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Soluções 
Point of Care
O valor do diagnóstico rápido 
e preciso para hospitais

Hospitais falam sobre a 
experiência com as plataformas 
de Point of Care da Roche 
Diagnóstica na rastreabilidade 
de testes e controle laboratorial

FAZENDO A 
DIFERENÇA

é cIêNcIA

A aplicabilidade da 
procalcitonina no 
manejo da sepse

Ano 18 |  Número 02  |  Abril / Maio 2017



“A Roche lança a Coagulação  
Laboratorial e Hospitalar para  
levar rapidez e segurança na  
tomada de decisão médica.  

Um portfólio robusto que  
atende as principais  

necessidades dos médicos, 
pacientes e laboratórios.”

Roche Diagnóstica



CAnAL RoCHe

Aprovação da  
troponina T pela FDA

em FoCo

Roche entra 
no mercado de 
coagulação

FAzenDo
A DiFeRençA é CiênCiA

Procalcitonina: Um 
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manejo da sepse 
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o controle dos testes de  
Point of Care no ambiente hospitalar

os testes de Point of Care (PoC) vêm se tornando impres-

cindíveis na rotina dos grandes hospitais. A reportagem do 

Fazendo a Diferença aborda a experiência prática do uso 

de PoC em centros hospitalares e laboratoriais em suas 

diferentes operações. 

nesse contexto, reduzir o tempo de espera dos pacientes 

no pronto-socorro e melhorar o giro de leitos na observação 

são apenas alguns dos benefícios oferecidos pelo uso de 

PoC. Para atender a essa crescente demanda do mercado, 

a Roche Diagnóstica possui um portfólio robusto e capaz de 

atender às diversas necessidades do ambiente hospitalar.

o É Ciência traz um artigo elaborado pelo coordenador 

médico da UTi Pediátrica e neonatal do Hospital Sepaco, 

Dr. Lúcio Flávio Peixoto de Lima. ele aborda a questão 

da procalcitonina e a sua efetividade e segurança para o 

manejo da sepse.

o Em Foco retrata a entrada da Roche no mercado de 

coagulação e sobre a aprovação da troponina T pela FDA. 

o Canal Roche presta uma homenagem ao nosso que-

rido colega Waldemar Bucinkas, falecido recentemente.

Boa leitura!

///  editorial
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///  Fazendo
a diferença

Melhorar a rotina de testes. Auxiliar a 

realização de indicadores de qualidade. 

Oferecer resultados rápidos de modo a 

agilizar condutas médicas, com segu-

rança e qualidade na assistência ao 

paciente. Essas são apenas algumas 

características que têm tornado o Point 

of Care (PoC) imprescindível na rotina 

dos hospitais.

No Biocor Instituto, hospital referência 

em procedimentos cardiológicos de alta 

complexidade localizado em Nova Lima, 

região metropolitana de Belo Horizonte 

(MG), o Accu-Chek® Inform II auxilia o 

controle da glicemia capilar dos pacien-

tes. “Quando escolheu a solução, o 

hospital buscava a excelência no pro-

cesso de gestão dos testes laborato-

Accu-Check® Inform II – Registro na ANVISA nº 10287410863

Rapidez, segurança e 
eficiência no fluxo do 
atendimento hospitalar
Como a solução Point of Care atende as necessidades dos hospitais
disponibilizando informações de forma rápida e segura

Por Daniella Pina
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Os aparelhos estão distribuídos em todos 

os setores do hospital e os enfermeiros 

que os utilizam são capacitados continua-

mente para realização dos testes. O con-

trole da glicemia capilar atende a várias 

situações clínicas, desde a identificação 

de pacientes sem diagnóstico prévio de 

diabetes até o monitoramento dos níveis 

glicêmicos dos pacientes internados para 

tratamento clínico e cirúrgico. 

“A confiabilidade dos resultados favorece 

os dados necessários para a manutenção 

de um controle glicêmico adequado dos 

pacientes, contribuindo com a redução 

da incidência de complicações, seja por 

hipoglicemia, seja por hiperglicemia”, 

explica Lilian. Consequentemente, reduz-

se a taxa de mortalidade, o tempo de 

internação e os custos hospitalares. 

Para Lilian, o uso do Accu-Chek® Inform 

II torna o controle laboratorial mais con-

fiável e atende aos requisitos da legisla-

riais remotos (TLR), especialmente a gli-

cemia capilar”, afirma a bioquímica do 

Laboratório de Patologia Clínica do 

Biocor Instituto, Lilian Mitsunaga. 

A utilização de glicosímetros com resul-

tados rastreáveis auxilia o controle e 

acompanhamento de todas as glicemias 

realizadas no Biocor. De acordo com 

Lilian, “o diferencial do sistema é o soft-

ware de gerenciamento, cobas® IT 

1000, que possibilita a conectividade e a 

rastreabilidade remota dos resultados de 

pacientes e do controle de qualidade em 

tempo real”. 

O cobas® IT 1000 possui ferramentas que 

quantificam o número de testes realizados 

e o consumo de tiras reativas utilizadas em 

cada setor. “Esses dados são muito impor-

tantes para a gestão de custos”, diz a bio-

química. Além disso, a análise dos dados 

armazenados possibilita a implantação de 

melhorias no sistema de qualidade.

cobas® IT 1000 – Registro na ANVISA nº 10287419004
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ção. Na opinião da patologista clínica 

Dra. Lucimar Assunção, a integração do 

processo clínico e laboratorial possibilita 

melhoria na assistência ao paciente, 

com benefícios que podem ser mensu-

rados. O diretor do Biocor Instituto, Dr. 

Mario Vrandecic, ressalta que, dentro 

dessa visão integrada, o hospital busca 

todos os meios para um atendimento 

mais seguro e humanizado, priorizando 

a inovação dos processos. 

“As soluções PoC promovem agilidade 

com a mesma qualidade dos ensaios 

automatizados. A liberação dos resul-

tados logo após a realização dos exa-

mes possibilita ganho de tempo na 

tomada de conduta por parte da equi-

pe médica envolvida”, destaca a equi-

pe. Ainda segundo ela, o Biocor 

Instituto possui um relacionamento de 

parceria com a Roche, que sempre 

busca oferecer produtos inovadores, 

confiáveis e que atendam às necessi-

dades da instituição.

Apoio à enfermagem
A enfermeira de práticas assistenciais e 

educadora em diabetes no Hospital 9 de 

Julho, Adriana Bueno, diz que a rastrea-

bilidade é umas das ferramentas-chave 

do sistema Point of Care, pois permite o 

planejamento de ações baseadas nos 

indicadores de hipoglicemia e hipergli-

cemia realizados nos pacientes. “Por 

meio dos dados colhidos nesses siste-

mas e da visita da enfermeira educadora 

em diabetes, podemos agir de modo a 

diminuir os eventos de hipoglicemia e 

hiperglicemia e proporcionar um melhor 

controle glicêmico do paciente.”

A integração da plataforma PoC é feita 

pelo sistema cobas® IT 1000, que con-

centra todas as informações das platafor-

mas de PoC e transfere os dados em um 

canal de comunicação único e padroni-

zado. O sistema faz integração com siste-

mas hospitalares ou laboratoriais no 

padrão internacional de interoperabilida-

de na área de saúde HL7 (health level 7).

Accu-Check® Inform II

faz parte do portfólio 

da Roche Diagnóstica

Na opinião da coordenadora de WF&TI 

da Roche, Kellen Cavenaghi, os pontos 

fundamentais do sistema são a restrição 

de uso dos dispositivos de PoC apenas 

a usuários treinados e certificados, o 

controle dos instrumentos e reativos em 

uma única plataforma e a validação 

automática dos resultados baseada em 

alarmes, controle de qualidade ou valo-

res de referência. Tais características 

auxiliam na rastreabilidade, segurança, e 

controle de qualidade.

Em termos de rastreabilidade, há um 

controle preciso do ingresso do pacien-

te no hospital, a data e hora de execu-

ção do exame, informações sobre o 

operador e os controles em cada dispo-

sitivo. A segurança é dada por meio da 

identificação positiva dos operadores e 

pacientes através de códigos de barras, 

sendo este um item de grande impor-

tância para acreditações nacionais ou 

internacionais. 

De acordo com Kellen, a eficiência do 

sistema cobas® IT 1000 é demonstrada 

por relatórios estatísticos com quantifi-

cação de testes por unidades de atendi-

mento ou por equipamentos. “Também 

são disponibilizados relatórios de certifi-

cações de usuários, de controle de qua-

lidade e exportação de dados de resul-

tados em diversos formatos”, explica.

Segundo a enfermeira de práticas assis-

tenciais e educadora em diabetes, ter 

um profissional exclusivo para gerenciar 

o sistema PoC é uma tendência que 

agrega valor na assistência especializa-

da aos pacientes. “Ele permite ter todo 

o controle das glicemias realizadas no 

hospital, equipamentos e materiais usa-

dos, como tiras e solução-controle.” 



7Roche News  |  Abril / Maio 2017

///  Fazendo
a diferença

 Por meio dos dados 
colhidos nesses sistemas e 

da visita da enfermeira 
educadora em diabetes, 

podemos agir de modo a 
diminuir os eventos de 

hipoglicemia e hiperglicemia 
e proporcionar um melhor 

controle glicêmico  
do paciente. 

Adriana Bueno
Enfermeira de práticas assistências 

e educadora em Diabetes
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Acima, equipe do Biocor Instituto e à direita, a enfermeira 

de práticas assistenciais e educadora em Diabetes, 

Adriana Bueno
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O profissional verifica a rastreabilidade 

dos testes, se estão sendo realizados no 

horário correto, além de fazer o controle 

glicêmico, que auxilia na intervenção de 

casos críticos. “Os testes PoC oferecem 

um resultado rápido e preciso para que 

possamos ter uma intervenção rápida. 

Os testes pré-prandiais – ou seja, feitos 

antes das refeições – ajudam a realizar e 

administrar a insulina conforme o resul-

tado, ajudando a não atrasar os horários 

de alimentação do paciente”, diz. 

Com visitas frequentes às unidades de 

internação, cuidados especiais e UTI, o 

coordenador de PoC pode intervir em 

casos críticos. Por meio da rastreabilida-

de diária, é possível planejar as visitas, 

verificar o ocorrido e prestar um atendi-

mento de qualidade ao paciente. 

Também é possível disponibilizar todos 

os registros de suas glicemias no 

momento de sua alta. “Através do siste-

ma, tenho como gerar esses dados e 

entregar ao paciente para que ele possa 

levar à sua primeira consulta ambulato-

rial. Isso possibilita ao médico analisar a 

glicemia do paciente durante o período 

de internação”, explica. 

Outro exemplo citado por Adriana é a 

estatística de dados das glicemias em 

períodos que exigem intervenção. Após 

constatar a diminuição da glicemia capi-

lar no período das 23h às 6h, a educa-

dora em Diabetes constatou a necessi-

dade de intervenção e conseguiu 

implantar o um lanche noturno para 

pacientes diabéticos, evitando assim os 

casos de hipoglicemia nesses períodos. 

“Isso prova que o sistema também nos 

ajuda no planejamento de ações  

e orientações ao paciente, pois pode-

mos comparar os indicadores a qual-

quer momento, por meio de informa-

ções armazenadas.”

Portfólio em expansão
A Roche Diagnóstica possui um portfó-

lio robusto e capaz de atender às diver-

sas demandas do ambiente hospitalar. 

“Estamos investindo na ampliação de 

testes da linha HOSPOC, principalmente 

para doenças críticas, como sepse e 

cardiovasculares, cujo tempo de tomada 

a diferença
///  FAzendo

Fachada do Biocor  Instituto, localizado em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte
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 Esse tipo de solução beneficia  
o sistema como um todo. O paciente é 

direcionado para o local certo e a tomada de 
decisão é mais rápida e assertiva 
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CoaguCheck® Pro ll – Registro na ANVISA nº 10287411201

de decisão é fundamental para a assis-

tência ao paciente”, adianta a gerente 

de Produto Point of Care, Juliana Inácio. 

Com o envelhecimento da população e 

o aumento de acesso aos hospitais – 

públicos e privados -, a gerente julga 

imprescindível existir modelos de aten-

dimento eficientes, que tragam mais 

efetividade no atendimento, sem perder 

a qualidade. “O PoC ajuda a melhorar o 

fluxo do paciente dentro do hospital, por 

meio de uma triagem inteligente na 

emergência, chamada fast track.” 

De acordo com Juliana, existe uma ten-

dência experimentada em países como a 

Espanha, de utilização das soluções Point 

of Care no atendimento pré-hospitalar 

para um melhor direcionamento do 

paciente e fluxo mais assertivo. “Esse tipo 

de solução beneficia o sistema como um 

todo. O paciente é direcionado para o 

local certo e a tomada de decisão é mais 

rápida e assertiva”, observa.

Retornando ao cenário brasileiro, a 

Roche lançou, em 2017, o CoaguChek® 

Pro II, de coagulação, para uso em 

emergências e centros cirúrgicos. “Com 

a ampliação do menu, além do tempo 

de protrombina (TP), o equipamento faz 

o tempo de tromboplastina parcial ativa-

da (TTPA). O menu de coagulação dá 

uma informação valiosa para o médico 

em casos em que o paciente chega com 

quadro de sangramento na emergência 

ou tem sangramento durante um proce-

dimento, porque com ele é possível ava-

liar e ser assertivo na reversão do san-

gramento”, explica a gerente de Produto 

Point of Care.

Mais informações sobre a entrada da 

Roche Diagnóstica no mercado de coa-

gulação estão disponíveis na seção Em 

Foco, na página 14.

Saiba mais sobre as novas soluções de coagulação 

da Roche Diagnóstica e sobre o CoaguChek® Pro II 

na versão digital da revista Roche News.

CoaguChek® Pro II: uma 
ferramenta Para uma 
melhor avalIação  
da Coagulação do 
PaCIente no hosPItal1,2,3

CoaguChek® Pro II
A coagulação Point of Care para o seu hospital 
com testes de TP e TTPa  em até 5 minutos.

O novo CoaguChek® Pro II traz simplicidade, precisão, 
rapidez e conectividade para a tomada de decisão 
pelo médico em situações críticas e de emergência no 
hospital.

Referências
1. CoaguChek® PT Test [Method Sheet]. Rotkreuz, Switzerland: Roche; 2015. 
2. Ward A, Tompson A, Fitzmaurice D, Sutton S, Perera R, Heneghan C. Cohort 
study of Anticoagulation Self-Monitoring (CASM): a prospective study of its effec-
tiveness in the community. Br J Gen Pract. 2015;65(636):e428-437. 
3. Khan TI, Kamali F, Kesteven P, Avery P, Wynne H. The value of education and self-
monitoring in the management of warfarin therapy in older patients with unstable 
control of anticoagulation. Br J Haematol. 2004;126(4):557-654.
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A excelência no manejo das infecções em 
pacientes graves requer um diagnóstico cor-
reto e precoce, intervenções apropriadas e 
em tempo oportuno e prevenção da ocor-
rência de iatrogenias.

Antibióticos indiscutivelmente são funda-
mentais no manejo da sepse. Sua apropria-
ção em relação ao espectro de sensibilidade 
do agente etiológico, dosagem e forma de 
administração, concentração no sítio de 
infecção, tempo de tratamento e precoci-
dade de administração são condições indis-
pensáveis à obtenção de melhores desfechos 
clínicos (sobrevida, menor tempo de inter-
nação, presença e gravidade de disfunções 
orgânicas) e qualidade hospitalar (preven-
ção de ocorrência de resistência bacteriana 
e iatrogenia)1,2.

São frequentes na prática clínica condições 
clínicas que mimetizam a sepse. Um bio-
marcador de boa acurácia terá alto valor clí-
nico ao possibilitar uma decisão correta em 
relação à continuidade da antibioticoterapia 
nos pacientes com infecção confirmada e 
sua suspensão naqueles em que ela foi des-
cartada. Embora seja óbvia a necessidade 
da continuidade da antibioticoterapia nos 
pacientes com sepse confirmada, menos evi-
dentes são as implicações de um diagnóstico 

Procalcitonina: conhecer,  
compreender, aplicar

Um biomarcador efetivo e seguro para o manejo da sepse

Dr. Lúcio Flávio Peixoto de Lima, coordenador médico da UTI Pediátrica e Neonatal do Hospital  

Sepaco (São Paulo) e médico assistente da UTI Pediátrica do Hospital São Paulo, Unifesp/EPM

equivocado de infecção bacteriana. Um diag-
nóstico incorreto impede o reconhecimento 
da doença que de fato o paciente apresenta 
e poderá resultar em graves consequências. 
Um atraso no reconhecimento de uma pneu-
monia grave por citomegalovírus erronea-
mente atribuída a uma bactéria, uma embo-
lia pulmonar interpretada como pneumonia, 
uma síndrome hemofagocítica complicando 
uma sepse e interpretada como resistência 
bacteriana, uma plaquetopenia secundária 
a mielotoxicidade por antibiótico e inter-
pretada como infecção por gram-negativo 
ou fungo exemplificam situações tratáveis 
e frequentemente observadas em pacientes 
graves e cujo atraso no diagnóstico e trata-
mento comprometerão as chances de sobre-
vida e afetarão negativamente os indicado-
res de morbidade.  Alie-se a isso os efeitos 
adversos dos antibióticos desnecessariamente 
utilizados, notadamente toxicidade (princi-
palmente renal, hepática, medular e neuroló-
gica), efeito sobre a microbiota e suas nefas-
tas consequências e pressão sobre o perfil de 
sensibilidade bacteriana3,4,5. 

O valor de um biomarcador para auxiliar 
na tomada de decisões clínicas complexas e 
difíceis é facilmente reconhecido. Embora 
não existam biomarcadores perfeitos, suas 
respectivas sensibilidades e especificidades 
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O valor da PCR observada em um determinado momento 
reflete uma condição inflamatória iniciada ou observada 
há 24-48h, enquanto o da PCT reflete uma condição infla-
matória observada há poucas horas. Essa característica faz 
da PCT um marcador precoce de infecção bacteriana e 
permite utilizá-la para decisão de suspensão de antibioti-
coterapia, encurtando de forma segura o tempo de expo-
sição aos antibióticos.

Interpretação da PCT 
no contexto clínico
A PCT não se eleva significativamente em infecções 
bacterianas localizadas e nas infecções virais. A magni-
tude de sua elevação acompanha a gravidade da infecção 
bacteriana, sendo menor na sepse e significativamente 
mais elevada em pacientes com choque séptico6,7,8. 

A avaliação concomitante da PCT e da PCR pode auxi-
liar na diferenciação da etiologia da sepse por gram-
negativo, gram-positivo e fungo (Tabela 2)16. Embora 
não se recomende direcionamento inicial da antibio-
ticoterapia baseado nesses valores, ele pode suportar 
a decisão clínica para cobertura antibiótica empírica 
inicial. Exemplificando: 1) pacientes com suspeita de 
infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter 

venoso central com PCR elevada e PCT discretamente 
elevada (ex. = 0.7 mcg/L) sugerem a introdução de 
cobertura antifúngica, particularmente em unidades 
com epidemiologia favorável; 2) pacientes com pneu-
monia associada à ventilação pulmonar mecânica com 
PCT > 15 mcg/L em unidades com baixa prevalência de 

melhorarão sempre que integradas ao contexto clínico. 
Comparada a outros biomarcadores atualmente dispo-
níveis para o manejo da sepse (PCR, leucograma, IL-6, 
IL-8, PLAUR solúvel, TREM-1 solúvel), a procalcitonina 
(PCT) tem demonstrado melhor acurácia e sido asso-
ciada à redução no tempo de exposição a antibióticos, 
menor tempo de internação e redução de custos. A PCT 
possibilita diferenciar etiologia viral da bacteriana6,7, 
estratifica a gravidade da infecção bacteriana8, permite 
avaliar a resposta ao tratamento9 e auxilia a prognosti-
car algumas doenças10,11. 

Síntese da PCT
Em condições habituais, a PCT é produzida na tireoide 
e é precursora da calcitonina, hormônio envolvido na 
homeostasia do cálcio. Nessas condições, a concentração 
de PCT no sangue é muito baixa (< 0.05 mcg/L). Na vigên-
cia de infecção bacteriana, há uma elevação considerável 
de sua concentração em decorrência de sua produção 
por diversas células do organismo, imunes e não imunes. 
Consequentemente, observa-se elevação das concentrações 
de PCT mesmo em pacientes imunodeficientes e neutro-
pênicos. A estimulação ubíqua celular para produção de 
PCT poderá se fazer de forma direta (mediante ação de 
lipopolissacarídeos, muramil-dipeptídeos ou β-d-glucans) 
ou indireta, via ação de citocinas. Somente na tireoide, a 
PCT é convertida em calcitonina. Nos demais tecidos, 
por razões desconhecidas, não ocorre essa conversão12. 

Cinética da PCT
A cinética da PCT é diferente da proteína C reativa (PCR). 
Frente a um estímulo, sua elevação se dá muito mais pre-
cocemente e, com o início da resolução, seu declínio tam-
bém se faz mais rápido do que a da PCR (Tabela 1)13,14,15. 

Início de 
Elevação

Pico de 
Concentração

Tempo para 
Queda

PCT 2h 12h 2-3d

PCR 12-24h 48-72h 3-7d

Tabela 1. Características cinéticas da PCT e PCR*

*Tempo relativo ao momento do início do insulto

Hemocultura 
Positiva PCR (mg/L) PCR (mg/L)

Gram-Positivo 123.1 (65.8 - 211.5) 0.73 (0.22 - 3.40)

Gram-Negativo 129.9 (87 - 210) 8.9 (1.88 - 32.6)

Fungo 149 (128 - 152) 0.58 (0.35 - 0.73)

Tabela 2. Valores medianos e de interquartil de PCT e PCR para 

bacteremia por gram-positivo, gram-negativo e fungo*
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gram-positivos corroboram a decisão de não cobertura 
para gram-positivos.

Elevações da PCT podem ocorrer em outras situações 
clínicas11,15,17. Trauma, pós-operatório, parada cardior-
respiratória e terapias extracorpóreas podem induzir 
elevações desse biomarcador. Embora essas elevações 
atinjam valores superiores aos valores de corte habi-
tualmente empregados para corroboração diagnóstica 
de infecção bacteriana com manifestação sistêmica (> 
0.5 mcg/L), muito excepcionalmente eles ultrapassam 
5 mcg/L (observação pessoal), e a cinética de queda é 
similar à observada em infecções bacterianas em reso-
lução. Em pacientes nessas condições, a ocorrência de 
uma infecção bacteriana causará um segundo pico de 
elevação da concentração da PCT. Para o diagnóstico 
de sepse nesse grupo de situações, faz-se necessária a 
monitorização seriada da PCT. Em pós-operatório de 
cirurgia cardíaca, o pico de PCT é observado no pri-
meiro dia de pós-operatório, e não no PO imediato17. 

Um novo controle de PCT é recomendado 48 horas após 
(no terceiro PO). Em pacientes sem complicações sép-
ticas, é esperado um declínio significativo (> 30% do 
valor inicial) nesse período. Em pacientes submetidos a 

terapias extracorpóreas, medidas seriadas da PCT (a cada 
48-72h) ou na suspeita de infecção bacteriana podem 
ser obtidas. Embora não seja definido o valor de desvio 
da linha de base que defina a necessidade de introdução 
de antibióticos, e se empreguem critérios clínicos para 
o diagnóstico de infecção, a monitorização seriada da 
PCT auxilia na monitorização da resposta ao tratamento.

A utilização da PCT para o manejo da sepse é segura e 
efetiva 18,19,20,21, tendo sido associada à redução no tempo 
de antibioticoterapia (sem aumento da taxa de recorrên-
cia de infecção e mortalidade) e de custos hospitalares22. 
Em estudos observacionais, seu uso tem sido associado à 
redução do tempo de internação e mortalidade23.

Evidências sugerem que, para obtenção de resulta-
dos positivos, a PCT deve estar integrada a protocolos 
clínicos gerenciados24,25. O protocolo seguido na 
UTI Pediátrica do Hospital Sepaco está descrito na 
Tabela 3. Avaliação no momento do diagnóstico 
ATB. Como instrumento para melhoria de qualidade 
assistencial e segurança para o paciente, recomenda-
se a adoção da seguinte diretriz para a utilização da 
procalcitonina como guia para início e finalização de 
antibioticoterapia na UTI Pediátrica. 

Avaliação no momento do diagnóstico ATB

PCT < 0.25 µg/L < 0.5 µg/L > 0.5 µg/L >1.0 µg/L

Recomendação 
sobre o uso da 
ATB

Fortemente 
Desencorajado Desencorajado Encorajado Fortemente 

Encorajado

Comentários 1

Considere diagnósticos alternativos;

Reavalie a condição do paciente

Recheque a PCT a cada dois dias

Reavalie o paciente

Recheque a PCT a cada dois  
dias de suspensão de ATB

Comentários 1
Antibioticoterapia empírica inicial é recomendada em todos os pacientes com suspeita clínica

Antibioticoterapia empírica inicial é recomendada em todos os pacientes com suspeita clínica de infecção

Tabela 3. 
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Avaliação de seguimento

PCT < 0.25 µg/L ou queda > 90%  < 0.5 µg/L ou queda 
> 80% 0.5 µg/L >1.0 µg/L

Recomendação 
sobre Uso de 
ATB

Cessação de ATB  
Fortemente Encorajado

Cessação de  
ATB Encorajado

Cessação de ATB 
Desencorajado

Cessação de 
ATB Fortemente 
Desencorajado

Seguimento  
de ATB Reavalie a condição do paciente Considere falha terapêutica

Comentários Considere continuação de antibioticoterapia se paciente clinicamente instável

Tabela 3. Avaliação no momento do diagnóstico ATB



14

///  EM
Foco

cobas t 411 – Registro na ANVISA nº 10287411195

A Roche está entrando em uma nova era de testes 

de coagulação. Com um portfólio já consolidado com 

soluções Point of Care (PoC), o objetivo da empresa 

é trabalhar o mercado de laboratórios clínicos e hos-

pitalares com o lançamento de uma nova família de 

sistemas, a cobas t. Segundo o gerente de Produto 

Specialty Testing, Vinícius Sugiyama, hoje a partici-

pação da empresa nesse mercado se limita às solu-

ções PoC e Multiplate (equipamento para função 

plaquetária), o que dá acesso a uma fatia pequena 

do mercado de coagulação.

Ao entrar no mercado clínico e laboratorial de coa-

gulação, a Roche quer ampliar sua participação 

num mercado projetado para atingir 4,84 bilhões de 

dólares até 2021, segundo relatório da consultoria 

Research and Markets. “É nessa fatia que está a 

grande maioria dos pacientes e, consequentemente, 

testes. É o início do trabalho em uma área do labo-

ratório onde nunca tivemos condições de competir 

por conta do limite de nosso portfólio para coagu-

lação”, expõe Sugiyama.

Da família cobas t, o destaque é o analisador de 

coagulação cobas t 411, um sistema de coagula-

ção de laboratório adequado para testes de rotina 

de baixo volume (até 140 amostras por dia). Com 

lançamento previsto no Brasil, a Roche amplia sua 

oferta global de coagulação laboratorial ao oferecer 

aos laboratórios mais flexibilidade em seus testes. 

“A família cobas t é dedicada a exames de coagu-

lação laboratorial, um mercado que a Roche nunca 

atendeu por falta de portfólio. Isso mostra o compro-

metimento da empresa com a área de coagulação 

e em ser uma parceira completa com soluções para 

todo o laboratório”, garante  Sugiyama.

Roche traz inovação para  
o mercado de coagulação

D
iv

ul
ga

çã
o A família cobas t é 

dedicada a exames de 
coagulação laboratorial, um 

mercado que a Roche nunca 
atendeu por falta de portfólio. 

Isso mostra o comprometimento 
da empresa com a área de 
coagulação e em ser uma 

parceira completa com soluções 
para todo o laboratório. 

Vinícius Sugiyama



15Roche News  |  Abril/Maio 2017

///  EM
Foco

W
ag

ne
r  

W
ad

a 
/ 

R
oc

he
 D

ia
gn

ós
tic

a

Reconhecido como o maior complexo 

hospitalar da América Latina, o Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) 

inaugurou, em 21 de março, as novas insta-

lações do Corelab da Divisão de Laboratório 

Central e da Divisão de Anatomia Patológica. 

O evento teve a presença de diretores 

do Hospital, representantes da Roche 

Diagnóstica Brasil, outros fornecedores do 

hospital e o secretário estadual de Saúde 

de São Paulo, Dr. David Everson Uip. 

O projeto de readequação estrutural das 

áreas da Divisão de Laboratório Central 

foi desenvolvido pela Roche Diagnóstica 

e surgiu da necessidade de adotar pla-

taformas mais eficientes e automatizadas 

para a realização dos testes do complexo. 

O modelo consolida a tendência de horizon-

talização percebida nos principais laborató-

rios do mundo, em busca de altos níveis de 

qualidade. A solução possibilitou integrar, em 

um único espaço, os exames automatizados 

de hematologia, bioquímica clínica, hormô-

nios, imunologia e marcadores tumorais. De 

acordo com o executivo de Contas Públicas 

da Roche, Carlos Bovo, o Laboratório pos-

sui hoje duas soluções pioneiras na América 

Latina: o analisador cobas® 8100 e o pós-a-

nalítico cobas p 701. A estimativa é que o 

novo Laboratório possa realizar aproxima-

damente 20 milhões de exames por ano.

Na mesma ocasião, a Divisão de Anatomia 

Patológica inaugurou a primeira fase do 

projeto para agilizar o processamento de 

biópsias e peças cirúrgicas. O laboratório 

terá automação da imuno-histoquímica, esca-

neamento de lâminas, implantação da pato-

logia quantitativa e reestruturação do pro-

grama de gerenciamento computadorizado 

do laboratório - com o apoio de qua-

tro novos equipamentos BenchMark® 

Ultra. Estima-se que a solução reduza o 

tempo de liberação dos exames de 10 

para 3 dias, com média de 5.700 exa-

mes por mês.

Corelab do 
HC-FMUSP 
tem projeto 
da Roche

Evento de inauguração das novas instalaçòes do Corelab HC-FMUSP aconteceu em março

cobas® 8100 - Registro na ANVISA nº 10287419009

BenchMark Ultra – Registro na ANVISA nº 10287410845

cobas  p 701 – Registro na ANVISA nº 10287411043
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150 caracteres

Localizado no Vale do Paraíba, interior 

de São Paulo, o ValeClin Laboratório 

acaba de inaugurar sua nova unidade 

técnica em São José dos Campos, onde 

serão processados todos seus exames. 

O coquetel de inauguração aconteceu 

em 16 de março, com a presença de 

médicos e representantes da Roche 

Diagnóstica. De acordo com o diretor 

do ValeClin, Dr. Giovanni Sgavioli, a nova 

sede representa a consolidação dos 39 

anos de história do Laboratório: “Ela 

propicia um novo ciclo de crescimento, 

ao aumentar consideravelmente nossa 

capacidade física instalada, servindo 

de apoio aos nossos postos de coleta 

espalhados pela região”.

Parceiro da Roche desde 2016, o ValeClin 

possui duas plataformas de bioquímica 

e imunologia cobas® 6000 e dois pré- 

-analíticos cobas p 312. A negocia-

ção e a assinatura do contrato com 

a Roche, porém, foram feitos há dois 

anos, e, nesse período, a equipe de 

Consultoria da Roche prestou auxílio 

no projeto arquitetônico do core labo-

ratorial do ValeClin, assim como na 

infraestrutura necessária. “A parceria 

nos traz ganhos técnicos, sobretudo 

pela automação da fase pré-analítica. 

Também consolida um amplo menu 

de exames em uma plataforma única, 

ao mesmo tempo que flexibiliza rápida 

expansão na capacidade produtiva, ao 

permitir a instalação de novos módulos, 

se necessário”, analisa Sgavioli. 

ValeClin inaugura 
nova unidade 
técnica Va
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Acima, Dr. Jose Plácido Sgavioli e Dr. Giovanni Sgavioli, presidente e diretor do ValeClin, respectivamente. 
Abaixo, fachada da nova unidade em SJC

cobas®  6000 – Registro na ANVISA nº 10287410597

cobas  p 312– Registro na ANVISA nº 10287411043
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A Food and Drug Administration (FDA), 

agência reguladora dos EUA, aprovou 

o novo teste de Troponina T, que leva 

apenas nove minutos para ser reali-

zado e oferece maior sensibilidade no 

diagnóstico de infarto do miocárdio.

O teste Elecsys® Troponin T Gen 5 STAT 

de alta sensibilidade da Roche detecta 

a Troponina cardíaca, que é o biomar-

cador preferido para o diagnóstico de 

ataque cardíaco na prática clínica. A 

combinação de um eletrocardiograma 

(ECG) e sinais de isquemia tornou a 

Troponina referência como um auxílio 

no diagnóstico de ataque cardíaco.

Nos Estados Unidos, pacientes com dor 

torácica e outros sintomas sugestivos 

de infarto representam aproximada-

mente oito milhões de consultas em 

salas de emergência, enquanto ape-

nas uma fração deles (5% a 20%) está 

realmente tendo um infarto. Estudo 

realizado no país informa que a cada 

43 segundos alguém tem um ataque 

cardíaco, ou infarto agudo do miocár-

dio, que ocorre quando o suprimento 

de sangue para uma área do cora-

ção é interrompido. Assim, o diag-

nóstico rápido e preciso de infarto 

requer testes diagnósticos sensíveis 

que detectem a liberação precoce 

de Troponina, permitindo que os pro-

fissionais de saúde tomem decisões 

clínicas confiáveis para seus pacien-

tes e gerenciem adequadamente os  

recursos hospitalares. 

“Como um médico de emergência cujo 

trabalho é tomar decisões sobre pacien-

tes com dor no peito, minha capacidade 

de fazer isso com segurança e precisão 

é impulsionada pelo teste de Troponina 

de alta sensibilidade. A aprovação da 

FDA desse novo ensaio da Roche TnT 

é certamente a melhor notícia na última 

década para os pacientes de emergên-

cia médica apresentando dor no peito”, 

explica o cardiologista Dr. Frank Peacock, 

do Baylor Medical Center Houston, no 

Texas (EUA). 

Em um ataque cardíaco, diagnóstico 

precoce e início do tratamento podem 

reduzir a quantidade de morte de célu-

las cardíacas e, assim, salvar e melho-

rar a qualidade de vida. 

Aprovação da Troponina T  
de alta sensibilidade pela FDA

A Roche Diagnóstica está sempre investindo em estudos que 

agreguem valor médico aos seus testes. Prova disso são as 

novidades no mercado de fertilidade. Lançado em 2015, o 

Elecsys® AMH acaba de promover sua segunda intenção 

de uso. De acordo com a gerente de Produtos Saúde da 

Mulher e Sequenciamento, Graziela Tescarollo, após mui-

tos estudos, chegou-se à conclusão de que a medição do 

AMH (hormônio antimülleriano) possibilita predizer a hiper

-resposta ao estímulo ovariano.

Segundo ela, dois tipos de mulheres podem ser benefi-

ciados pelo teste: aquelas que não possuem limitações de 

fertilidade e querem saber quanto tempo de vida reprodu-

tiva útil ainda terão e aquelas que possuem limitação de 

fertilidade relacionada à reserva ovariana. Nesse grupo de 

pacientes, aquelas que fizerem tratamento de fertilização 

in vitro sofrerão estimulação ovariana e poderão utilizar a 

quantificação do AMH para saber se responderão bem a 

essa estimulação ou não.

A síndrome da hiperestimulação ovariana (SHO) é uma com-

plicação que pode levar a quadros graves e até à morte, em 

casos extremos. “O teste da Roche é o primeiro a dizer que 

você pode medir isso1. Se a paciente tiver um AMH acima 

de 15 pmol/L, pode ter risco de hiperestimulação”, explica 

a gerente. De acordo com ela, a nova indicação de uso do 

AMH é uma ferramenta importante para que médicos pos-

sam analisar se a paciente é ou não uma boa respondedora 

ao protocolo de estimulação ovariana. “Esse teste é impor-

tante para ter uma terapia de estimulação mais adequada, 

podendo evitar desfechos clínicos adversos decorrentes do 

processo de fertilização in vitro”, conclui Graziela. 

Evolução contínua com Elecsys® AMH

Elecsys® AMH – Registro na AnvisA nº 10287411078

Troponina Ths – Registro na AnvisA nº 10287410818

1. Practice Committe of the American society for Reproductive Medicine. Ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil steril. 2008;90(5 suppl):s188-93. Review
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equipe Roche diagnóstica Brasil

“Respeito era algo que todos nós tínhamos 

por ele, tanto técnico quanto pessoalmente. 

Era nosso porto seguro, nosso padrão. no 

dia de seu afastamento para se tratar, ele 

nos disse: ‘Acreditem na Roche! É uma ótima 

empresa!’. saudades da convivência com ele 

e suas histórias”, alexandre Vieira, espe-
cialista técnico da Roche diagnóstica

“O ‘veja bem’ é uma expressão que ele sempre 

falava. Além de grande amigo, era um exce-

lente profissional, uma pessoa que merece ser 

lembrada sempre. sempre me fez crer que 

quem deve acreditar em seu potencial é você 

mesmo”, alexandre Loureiro, assessor 
científico da Roche diagnóstica

“Conheci o Waldemar em 2007. Eu traba-

lhava na Roche do Uruguai e tinha vindo ao 

Brasil para fazer um treinamento. vi que ele 

era um profissional de primeiro nível. Depois 

que mudei para o Brasil, tive o prazer de 

conhecê-lo como pessoa. Era alguém mara-

vilhoso, um companheiro excelente”, Luis 
marcelo Pallante nesta, engenheiro 
de campo na Roche diagnóstica

“Um profissional diferenciado, inteligente, 

comprometido e, acima de tudo, uma pessoa 

maravilhosa que se tornou ao longo dos anos 

um grande amigo. Quem teve o privilégio de 

conviver com ele sabe do que estou falando”, 

audrei Roberto Bertini, coordenador 
de Produção – dasa

“Tecnicamente era muito competente e sem-

pre compartilhava conhecimentos conosco 

e com a equipe de profissionais mais jovens 

da Roche. Era um colega justo e incapaz de 

fazer mal a qualquer um. Perdemos a conta 

de quantas vezes colaborou com donativos 

para quem estava necessitado”, dra. maria 
elizabete mendes, em nome da divisão 
de Laboratório Central do HC-FmusP

Waldemar Bucinskas in memoriam (1961-2017)

“Veja bem”, Waldemar,

Quanta saudade você deixa em todos nós. 

Você chegou à empresa no dia 17 de outu-

bro de 1988, e ano que vem iria completar 

30 anos aqui na Roche. Foram quase três 

décadas de muito trabalho e dedicação como 

especialista técnico de Produtos nas áreas 

de Serviços e no Centro de Excelência em 

Atendimento ao Cliente (CEAC). Você sim-

bolizava o que sempre valorizamos como 

empresa: integridade, coragem, paixão.

Por onde passasse e com quem estivesse 

– treinando engenheiros por todo o mundo 

ou ensinando o bê-á-bá a estagiários –, 

você estimulava, envolvia e inspirava a 

todos com simplicidade e entusiasmo. Por 

toda sua liderança afetiva, Waldemar, você 

deixa saudade, muita saudade.
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