicos 

ginecologistas, obstetras e profissio-

nais da área laboratorial.

A pré-eclâmpsia resulta em uma mor-

talidade e morbilidade materna e fetal 

ou neonatal substancial em 3 a 5% 

das gravidezes. A prof. Dra. Ana Sofia 

Cerdeira foi convidada pela Roche 

Diagnóstica para falar sobre a impor-

tância e o papel dos fatores angiogêni-

cos (sFlt-1 e PlGF) e a pré-eclâmpsia. 

Os fatores angiogênicos circu-

lantes têm papel importante na pré- 

-eclâmpsia. Os biomarcadores sFlt-1 e 

PlGF desempenham papeis opostos na 

formação dos vasos sanguíneos. Nas 

mulheres com pré-eclâmpsia, os níveis 

séricos de PlGF e de sFlt-1 encontram-

se alterados.  Nessas, verificou-se que 

os níveis de sFlt-1 são mais altos e 

os níveis de PlGF mais baixos do que 

na gravidez normal. Dessa forma, 

verificou-se que a razão sFlt-1/PlGF 

é um instrumento de diagnóstico e 

prognóstico da pré-eclâmpsia mais 

apropriado do que qualquer um dos 

marcadores isolados.

De acordo com a gerente de 

Produtos de Oncologia e Saúde 

da Mulher, Graziela Tescarollo, o 

objetivo dos encontros é promover 

o teste de pré-eclâmpsia no meio 

médico. “A parceria entre a Roche 

e o SalomãoZoppi Diagnósticos é 

antiga e o laboratório é referência 

para testagem de pacientes de alto 

risco. Assim como a Roche, o labora-

tório está sempre a frente nas inova-

ções”, diz. Já a Unifesp, na opinião da 

gerente, concentra um alto índice de 

gestantes de alto risco, para as quais 

o teste de pré-eclâmpsia é indicado 

e traz mais benefício.

Avanços na predição e 
diagnóstico da pré-eclâmpsia

Encontros do SalomãoZoppi Diagnósticos (foto) e da Unifesp promoveram o teste de pré-eclâmpsia no meio médico

PIGF – Registro Anvisa nº 10287410815
sFlt-1 – Registro Anvisa nº 10287410811

Você sabia que pode carregar a 

Roche News o tempo todo em seu 

tablet ou smartphone? É só baixar 

o aplicativo da revista. Nele, você 

encontra a íntegra de todos os tex-

tos da versão impressa e uma seção 

especial com conteúdos exclusivos.

Nesta edição, confira um artigo 

especial sobre Troponina de alta 

sensibilidade e como interpretar 

valores elevados.

Para fazer o download do aplicativo, 

basta procurar por Roche News 

na Play Store (para usuários de 

Android) ou na App Store (para 

quem utiliza o iOS). Além de arma-

zenar todas as ver-

sões da revista, o 

aplicativo pode ser 

configurado para 

notificar o usuá-

rio toda vez que 

uma nova edi-

ção for publicada. 

É conteúdo gra-

tuito e de quali-

dade na palma da 

sua mão!

Conteúdo 
exclusivo na 
Roche News 
digital

AppStore (iOS) PlayStore (Android)

Utilize um leitor QR Code e acesse 
rapidamente a loja de aplicativos.
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BenchMark® ULTRA – Registro da Anvisa nº 10287410845

LightCycler® 
é destaque no 
XXVI Congresso 
Brasileiro de Virologia

O principal evento nacional de anato-

mia patológica, o Congresso Brasileiro 

de Patologia, teve grande participação da 

Roche Diagnóstica. Durante o encontro, 

que aconteceu entre 29 de outubro e 1º 

de novembro em São Paulo (SP), foi rea-

lizado um simpósio sobre biomarcadores 

em oncologia, abordando sua importância 

atual e perspectivas.

O tema foi apresentado pelo patologista Dr. 

Paulo Grimaldi e pelo oncologista clínico 

Dr. Thiago Bueno de Oliveira, que desta-

caram a importância dos biomarcadores 

na medicina personalizada. “A finalidade 

foi demonstrar o engajamento da Roche 

nessa área, visto que ela investe em tes-

tes de alto valor médico, como o IHC ALK, 

Roche presente no Congresso 
Brasileiro de Patologia

Companion Diagnostics - indicado para 

selecionar pacientes com câncer de pul-

mão de não pequenas células que podem 

se beneficiar com determinadas terapias

-alvo”, explica a gerente de Produtos Tissue, 

Claudia Kawakami.

A Roche demonstrou todo o portfólio da linha 

de forma interativa, além do BenchMark® 

ULTRA. De acordo com a gerente de pro-

dutos, a participação no Congresso também 

foi importante para estreitar o relaciona-

mento com profissionais da área de ana-

tomia patológica e prospects, que, por seu 

segmento, estão comumente em laborató-

rios. “Foi uma oportunidade de estar com 

esses médicos e discutir seus planos e as 

tendências mais significativas.”
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Os principais centros de pesquisa na área de virologia 

e medicina translacional do País se reuniram entre 11 

e 14 de outubro para o XXVI Congresso Brasileiro de 

Virologia. O evento aconteceu em Florianópolis (SC), 

paralelo ao X Encontro de Virologia do Mercosul, e 

teve a participação dos principais clientes da Roche 

Diagnóstica na linha de Life Science. 

De acordo com o consultor de produtos da Roche, 

Felipe Braga, a participação no evento foi fundamental 

para o relacionamento com os clientes e para refor-

çar a presença da marca Roche na área de virologia. 

Durante o encontro, o LightCycler® 96 foi exposto 

em um estande. 

A Roche Diagnóstica também apresentou uma palestra 

técnica, na qual foram apresentados os novos reagentes 

para a linha LightCycler®, como o RNA Process Control 

Kit, DNA Process Control Kit, LightCycler® Multiplex 

RNA Virus Master e a linha LightMix Modular * 

Evento teve a participação dos principais clientes na linha de Life Science

Roche Diagnóstica teve o maior
estande do congresso

*Produtos para ciências da vida. Não indicado para diagnóstico de uso in vitro.
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Entre 19 e 22 de novembro, a Roche marcou 

presença no Hemo - terceiro maior congresso 

mundial de hematologia, hemoterapia e terapia 

celular, organizado pela Associação Brasileira 

de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular 

(ABHH). O evento reuniu aproximadamente 

cinco mil pessoas, entre médicos e profissio-

nais de áreas correlatas, em São Paulo (SP).

Além da exposição dos equipamentos 

CoaguChek® XS e cobas® h 232, a 

Roche realizou um simpósio corporativo 

abordando os benefícios e desafios que 

os avanços científicos e tecnológicos 

trouxeram para uma triagem de san-

gue segura. No comando do simpósio, 

o especialista em microbiologia Dr. José 

Eduardo Levi levantou os desafios da 

implementação dos equipamentos nos 

sistemas público e privado de saúde. 

As soluções para bancos de sangue da 

Roche também foram abordadas, tendo 

em foco as contribuições da empresa 

para os avanços científicos e tecnoló-

gicos em testes de sorologia e NAT, na 

palestra do Dr. Nuno Pais.

Soluções para bancos de 
sangue marcam o Hemo 2015

A Roche Diagnóstica Brasil passou pela 

Auditoria de Manutenção ISO 9001:2008 

entre os dias 4 e 6 de novembro. Nenhuma 

não-conformidade, observação ou oportu-

nidade de melhoria foi constatada durante 

a auditoria - marca mantida desde que a 

empresa foi certificada em 2011 pela SGQ.

“É o melhor resultado em auditoria ISO 9001 

na história da Roche Diagnóstica Brasil”, come-

mora o coordenador do Sistema da Qualidade 

e Excelência de Processos e representante da 

direção para o SGQ - ISO 9001, Mauro Elster. 

“Ele reflete o comprometimento e a seriedade 

com que todas as equipes envolvidas tratam 

Empresa tem o melhor 
resultado ISO 9001 da história

o processo de gestão da qualidade”, com-

pleta o coordenador, destacando o traba-

lho e dedicação de todos os colaboradores 

nessa conquista.

Análise de Gap
Em 3 de novembro foi realizada uma aná-

lise de Gap em relação à versão 2015 da 

Norma ISO 9001, publicada em setembro. 

Com base nas ações a serem tomadas, 

serão definidos a data e ano da migração 

da Roche Diagnóstica Brasil para a nova 

versão da Norma ISO 9001. O prazo é de 

até três anos, sem nenhum prejuízo para a 

atual certificação da empresa.

CoaguChek ® XS – Registro na ANviSA nº 10287410562
cobas ® h 232 – Registro na ANviSA nº 10287410670
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Foram apresentados os equipamentos 
CoaguChek® XS e cobas ® h 232
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Não importa o tamanho do seu laboratório,

o que importa é a inovação que o faz crescer.
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