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Zelo na gestão 
das doenças 

endêmicas

é ciência

Roche Diagnóstica apoiou ação do 
LACEN/RJ que realizou aproximadamente 

10 mil testes de extração, amplificação e 
detecção do zika vírus no período dos 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

FaZEnDO a 
DiFEREnÇa

Eliminar a Dengue: 
Desafio Brasil, 

projeto da Fiocruz
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A OMS e os países afetados precisam 
manejar o zika não em uma situação 

de emergência, mas da mesma forma 
continuada em que respondemos a outros 
patógenos propensos a epidemias, como 

dengue e chikungunya, que vem e vão em 
ondas recorrentes de infecção. É por isso 
que a OMS está criando um mecanismo 

interorganizacional para fornecer orientações 
continuadas a intervenções eficazes e apoio 

às famílias, comunidades e países 
com circulação do zika vírus.

Margaret Chan,
diretora-geral da 

Organização Mundial 
da Saúde (OMS)
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Ação importante na detecção do zika vírus
Às vésperas de receber milhares de atletas, delegações 

esportivas e turistas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

rio 2016, o Brasil viveu tempos de alerta em razão da 

descoberta da correlação entre a microcefalia e a infec-

ção congênita pelo zika vírus. isso fez com que aumen-

tasse a demanda pela confirmação laboratorial das possí-

veis infecções. A reportagem Fazendo a Diferença conta 

um pouco sobre a ação do laboratório Central de Saúde 

Pública (lACen/rJ), do rio de Janeiro, que teve acordo 

de cooperação para o fornecimento de reagentes que per-

mitiram o desenvolvimento de testes para a realização de 

mais de 10 mil testes de extração, amplificação/detecção 

do zika vírus. Confira o depoimento dos gestores respon-

sáveis pela ação do lACen/rJ e os resultados obtidos.

O É Ciência traz um texto apresentando o Projeto Eliminar 

a Dengue: Desafio Brasil. Conduzido pela fundação 

Oswaldo Cruz (fiocruz), o projeto tem como objetivo, de 

forma natural e autossustentável, reduzir a transmissão 

da dengue, zika, chikungunya e febre amarela a partir da 

liberação de mosquitos Aedes aegypti contendo a bactéria 

denominada Wolbachia. O em foco repercute uma série 

de eventos, lançamentos e demais notícias dos clientes 

da roche diagnóstica.

Boa leitura!  

///  editorial
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A epidemia do zika vírus acendeu um 

alerta de saúde pública em todo o País. 

Às vésperas de receber milhares de 

atletas, delegações esportivas e turis-

tas para os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016, o Brasil preci-

sou adotar medidas emergenciais para 

fazer o controle epidemiológico da 

doença. A descoberta da correlação 

entre a microcefalia e a infecção con-

gênita pelo zika vírus potencializou a 

vigilância e fez crescer a demanda de 

confirmação laboratorial para possíveis 

casos de infecção em gestantes.

No Rio de Janeiro, um patrocínio da 

Roche Diagnóstica ao Laboratório 

Central de Saúde Pública (LACEN/RJ) 

foi fundamental para enfrentar o cenário. 

“Recebemos mais de 20 mil amostras 

para serem processadas em um período 

de quatro a cinco meses, número muito 

além do que o Laboratório estava pre-

vendo por conta da epidemia de den-

gue”, lembra o diretor-geral do LACEN/

RJ, Dr. Alexandre Chieppe.

Trabalhando no limite de sua capacida-

de e impossibilitado de absorver uma 

demanda adicional por conta dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, o LACEN/RJ 

precisou agregar novas tecnologias ao 

seu parque diagnóstico. Foi quando a 

Roche firmou acordo de cooperação 

para o fornecimento de reagentes que 

permitiram ao LACEN/RJ o desenvolvi-

mento de testes para a realização de 

mais de 10 mil testes de extração, 

amplificação/detecção do zika vírus. “O 

projeto foi especial, pois estávamos 

recebendo um número muito grande de 

turistas. A expectativa era que não tivés-

semos uma epidemia de zika naquele 

período do ano [inverno], mas existia a 

necessidade do LACEN/RJ se estrutu-

rar para responder rapidamente se hou-

vesse muitos casos de turistas com 

exantema ou sintomas sugestivos da 

infecção por zika”, afirma Chieppe. 

O projeto de patrocínio surgiu por inter-

médio do Ministério da Saúde diante de 

uma necessidade do estado do Rio de 

Medida 
emergencial
Roche patrocina preparação da estrutura para 
extração, amplificação/detecção do zika vírus 
para Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

Por Daniella Pina
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Janeiro estar preparado para fazer o con-

trole epidemiológico durante os Jogos 

Olímpicos. As primeiras conversas entre 

a Roche Diagnóstica e o LACEN/RJ 

aconteceram em abril de 2016 e, após as 

etapas legais referentes ao acordo de 

cooperação, os equipamentos foram ins-

talados na segunda quinzena de julho. 

Na sequência, foram realizados os treina-

mentos das equipes para que o 

Laboratório estivesse pronto para ofertar 

de modo emergencial a detecção de zika 

virus por meio de protocolo desenvolvido 

por eles assim que os jogos olímpicos 

começassem, em agosto.

“Na etapa de treinamento, o cliente 

conhece os equipamentos, entende 

como eles funcionam, como são ali-

mentados com seus reagentes e quais 

os procedimentos de limpeza ao longo 

dos processos. Depois de compreen-

der o funcionamento das máquinas e 

do software, os aparelhos são abaste-

cidos aos poucos, para que seja anali-

sado como as amostras são processa-

das, como proceder diante de possí-

veis erros e como interpretar se as 

extrações foram feitas corretamente. 

Também é preciso compreender as 

características dessa extração e as 

etapas que a sucedem”, explica a exe-

cutiva de Contas da Roche 

Diagnóstica, Karen Brunialti. Ao todo, 

o projeto no Laboratório teve duração 

de seis meses. 

“Fomos muito felizes com o projeto do 

LACEN/RJ desde o início, pois conse-

guimos cumprir com os prazos estipula-

dos para a disponibilização das máqui-

nas, fizemos as instalações na data pre-

vista e os treinamentos aconteceram 

dentro do esperado. Tudo ocorreu bem 

e dentro daquilo que planejamos”, com-

pleta a gerente de Produtos de 

Soluções Moleculares da Roche, 

Andrea Bredariol.

A utilização do MagNA Pure agilizou o

processo de extração de DNA e possibilitou

a realização de um grande número

de exames no LACEN/RJ.

Abaixo, o diretor-geral do laboratório,

Dr. Alexandre Chieppe

Produtos destinados a ciência da vida, não indicados para diagnóstico in vitro.



7Roche News  |  Fevereiro / Março 2017

///  Fazendo
a diferença

Fo
to

s:
 J

ac
ke

lin
e 

N
ig

ri 
/ 

R
oc

he
 D

ia
gn

ós
tic

a

Resultados visíveis
Responsáveis, respectivamente, pela 

extração dos ácidos nucleicos e pela 

amplificação e detecção do zika vírus, os 

equipamentos MagNA Pure 96 e 

LightCycler® 96 automatizaram o pro-

cesso de extração de DNA para a reali-

zação dos exames de biologia molecular.

“Quando os reagentes da Roche chega-

ram ao Laboratório, tínhamos um grande 

quantitativo de amostras congeladas 

aguardando para serem processadas. 

Precisávamos de equipamentos automa-

tizados que pudessem garantir a realiza-

ção de um grande número de exames”, 

diz o diretor-geral do LACEN/RJ. Graças 

à automação, foi possível desenvolver 

uma metodologia que permite a realiza-

ção de uma quantidade muito maior de 

testes, contando com o apoio do mesmo 

número de profissionais do Laboratório.
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 Antes do MagNA Pure 96, a extração 

no LACEN/RJ era feita em kits manuais. 

Comparando as rotinas de trabalho, a 

automação representou um ganho de 

eficiência, já que o equipamento é capaz 

de extrair 96 amostras em apenas uma 

hora, enquanto o processo manual leva 

aproximadamente três horas para pro-

cessar 24 amostras por vez. “Estimamos 

que a capacidade de realização de tes-

tes no LACEN/RJ tenha saído de 160 

para aproximadamente 800 testes por 

dia”, calcula Chieppe. “Se a extração 

fosse feita manualmente, possivelmente 

levaríamos seis ou sete meses a mais 

para processar todo o volume que 

tínhamos acumulado. Os equipamentos 

da Roche foram eficientes. Deram conta 

da demanda e nos trouxeram muita agi-

lidade e facilidade”, acrescenta a direto-

ra técnica do LACEN/RJ, Shirlei Aguiar.

De acordo com a executiva de Contas 

da Roche, o MagNA Pure 96 é um 

equipamento robusto, pensado para 

atender a grandes demandas, já que 

consegue fazer a extração de um 

número elevado de diferentes amos-

tras, como sangue total, tecidos, fezes, 

urina e liquor, entre outras. “Trata-se de 

um diferencial do produto, pois não é 

necessária a troca do kit para a extra-

ção das amostras. O aparelho faz a 

extração em aproximadamente uma 

hora”, afirma Karen. Essas característi-

cas fazem do MagNA Pure 96 o equi-

pamento ideal para dar fluidez a uma 

grande rotina de testes e situações de 

emergência e/ou epidemias.

 O patrocínio da Roche foi 
muito importante, pois enfrentávamos 
uma situação de epidemia. 
Essa cooperação surgiu em uma 
ocasião emergencial e foi muito 
relevante para o LACEN/RJ 

Dr. Alexandre Chieppe, 
diretor-geral do LACEN/RJ
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Após a extração, a próxima etapa é a 

amplificação e detecção do vírus, que 

acontecem simultaneamente. Essa parte 

é realizada no LightCycler® 96, um equi-

pamento de PCR em tempo real que tem 

capacidade para detectar até 96 poços. 

A diretora técnica do LACEN/RJ afirma 

que a performance dos equipamentos 

da Roche surpreendeu. “Os aparelhos 

não deram problema durante as detec-

ções e fizemos pouquíssimas repeti-

ções.” O desempenho dos testes desen-

volvidos pelo laboratório também ficou 

dentro do padrão esperado. “A porcen-

tagem de positividade ficou praticamen-

te igual ao método anterior, em que 

conseguíamos detectar o vírus em apro-

ximadamente 20% das amostras. 

Quando utilizamos a nova metodologia 

com os reagentes da Roche, tivemos a 

mesma porcentagem”, analisa Shirlei. 

Além da extração do DNA para a 

detecção do zika vírus, o MagNA Pure 

96 serviu de apoio para a extração do 

DNA para diagnóstico de outras doen-

ças, como dengue, chikungunya e vírus 

influenza. Segundo a diretora técnica 

do LACEN/RJ, o Laboratório tinha 

pendências para outros agravos e con-

seguiu resolver as urgências com o 

aparelho de extração. “Tínhamos mui-

tos casos graves para disponibilizar os 

resultados, e o equipamento da Roche 

nos ajudou dando a agilidade necessá-

ria a essas respostas.”

Para os diretores do LACEN/RJ, o rela-

cionamento com as equipes da Roche 

foi positivo em todas as fases do pro-

À esquerda, a diretora técnica do 

LACEN/RJ, Shirlei Aguiar.

Abaixo, a equipe de funcionários 

do laboratório envolvida no projeto
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Os Laboratórios Centrais de Saúde Pública, 

também conhecidos como LACENs, são ser-

viços vinculados às Secretarias Estaduais de 

Saúde presentes nos 27 estados brasileiros. 

Atuam como unidades públicas de vigilância 

laboratorial, dando suporte a todos os muni-

cípios do estado com relação aos agravos de 

interesse de saúde pública. Suas atividades 

compreendem um conjunto de ações trans-

versais aos demais sistemas de vigilância em 

saúde, propiciando o conhecimento e a inves-

tigação diagnóstica de agravos e a verificação 

da qualidade de produtos de interesse de saú-

de pública, mediante estudo, pesquisa e análi-

ses de ensaios relacionados aos riscos epide-

miológicos, sanitários, ambientais e da saúde 

do trabalhador. Entre as principais responsa-

bilidades dos LACENs, destaca-se a disponi-

bilização de informações relativas às atividades 

laboratoriais ao Ministério da Saúde.

Sobre o LACeN
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“O patrocínio da Roche foi muito impor-

tante, pois enfrentávamos uma situação 

de epidemia. Estávamos preparados 

para lidar com o surto de chikungunya, 

mas fomos surpreendidos com a entrada 

do zika vírus em um ano de grandes 

eventos no estado do Rio de Janeiro. 

Essa cooperação surgiu em uma ocasião 

emergencial e foi muito relevante para o 

LACEN/RJ”, afirma Chieppe.

A expectativa do laboratório fluminense 

é que futuramente seja possível estabe-

lecer novas parcerias com a Roche. 

“Acredito que projetos como esse sejam 

importantes tanto para o Laboratório 

quanto para a empresa, tendo em vista a 

necessidade de mostrar experiências 

bem-sucedidas para outros laboratórios 

– públicos e privados. O projeto do 

LACEN/RJ é um grande espelho para 

mostrar como essas novas tecnologias 

cesso, desde o início do estabelecimen-

to da parceria até a disponibilização dos 

equipamentos, treinamento de equipes e 

desenvolvimento da metodologia. “Não 

tivemos absolutamente nenhum questio-

namento negativo acerca disso”, diz 

Chieppe. “O que vimos foi uma qualida-

de de reagente muito boa, que atendeu 

aos padrões de qualidade do nosso 

Laboratório e às nossas expectativas”, 

acrescenta.

Compromisso social
Na opinião dos diretores do LACEN/RJ, 

o projeto da Roche também cumpriu um 

importante papel social. Diante da des-

coberta da relação do zika vírus com a 

microcefalia, o patrocínio foi fundamen-

tal para acelerar processos, não só 

como vigilância, mas para acalmar a 

ansiedade de gestantes e familiares em 

relação à microcefalia.

funcionam e como estão sendo disponi-

bilizadas”, analisa o diretor-geral.

A gerente de Produtos de Soluções 

Moleculares da Roche concorda com a 

opinião de Chieppe. “Ter uma solução 

como essa desenvolvida por um laborató-

rio central é muito significativo para as 

empresas fornecedoras. Para este caso em 

específico, a Roche cumpriu com um 

papel social colaborando para um melhor 

atendimento da população e para dar mais 

agilidade para o serviço do LACEN-RJ, 

além de ter oportunidade de apresentar 

sua solução e suporte ao cliente. Desde a 

implementação da solução Roche no 

LACEN/RJ nós tivemos a oportunidade de 

apresentá-la a outros cliente dos segmen-

tos público e privado e recebemos a visita 

de importantes formadores de opinião 

interessados em conhecer melhor os nos-

sos produtos”, conclui Andrea.

 Ter uma solução como 
essa desenvolvida por um 
laboratório central é muito 

significativo para as empresas  
fornecedoras. Para este caso 

em específico, a Roche 
cumpriu com um papel social 
colaborando para um melhor 
atendimento da população e 

para dar mais agilidade ao 
serviço do LACEN-RJ  

Andrea Bredariol,
gerente de Produtos de

Soluções Moleculares
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O Projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil, 
conduzido no País pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), faz parte do programa internacional 
e sem fins lucrativos ‘Eliminate Dengue: Our 
Challenge’, que visa, de forma natural e autos-
sustentável, reduzir a transmissão da dengue, 
zika, chikungunya e febre amarela a partir da 
liberação de mosquitos Aedes aegypti com uma 
bactéria, denominada Wolbachia.

Eliminar a Dengue:
Desafio Brasil

Renata Pomposelli, Coordenadora do projeto Eliminar a Dengue - Desafio Brasil, da Fundação Owsaldo Cruz (Fiocruz)

O Projeto propõe uma abordagem inova-
dora e segura, sem qualquer risco para huma-
nos, animais ou meio ambiente. O método 
busca substituir, gradualmente, a população 
de Aedes aegypti de campo pelos mosquitos 
com Wolbachia. Isso acontece através do cru-
zamento dos Aedes aegypti, na medida em que 
a bactéria é passada naturalmente da fêmea 
para os filhotes, que já nascem com Wolbachia. 

Laboratório de diagnóstico do Projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil, na Fiocruz, Rio de Janeiro (RJ)
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polimerase em tempo real (qPCR). Através dessa meto-
dologia, que possui alta sensibilidade, é possível visualizar 
em tempo real o resultado das análises dos mosquitos. 
Para tal, as análises são realizadas no LightCycler® 480 
(LC480, Roche). Com seis filtros que captam diferen-
tes comprimentos de onda, o LC480 é capaz de detec-
tar a presença da Wolbachia tanto nos mosquitos adul-
tos quanto nas formas imaturas (as larvas). O Projeto 
emprega com esse equipamento, em sua rotina, uma rea-
ção duplex, em que é possível detectar em uma mesma 
reação a presença da Wolbachia, bem como um gene do 
mosquito Aedes aegypti.

O Eliminar a Dengue: Desafio Brasil mantém o com-
promisso de aplicar um alto controle de qualidade, para 
garantir que os mosquitos liberados na natureza estejam 
isentos de infecção viral. Nesse sentido, semanalmente, 
cada lote de mosquito que será destinado à liberação é 
analisado no laboratório de diagnóstico para as princi-
pais arboviroses de circulação nacional.

Graças ao uso de diferentes fluoróforos, de marcadores 
moleculares específicos (ou seja, não há reação cruzada 
com outros vírus) e a presença de seis canais de leitura do 
LC480, é possível realizar em uma mesma reação, denomi-
nada multiplex, o screening viral. Essa é uma grande faci-
lidade do equipamento de qPCR da Roche, pois há uma 
grande economia de tempo e, principalmente, dinheiro.

Esse processo garante a autossustentabilidade do método 
(vide esquema acima).

Iniciado na Austrália, o Programa vem obtendo grande 
êxito há mais de cinco anos. Outros países, como Colômbia, 
Indonésia e Vietnã, também implementaram a iniciativa, 
que não utiliza nenhum tipo de modificação genética.

Entre agosto de 2015 e janeiro de 2016, foram realizados 
os projetos-piloto do Eliminar a Dengue: Desafio Brasil 
em duas áreas: uma no município do Rio de Janeiro e outra 
em Niterói. Nos bairros, foram liberados os Aedes aegypti 
com Wolbachia e, até hoje, nessas áreas, cerca de 80% da 
população de Aedes aegypti possui a bactéria Wolbachia 
- um resultado considerado satisfatório e muito positivo 
pela equipe do Projeto. A partir de 2017, ele expandirá 
nesses dois municípios onde implementou os pilotos para 
alcançar cerca de 2,5 milhões de habitantes num período 
entre dois e três anos.

Para o monitoramento do método, através de um equi-
pamento de captura, os mosquitos do campo onde houve 
liberação do Aedes aegypti com Wolbachia são coletados 
semanalmente e encaminhados ao laboratório de diagnós-
tico do Projeto para verificação da presença da bactéria.

O diagnóstico conta com tecnologia de ponta para a 
detecção da Wolbachia por meio da reação em cadeia da 

Figura 1. 

AUTOSSUSTENTABILIDADE DO MÉTODO:
BASEADA NA REPRODUÇÃO NATURAL DOS MOSQUITOS

A Wolbachia é transmitida naturalmente para as gerações seguintes de mosquitos

Toda a prole nasce com Wolbachia

Toda a prole nasce com Wolbachia

Ovos são colocados, mas não dão origem a larvas

Mosquito com
Wolbachia

Mosquito sem
Wolbachia
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A Divisão de Laboratório Central do 

Hospital das Clínicas da FMUSP rea-

lizou o XI Simpósio de Garantia de 

Qualidade, em São Paulo (SP), no dia 

13 de dezembro.

Entre mesas-redondas e conferências, o 

evento discutiu temas como a garantia 

de qualidade na automação em hema-

tologia, o papel da padronização e da 

harmonização para obtenção de resulta-

dos confiáveis de hemoglobina glicada 

(HbA1c) e as boas práticas na avalia-

ção de ensaios de proficiência, entre 

outros. Foram aproximadamente 220 

participantes da área laboratorial, como 

farmacêuticos, biomédicos, patologis-

tas, residentes e profissionais atuantes 

em laboratórios, vindos de vários esta-

dos brasileiros. 

O evento teve o apoio da Roche e da 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica 

e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

Evento discute qualidade laboratorial
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Organizadores, participantes e patrocinadores do evento realizado em São Paulo (SP) no dia 13 de dezembro

Realizado anualmente em Tucson, no 

Arizona (EUA), o Tucson Symposium 

reúne oncologistas, patologistas, pes-

quisadores e líderes da indústria de 

cuidados de saúde de todo o mundo. 

O objetivo é discutir o papel desem-

penhado pela investigação científica e 

pelos testes diagnósticos na melhoria 

da compreensão do câncer.

Em 2017, o simpósio aconteceu nos dias 

28 de fevereiro e 1º de março, abordando 

uma ampla gama de tópicos, entre eles, 

as atualizações sobre imunoterapia e os 

biomarcadores. “O evento é de extrema 

importância para a atualização dos par-

ticipantes e proporciona uma grande 

oportunidade de troca de experiên-

cias, enriquecendo a prática clínica e 

laboratorial”, diz a gerente de Produto 

Oncologia, Mariana Vitule.

De acordo com ela, a Roche Diagnóstica 

levou cinco patologistas brasileiros ao sim-

pósio. Além da participação no evento, 

os convidados tiveram a oportunidade 

de visitar a fábrica da Ventana Medical 

Systems, empresa da Roche. Durante o 

tour, os médicos conheceram onde são 

produzidos todos os equipamentos e rea-

gentes da linha de anatomia patológica, 

além de interagir com gerentes locais.

Atualizações em imunoterapia e biomarcadores

HbA1c – Registro na ANVISA nº 10287410899
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O lançamento  do  E lecsys ® 

Progesterona III reflete ainda mais 

o foco da Roche em inovação. 

Aplicável a todas as plataformas 

de imunologia que utilizam a tec-

nologia de eletroquimiolumines-

cência (ECL), o novo anticorpo 

monoclonal recombinante traz 

excelência ao diagnóstico endo-

crinológico reprodutivo.

Comparando com a geração atual, 

a nova versão apresenta vantagens 

como a melhora da especificidade 

analítica, a melhora da correlação 

entre métodos de referência de 

espectrometria de massa e a alta 

consistência de resultados entre 

lotes, que permitem o acompanha-

mento dos níveis de progesterona dos 

pacientes durante um longo período.  

Segundo a gerente de Produto 

IM Core, Cardiologia e Sistemas, 

Ingrid Furlan, o lançamento está 

pautado em dois pilares de inova-

ção da Roche: a eficiência do teste 

e o valor médico. “Temos lançado 

diversos parâmetros para a saúde 

da mulher, como os marcadores de 

remodelação óssea, o AMH e, mais 

recentemente, a nova geração do 

teste Elecsys® Progesterona III.”

Progesterona 
ganha nova 
versão

“A anatomopatologia está iniciando uma 

nova era.” É o que garante o presidente 

da Sociedade Brasileira de Patologia 

(SBP), Dr. Clovis Klock. De acordo com 

o patologista, que também é sócio- 

proprietário do Laboratório Ogata & 

Klock – InfoLaudo, a especialidade 

deixou de ser artesanal e hoje envolve 

muita tecnologia para garantir não ape-

nas o diagnóstico, mas o prognóstico 

dos tumores e a definição da terapêu-

tica dos pacientes com câncer. 

A disponibilidade de equipamentos de 

alta performance é fundamental para 

oferecer segurança ao patologista em 

dar um diagnóstico imuno-histoquí-

mico de qualidade. “Instalamos os 

equipamentos da Roche em novembro 

de 2016, levando em conta principal-

mente seu desempenho. São soluções 

modernas que permitem realizar toda a 

rotina imuno-histoquímica em um equi-

pamento só, dando uma ótima qualidade 

no preparo da lâmina, mais rapidez e 

confiabilidade”, avalia Dr. Klock.

Segundo o patologista, um dos ganhos 

sentidos desde a instalação dos equi-

pamentos foi a rapidez na entrega 

dos resultados, que antes levava até 

dois dias. “Com a entrada dessa plata-

forma, conseguimos dar o diagnóstico 

no mesmo dia. Isso trouxe um avanço 

muito grande para médicos e pacien-

tes, pois iniciar um tratamento preco-

cemente melhora consideravelmente 

as chances de cura.” 

Em longo prazo, Dr. Klock espera dobrar 

o crescimento do Laboratório, ofere-

cendo ainda mais qualidade aos pacien-

tes com o estabelecimento de novas 

parcerias com a Roche. “Já estamos 

conversando para utilizar outras pla-

taformas e acredito que isso agregará 

um melhor diagnóstico, proporcionando 

um tratamento muito mais específico.”

Uma nova era da anatomopatologia
Panorama da especialidade vem mudando com a inserção de novas tecnologias e equipamentos

Elecsys® Progesterona III  – Registro na ANVISA nº 10287411176
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O Labclin é referência em análises clí-

nicas no sul de Minas Gerais e tem 

investido cada vez mais no uso de 

novas tecnologias. Em parceria com 

a Conceito Diagnóstica – distribui-

dora Roche na região –, o laboratório 

consolidou o processo de automação 

de sua rotina. Atualmente, possui ins-

talados equipamentos como o cobas e 

411, cobas InTEGRA® 400 plus, cobas 

h 232, e o analisador hematológico 

Sysmex XE 2100D. 

De acordo com os sócios do laborató-

rio, o hematologista e patologista clínico 

Dr. José Hilário Ribeiro Grilo e os farma-

cêuticos bioquímicos José Roberto de 

Moraes, Roberto Mendes e Sebastião 

Otávio, todo trabalho desenvolvido com 

a Conceito Diagnóstica foi baseado em 

confiança, excelência no serviço e aten-

dimento diferenciado. 

Para o executivo de contas da dis-

tribuidora, Wagner Cunha, a expe-

riência do Labclin evidencia a missão 

corporativa da Conceito Diagnóstica 

em fornecer ao mercado diagnóstico 

soluções de qualidade que otimizem a 

rotina laboratorial por meio de equipa-

mentos e testes adequados. “Temos um 

trabalho de pós-venda forte e atuante, 

e sabemos que o sucesso de nossos 

clientes também representa o nosso”, 

diz Cunha.

Labclin aposta em automação
Labclin / Divulgação

Da esquerda para a direita: Dr. Sebastião Otavio, Dr. Roberto Mendes, 

Dr. José Roberto de Moraes e Dr. José Hilário Ribeiro Grilo

Diretora técnico-científica do Laboratório Emilio Ribas, Dra. Zélia Petrola 

já deu uma vasta contribuição para a saúde da população de Fortaleza 

(CE). Em novembro de 2016, a médica patologista foi homenageada pelos 

seus 80 anos, durante uma cele-

bração nas novas instalações da 

unidade Meireles do laboratório. 

Representada pela executiva de 

contas, Ivanarda Cavalcanti, e o 

gerente de vendas Brasil, Glauber 

Brandimarti, a Roche esteve pre-

sente no evento e também pres-

tou homenagens a essa impor-

tante figura da patologia nacional.

Fundadora do Laboratório 
Emilio Ribas celebra 80 anos

Presente em 10 estados brasileiros e com sede 

em Brasília (DF), o Laboratório Sabin soma 

33 anos de experiência, com 200 unidades 

e empregando mais de 3.300 pessoas. Em 

um vídeo-depoimento, a presidente execu-

tiva do Laboratório Sabin, Dra. Lídia Abdalla, 

fala sobre a experiência e a sinergia existente 

entre o Sabin e a Roche, sobretudo no que 

tange à filosofia de gestão e à identidade de 

valores das empresas.

O vídeo-depoimento dela e de outros dois repre-

sentantes do Sabin estão disponíveis na versão 

digital da Roche news. Confira!

A experiência 
do Laboratório
Sabin com a Roche

cobas h 232  – Registro na ANVISA nº 10287410670
Sysmex XE 2100 D – Registro na ANVISA nº 80015490047

cobas e 411 – Registro na ANVISA nº 10287410608
cobas® INtEGRA 400 Plus – Registro na ANVISA nº 10287410320

Ivanarda, Dra. Zélia e Glauber durante  
a homenagem
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O Painel Tropical LightMix Modular 

da TIB MolBiol já faz parte do portfó-

lio da linha de Life Science da Roche 

Diagnóstica. Formado por um conjunto 

de reagentes com capacidade para 

detectar a presença dos zika vírus, 

dengue e chikungunya em um único 

ensaio, o painel pode ser validado por 

laboratórios para uso em diferentes 

tipos de amostras. 

A detecção é realizada por PCR em tempo 

real, em kits individuais que podem ser 

utilizados em reação única de um alvo ou 

em combinação multiplex para detecção 

simultânea dos três alvos através de uma 

reação de PCR. Dessa forma, a detecção 

da presença dos vírus pode ser feita com 

mais agilidade em uma mesma amostra. 

De acordo com a gerente de Produto de 

Soluções Moleculares, Andrea Bredariol, 

o rendimento máximo dos kits individuais 

é de 94 testes e o tempo para a reação de 

PCR é de aproximadamente 50 minutos.

Conforme previsto pelo cronograma 

anual da SGS, organismo de certificação 

do sistema de gestão da qualidade ISO 

9001:2008, a Roche Diagnóstica Brasil 

passou pela auditoria de manutenção da 

certificação ISO 9001:2008. Durante a 

auditoria, não foi constatada nenhuma 

não conformidade.

Na opinião do coordenador do Sistema 

da Qualidade e Excelência de Processos 

e representante da direção para o SGQ-

ISO 9001, Mauro Elster, o resultado reflete 

o comprometimento e a seriedade com 

que todas as equipes envolvidas tratam 

o processo de gestão da qualidade. 

“Desde 2011 a Roche nunca recebeu 

uma não conformidade em auditorias da 

Certificadora SGS. Todos os colaborado-

res têm trabalhado com muita dedica-

ção para atingir a excelência em nossos 

processos. O empenho das equipes foi 

vital para que alcançássemos mais esse 

objetivo no ano. Cada um é parte dessa 

conquista. Parabéns a todos”, comemora.

Roche passa por auditoria de manutenção 
da certificação ISO 9001:2008

Novos aliados na detecção 
da zika, dengue e chikungunya

Produtos destinados a ciência da vida, não indicados para diagnóstico in vitro.

Extração de ácidos nucleicos

DNA ou RNA Process Control Kit e reagentes para qPCR

Manual (HP) Painel Tropical L
Modular da TIB 

MolBiol

LightCycler®

Multiplex Master
LC 480 ou

z480

Baterias de:
8 amostras

Baterias de: 
32 amostras

Baterias de: 
96 amostras

Amplificação/Detecção
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Ações como a diminuição considerável da 

taxa de emissão de gases de efeito estufa,  

resultado direto da redução do uso de 

combustíveis não renováveis, e a arreca-

dação recorde da campanha Children’s 

Walk renderam à Roche Diagnóstica 

Brasil o prêmio Líderes da Saúde 2016. 

A empresa foi premiada na categoria 

Responsabilidade Socioambiental. 

Em depoimento, o presidente da Roche 

Diagnóstica Brasil, Christian Paetzke, disse 

que a premiação é motivo de orgulho para 

todos os funcionários. “Ser reconhecida 

como uma empresa sócio e ambiental-

mente responsável reflete nossos valo-

res de integridade, paixão e coragem por 

tudo que fazemos. Esse é o resultado dos 

nossos esforços por aprimorar a vida das 

pessoas e promover a saúde.”

O valor arrecadado em 2016 foi doado 

para centros de órfãos no Malawi (África) 

e uma instituição no Brasil  escolhida 

pelos próprios colaboradores da Roche. 

A redução do uso de combustíveis não 

renováveis, que levou a uma conside-

rável diminuição da taxa de emissão de 

gases do efeito estufa, foi outro fator 

considerado pela premiação, realizada 

anualmente pelo Grupo Mídia.

Ações sociais e ambientais 
rendem prêmio à Roche

Baixe o aplicativo 
da Roche News!
Você sabia que pode carregar a Roche 

News o tempo todo em seu tablet ou smart-

phone? Para fazer o download do aplica-

tivo, basta procurar por Roche News na 

Play Store (para usuários de Android) ou 

na Apple Store (para quem utiliza o iOS). 

No aplicativo, você encontra as edições da 

revista, a íntegra de todos os textos da ver-

são impressa e ainda uma seção especial 

com conteúdo exclusivo.



19Roche News  |  Fevereiro / Março 2017

///  canal
Roche

Roche Diagnóstica e
distribuidores autorizados Roche
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL
Av. Engenheiro Billings, 1729, Jaguaré  |  São Paulo  |  CEP 05321-900  |  TEL: 0800 77 20 295  |  www.roche.com.br

Não importa o tamanho do seu laboratório,

o que importa é a inovação que o faz crescer.

AMAZONAS

grupo Bringel 
Avenida Cosme Ferreira – 1877 – Aleixo 
Manaus  |  CEP 69083-000  |  TEL (92) 2126-4000 
www.bringelgrupo.com.br

BAHIA

Biotrade 
Av. Antônio Carlos Magalhães, 4009, loja 10, Brotas 
Salvador  |  CEP 40280- 000  |  TEL (71) 3450-0546 
www.biotrade.com.br

PH 
Av. Jorge Amado, 961, Imbuí 
Salvador  |  CEP 41720-040  |  TEL (71) 3240-4520 
www.ph-ba.com.br

CEARÁ

esse ene 
Rua Alfeu Aboim, 738, Papicu 
Fortaleza  |  CEP 60175-375  |  TEL (85) 3311-8000 
www.esse-ene.com.br

DISTRITO FEDERAL

eletrospitalar 
SEUP/SUL CJ.B I Loja 6 sala 110 712/ 912, Asa Sul 
Brasília  |  CEP 70390-125  |  TEL (62) 3346-1443 
www.eletrospitalar.com.br

Vitalab Com Produtos 
SHCG/Norte - CR Q 712/13 - Bloco C, Loja 12, Asa Norte 
Brasília  |  CEP 70760-630  |  TEL (61) 3349-3676

ESPÍRITO SANTO

uL Química 
Rua Sertorio Franco, 38, Antônio Honório 
Vitória  |  CEP 29070-835  |  TEL (27) 2121-0750 
www.unionlab.com.br

GOIÁS

apijã 
Av. C 01, 786, Jd. América 
Goiânia  |  CEP 74265-010  |  TEL (62) 3086-5250 
www.apija.com.br  |  apija@apija.com.br 

MATO GROSSO

ms diagnóstica (Filial) 
Av. João Eugênio Gonçalves Pinheiro, 284, Areão 
Cuiabá  |  CEP 78010-308  |  TEL (65) 3634-5170 
www.msdiagnostica.com/Joomla

RIO GRANDE DO NORTE

RdF distrib de Prod saúde Ltda 
Av. Invo. Mário Câmara, 2300, Ns. de Nazaré 
C. da Esperança - Natal 
CEP 59070-60  |  TEL (91) 9101-2300 
www.prontomedica.com.br

RIO GRANDE DO SUL

Laborsys Poa 
R. Sergio Jungblut Dieterich, 820 - Pavilhão 18, São João 
Porto Alegre  |  CEP 91060-410  |  TEL (51) 3341-5142 
www.laborsys.com.br

RONDÔNIA

Real diagnóstica Comércio de Produtos 
e equipamentos Laboratoriais Ltda 
Rua Padre Moretti, 3076, Liberdade 
Porto Velho  |  CEP: 76803-854  |  TEL: (69) 3223-5602 
www.realdiagnostica.com.br

SÃO PAULO

Biogenetix 
Rua Manoel Francisco Mendes, 320, Jd. do Trevo 
Campinas  |  CEP 13030-110  |  TEL (19) 3734-5050 
www.biogenetix.com.br

Byogene 
Av. Vereador Aroldo Alvez Neves, 932, Bairro Somma 
Ouro Fino Paulista  |  CEP 09445-400  |  TEL (11) 2595-3800 
www.byogene.com.br

dobber 
Rua Francisco Glicério, 726/730, Centro 
Valinhos  |  CEP 13271-200  |  TEL (19) 3871-1302 
www.dobber.com.br

Laborsys sP 
Rua Dona Brígida, 180, Vila Mariana 
São Paulo  |  CEP 04111-080  |  TEL (11) 5102-2911 
www.laborsys.com.br

macromed Produtos Hospitalares Ltda. 
Rua José Guide, 651, Distrito Industrial 
S. J. do Rio Preto  |  CEP 15035-500  |  TEL (17) 3214-8899 
macromed@macromedriopreto.com.br  
www.macromedriopreto.com.br

TOCANTINS

apijã (filial) 
Q ACSE 11 Conj 03 lt 11, Rua SE 11 Sl 210 Plano Diretor Sul 
Palmas  |  CEP 77020-026  |  TEL (63) 3026-3833 
www.apija.com.br  |  apija.palmas@apija.com.br

MATO GROSSO DO SUL

ms diagnóstica (sede) 
Rua Alegria 129, Villa Maciel 
Campo Grande  |  CEP 79070-305  |  TEL (67) 3342-4430 
www.msdiagnostica.com/Joomla

MINAS GERAIS

Cmg Conceito diagnóstica 
Rua Aquidaban, 385, Padre Eustáquio 
Belo Horizonte  |  CEP 30720-420  |  TEL (31) 3411-2484 
www.conceitodiagnostica.com.br

speedlabor 
Rua João Donada, 465, Santa Terezinha 
Belo Horizonte  |  CEP 31360-190  |  TEL (31) 2127-2555 
www.speedlabor.com.br 

PARÁ

Biomédica 
Rua Antônio Araújo, 400, Novo Horizonte 
Marabá  |  CEP 68503-600  |  TEL (91) 3233-0764 
www.biomedica.bio.br

Biomédica Belém 
Trav. Djalma Dutra, 670, Telégrafo 
Belém  |  CEP 66113-010  |  TEL (91) 3233-0675 
www.biomedica.bio.br

PARANÁ

Laborsys CWB 
Av das Torres, 824, Centro 
S. J. dos Pinhais  |  CEP 83040-300  |  TEL (41) 3302-9070 
www.laborsys.com.br

PERNAMBUCO

médica 
Av. Manoel Borba, 837, Boa Vista 
Recife  |  CEP 50070-000  |  TEL (81) 9193-0120 
www.medica-ne.com.br

RIO DE JANEIRO

art Lab 
Rua Mariana Portela, 28, Sampaio 
Rio de Janeiro | CEP 20970-600 | | TEL (21) 2581-8123  
ou (21) 2581-2340 
www.artlabrio.com.br

Biodinâmica 
Rua Carlos Costa, 10, Riachuelo 
Rio de Janeiro | CEP 20970- 090 | TEL (21) 3578-0800 
www.biodinamica-ltda.com.br
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