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“O conceito de assistência 
reconhece o cuidado 

médico e de toda a equipe 
de saúde com alto valor 

às praticas educativas, 
entendidas como estratégia 
para a capacidade crítica e 
a autonomia das mulheres.”

Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 



HPV - Registro na ANVISA nº 10287410898, 10287410896, 
10287410895, 0287410894, 10287410887
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Seleção de artigos 
científicos relacionados 
à pré-eclâmpsia 

IPOG se destaca com uma 
rotina completa para exames 
focados na saúde da mulher
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delicadeza no cuidado

O IPOG é um laboratório de apoio instalado em São Paulo 

(SP) há mais de 20 anos. No período, vem se especiali-

zando como referência no diagnóstico de doenças que 

afetam a saúde da mulher. Tudo começou em 1995, com 

o teste de hPV por meio de biologia molecular. desde 

então, o IPOG atua no mercado de análises com clientes 

em todas as regiões do País. 

em 2013, o IPOG e a roche diagnóstica se tornaram par-

ceiros em prol da inovação, segurança e constante apri-

moramento da assistência à saúde da mulher. confira no 

Fazendo a Diferença um pouco mais sobre o trabalho do 

laboratório, sobre a importância da parceria com a roche 

para a solidez no mercado e, especificamente, sobre a 

saúde da mulher como um todo. 

A edição traz ainda um compilado de três resumos científi-

cos relacionados ao tema da pré-eclâmpia. O correto diag-

nóstico e o acompanhamento da doença são de extrema 

importância em um momento especial e delicado da vida 

de uma mulher: a gravidez. leia no É Ciência.

Veja também no Canal Roche o projeto criado pela empresa 

com o objetivo de oferecer um espaço de relacionamento, 

com o canal Voz do cliente, e entenda seu funcionamento.

Tenham todos uma boa leitura!

///  editorial

Sintomas 

Dor de cabeça severa 
Distúrbios na visão

Pressão alta

Ganho rápido de peso, 
náusea e dor abdominal

Proteína na urina
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Em parceria com a Roche, 
Laboratório IPOG amplia 
portfólio e garante suporte 
diagnóstico avançado em todas 
as fases de vida da mulher

Saúde 
feminina
em foco

Por Daniella Pina

A busca constante por inovação e segu-

rança máxima na assistência à saúde da 

mulher foram os ideais comuns que cul-

minaram na parceria entre o IPOG e a 

Roche, há quase quatro anos. Com duas 

décadas de experiência, o laboratório de 

apoio, instalado em São Paulo (SP), é 

referência no diagnóstico dos principais 

doenças que afetam a saúde feminina. 

Tudo começou em 1995, com o teste de 

HPV por meio de biologia molecular. 

Desde então, o IPOG realiza um alto 

número de análises, com clientes em 

todas as regiões do País. Os percentuais 

comprovam a solidez do laboratório no 

mercado. Em 2015, o IPOG apresentou 

um crescimento total de 25% em relação 

aos números de 2014. “Desde a implan-

tação do primeiro equipamento da Roche 

no laboratório, em 2013, tivemos um 

crescimento continuo. Esse progresso se 

deu tanto nas linhas já existentes quanto 

HPV – Registro na ANVISA nº 10287410898, 10287410896, 
10287410895, 10287410894, 10287410887

cobas® 4800 – Registro na ANVISA nº 10287410878
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nos testes que fomos implantando ao 

longo dos anos. Comparado a 2014, 

crescemos 22,47% no ano passado em 

testes de HPV e 12,66% em PCR, e alme-

jamos um aumento de 50% em novas 

linhas de testes em 2016”, destaca o dire-

tor financeiro do IPOG, Chiu Shau Hung.

Segundo ele, a parceria com a Roche 

Diagnóstica acompanhou a evolução do 

laboratório ao longo dos anos. “Ficamos 

muito tranquilos em saber que a Roche 

terá um equipamento com maior capaci-

dade para suportar nosso volume, 

mediante o nosso crescimento. Além dis-

so, temos todo suporte técnico e asses-

soria científica assegurados, o que é 

essencial nesse tipo de relação.”

De acordo com a diretora comercial e 

técnica do IPOG, Tania Barros, o primeiro 

equipamento da Roche Diagnóstica ins-

talado no laboratório foi o cobas® 4800, 

para o teste de HPV por PCR (reação em 

cadeia de polimerase) em tempo real. A 

gerente de Produtos de Oncologia e 

Saúde da Mulher da Roche, Graziela 

Tescarollo, destaca que o teste é o único 

ensaio clinicamente validado, aprovado 

pela Food and Drug Administration 

(FDA) para rastreio primário de câncer 

de colo de útero. Ele é capaz de fazer a 

genotipagem, individualmente, dos 

tipos 16 e 18 da doença (responsáveis 

por 70% dos casos de câncer cervi-

cal)1, além de detectar outros 12 tipos 

de alto risco para a mulher. “São ofere-

cidos três resultados em um único tes-

te, para uma estratificação de risco 

confiável, permitindo respostas positi-

vas, negativas ou inválidas sem zona 

duvidosa e reprodutibilidade de resulta-

dos por PCR em tempo real.”Sh
ut

te
rs

to
ck

1 http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm394773.htm
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A união do teste de biologia molecular e 

de citologia em meio líquido, realizados no 

IPOG, possibilita 100% de detecção do 

HPV e do câncer de colo de útero, 

de acordo com Tania. Segundo dados do 

Instituto Nacional de Câncer (Inca), o 

câncer de colo do útero é o segundo mais 

incidente e a segunda causa de morte por 

câncer na população feminina, perdendo 

apenas para o câncer de mama. 

Novos mercados
Sempre preocupado com a saúde femi-

nina, o IPOG, aos poucos, incorporou os 

testes de imunologia, atendendo a uma 

exigência do mercado. “Quando a Roche 

nos ofereceu o cobas® e 411, optamos 

por padronizá-lo, devido à alta sensibili-

dade dos testes”, lembra a diretora 

comercial e técnica. Além da imunologia, 

o laboratório passou a oferecer recente-

mente exames hormonais e tumorais, 

realizados na mesma plataforma.

“O suporte dado pela Roche casou com 

o planejamento do IPOG, pois desejáva-

mos ampliar a nossa gama de exames, 

focando tecnologias que dessem maior 

suporte à área de saúde feminina. 

Quando apresentamos nosso desejo à 

Roche Diagnóstica, a equipe de vendas 

prontamente nos ofereceu um portfólio 

que atendia nossos anseios com solu-

ções avançadas”, destaca o diretor finan-

ceiro do laboratório. Tania acrescenta a 

importância do suporte de vendas: “A 

equipe sempre esteve muito aberta às 

inovações e nos ofereceu soluções a 

Th
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cobas® e 411 – Registro na ANVISA nº 10287410608
AMH – Registro na ANVISA nº 10287411078 
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valores excelentes, permitindo que 

pudéssemos atender a população com 

preços diferenciados. 

Na gama de testes hormonais, o AMH 

(hormônio antimülleriano) associado a 

outros exames hormonais como LH 

(hormônio luteinizante), FSH (hormô-

nio folículo estimulante), prolactinol e 

estradiol, mostra a produção de óvulos 

da mulher. A ferramenta é importante 

para o planejamento reprodutivo, prin-

cipalmente para as mulheres que 

optam por uma gravidez tardia. Isso 

porque o teste avalia a reserva ovaria-

na, que impacta diretamente as condi-

ções de fertilidade da mulher. “O teste 

é usado para aconselhar pacientes 

sobre a duração de sua vida reprodu-

tiva, principalmente daquelas que pre-

tendem verificar a probabilidade de 

sucesso na concepção natural ou 

por meio de clínicas de fertilização”, 

descreve Chiu.

 A proposta do 
IPOG é oferecer 
uma vasta gama 

de exames para o 
cuidado completo 

em todas as fases de 
vida da mulher 

Tania Barros
diretora comercial e

técnica do IPOG

LH – Registro na ANVISA nº 10287410241
FSH – Registro na ANVISA nº 10287410193

Desde a implantação do primeiro 

equipamento da Roche, o IPOG 

observou  um crescimento 

contínuo. Só ano passado, o 

laboratório cresceu 25%

Prolactinol – Registro na ANVISA nº 10287410227
Estradiol – Registro na ANVISA nº 10287410513
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Outra inovação no IPOG são os testes de 

marcadores tumorais, como o HE4, que 

auxilia no diagnóstico do câncer de ová-

rio. “Trata-se de um tipo de carcinoma de 

difícil detecção. Associado ao teste de 

CA125, porém, o HE4 aumenta a sensi-

bilidade de 43% para 76%”, diz Tania. De 

acordo com a diretora comercial e técni-

ca do IPOG, a associação dos testes 

resulta em maior acurácia na predição de 

malignidade do câncer de ovário de for-

ma precoce, já que o HE4 é expresso 

na fase inicial e assintomática do cân-

cer, enquanto o CA125 o detecta em 

estágios mais avançados.

Para os representantes do IPOG, a implan-

tação dos testes para AMH e HE4 repre-

sentaram um grande ganho para o portfó-

lio do laboratório. “Nossa intenção ao 

implementar essa metodologia foi trazer 

exames que tivessem um alto valor agre-

gado. Além dos marcadores tumorais e 

hormonais, a plataforma cobas® e 411 

realiza a detecção de doenças infecciosas 

imprescindíveis ao pré-natal, como rubéo-

la, sífilis e gonorreia. De forma geral, nossa 

proposta é trazer toda essa gama de exa-

mes para um cuidado completo em todas 

as fases de vida da mulher.”

O compromisso do IPOG está em sinto-

nia com a missão da Roche de oferecer 

soluções completas voltadas à saúde da 

mulher. “Os esforços da Roche estão no 

lançamento contínuo de novos testes, 

ampliando o cuidado à saúde feminina, 

especialmente em oncologia”, afirma a 

gerente de Produtos de Oncologia e 

Saúde da Mulher, Graziela Tescarollo.

Recentemente, o IPOG foi certificado 

pela Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), uma das melhores 

certificadoras do País. O título é 

concedido a instituições que atendem 

aos critérios de segurança, incluindo 

aspectos estruturais e de gestão. De 

acordo com o diretor financeiro do 

IPOG, a finalidade da certificação é 

a segurança do laudo e do paciente. 

“Para integridade do laudo, as 

amostras são checadas desde a 

entrada, no pré-analítico, passando 

pelo processamento e a saída do 

resultado, que leva à segurança do 

paciente. Todos os processos são 

auditados”, explica Chiu. 

Embora poucos laboratórios de apoio 

possuam a certificação, ele explica 

que apostou no certificado pela 

garantia de qualidade dos serviços 

prestados aos clientes do IPOG. 

“Muitos clientes, como hospitais 

e clínicas, pedem aos laboratórios 

que tenham essa certificação, então 

essa é mais uma porta de entrada 

de clientes para nós”, justifica.

SeguraNça garaNTida

 Nossa intenção ao implementar 
essa metodologia foi trazer exames que 
tivessem um alto valor agregado 

Chiu Shau Hung
diretor financeiro do IPOG

sFlt-1 Tirosina quinase-1 solúvel semelhante a fms – 
Registro na ANVISA nº 1028741081

CA 125 – Registro na ANVISA nº 10287410240

HE4 – Registro na ANVISA nº 10287410945 
PLGF - Fator de Crescimento Placentário Humano – 

Registro na ANVISA nº 10287410815



9Roche News  |  Fevereiro / Março 2016

///  Fazendo
a diferença

O diretor financeiro  Chiu Shau Hung 

e a diretora Comercial e Técnica do 

IPOG, Tania Barros

Outro diferencial do IPOG é que tanto 

o teste de pré-eclâmpsia quanto de 

AMH e HE4 têm prazo de entrega de 

resultados em até 24 horas. A agilida-

de é uma busca do laboratório em 

atender os médicos da melhor manei-

ra possível. Chiu afirma que o IPOG 

fez um grande investimento interno 

para garantir essa rapidez. Na opinião 

de Tania, ela representa mais conforto 

e praticidade às mulheres. A diretora 

comercial e técnica usa como exem-

plo o teste de AMH, cuja coleta é fei-

ta no período de ovulação. “As mulhe-

res que procuram clínicas de fertiliza-

ção ficam muito ansiosas para ter o 

resultado desses testes. Cada minuto 

para elas é importante e o nosso 

objetivo é oferecer máxima agilidade 

para auxiliar os médicos a realizarem 

um tratamento eficaz.”

consegue dar um prognóstico sobre 

o risco da gestante ter a eclâmpsia 

dentro de quatro semanas, ajudando 

os médicos na decisão de internar a 

paciente antes da fase aguda – que 

pode levar à morte. “O teste de pré- 

-eclâmpsia permite diagnosticar e predi-

zer a doença de forma segura e asserti-

va. Ele é capaz de identificar, simulta-

neamente, os níveis circulantes de duas 

proteínas que costumeiramente se alte-

ram durante a gravidez: o fator de cres-

cimento placentário (PlGF) e a tirosina 

quinase 1 semelhante fms (sFlt-1)”, 

explica a gerente de Produtos de 

Oncologia e Saúde da Mulher.

gravidez sem risco
A maternidade é, sem dúvida, um dos 

períodos mais belos da vida de uma 

mulher. Para garantir tranquilidade duran-

te a gravidez, o IPOG também implantou 

outro importante teste da Roche, voltado 

para o diagnóstico e predição da gestan-

te. O distúrbio é a terceira causa de mor-

te em gestantes no Brasil e a quarta no 

mundo. “Além do IPOG, poucos laborató-

rios oferecem o teste para pré-eclâmpsia 

no Brasil. Estamos apostando muito na 

entrada desse exame e, em conjunto 

com a Roche, fazendo um trabalho de 

divulgação entre os médicos sobre a 

importância do teste. Até o momento, 

temos tido ótimos resultados”, afirma a 

diretora comercial e técnica do IPOG.

Segundo Tania, o exame tem extrema 

importância para as gestantes, pois 
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Câncer de colo do útero é causado pelo

HPV (human papillomavirus)

O câncer de colo do útero é o

   3º câncer mais comum 
    aflingindo mulheres do mundo todo1

câncer de colo do útero

7
        530.000 novos casos/ano                          

a maoria em países desenvolvimento1

Aproximadamente 270.000 (51%) serão fatais1

são responsáveis por  99.7% dos cânceres de colo do útero
7

Os genótipos 16 & 18  
       são responsáveis por 70% dos casos

7

18

16

deveria saber sobre

coisas que toda mulher

Combinado com12 outros
   genótipos HPV de alto risco 3

2

1
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Quase1 em 7 mulheres  
que possuem Teste de Papanicolau negativo mas 
são positivas para o HPV genótipo 16 pode ter 

dos cânceres de colo do útero ocorre  
em mulheres com o

Até

1/3

com vacinação, triagem 
   e tratamento2, 3, 4

     doença cervical de alto grau8

Teste de Papanicolau negativo 5,6

PREVENÍVEL100%
Câncer de colo do útero é quase

Diga para alguém que você ama 
sobre o HPV e o rastreio do câncer de colo do útero

!!!

hoje!
Assista

7
6

5
4

Tell your friends 
and loved ones 

about HPV cervical 
screening

https://www.youtube.com/watch?v=SJvOjsIrl4g
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A pré-eclâmpsia (PE) é uma das principais cau-
sas de mortalidade e morbidade materna e fetal no 
mundo. O diagnóstico clínico e a definição da PE 
são comumente baseados na medida de sinais e sin-
tomas não específicos, principalmente hipertensão e 
proteinúria.(1,2)

Nesta edição do É Ciência, apresentamos alguns 
resumos de artigos recentemente publicados e que 
podem influenciar a prática clínica e a interpretação 
de resultados no laboratório.  Baseados em estudos 
clínicos, consensos e definições das sociedades médi-
cas, trazem um novo olhar à predição e diagnóstico 
da pré-eclâmpsia no mundo.

Pré-eclâmpsia: estudos sobre a 
prática clínica e a interpretação 
de resultados laboratoriais

Marisa D´Innocenzo, PhD

Gerente de Assuntos Científicos – Roche Diagnóstica Brasil Ltda.

Sintomas(2) 

Dor de cabeça severa 
Distúrbios na visão

Pressão alta

Ganho rápido de peso, 
náusea e dor abdominal

Proteína na urina

Inchaço nas mãos e nos pés

Prevalência mundial e consequências

Pré-eclâmpsia acontece em   

3% a 5% das gestações e 

é a causa direta de(1):

 15% de todos os nascimentos prematuros(3) 

  25% de mortes maternas(3)
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Resumo 1
Estudo clínico(4)

Título Original
Predictive Value of the sFlt-1:PlGF Ratio 
in Women with Suspected Preeclampsia (4)

H. Zeisler, E. Llurba, F. Chantraine, M. Vatish, A.C. Staff, 

M. Sennstr, M. Olovsson, S.P. Brennecke, H. Stepan, D. 

Allegranza, P. Dilba, M. Schoedl, M. Hund, S. Verlohren. N 

Engl J Med 2016;374:13-22.

A razão entre tirosina quinase-1 solúvel semelhante 
a fms (sFlt-1) e o fator de crescimento placentário 
(PlGF) é elevada em gestantes antes do início clí-
nico da pré-eclâmpsia (PE), mas seu valor predi-
tivo na mulher com suspeita de pré-eclâmpsia não 
está claro, o que determinou os objetivos deste 
estudo clínico.

Foi desenvolvido um estudo prospectivo multi-
cêntrico observacional para derivar e validar uma 
razão entre sFlt-1 e PlGF no soro que seria preditiva 
da ausência ou presença de pré-eclâmpsia no curto 
prazo em grávidas de feto único com suspeita de pré-
-eclâmpsia (entre 24 semanas, zero dia e 36 sema-
nas, seis dias de gestação). Os marcadores utilizados 
foram ensaios automatizados Elecsys sFlt-1 e Elecsys 
PlGF, nos analisadores cobas® da Roche Diagnóstica. 
Os objetivos primários foram compreender se a baixa 
relação sFlt-1/PlGF (menor ou igual a um determinado 

cutoff) prediz a ausência de pré-eclâmpsia dentro de 
uma semana após a primeira visita e se a alta relação 
(acima do cutoff) prediz a presença da pré-eclâmpsia 
em quatro semanas.

Numa cohort de desenvolvimento (500 mulhe-
res), foi identificada uma relação sFlt-1/PlGF com 
o cutoff igual a 38 apresentando importante valor 
preditivo. Em um estudo subsequente de validação 
entre 550 mulheres adicionais, a razão sFlt-1/PlGF 
igual ou menor a 38 teve um valor preditivo negativo 
(ou seja, sem pré-eclâmpsia na semana subsequente) 
de 99,3% (95% de intervalo de confiança [IC], 97.9 
a 99.9), com 80,0% de sensibilidade (95% IC, 51.9 
a 95.7) e 78,3% de especificidade (95% IC, 74.6 a 
81.7). O valor preditivo positivo da razão sFlt-1/
PlGF maior que 38 para o diagnóstico de pré-e-
clâmpsia dentro de quatro semanas foi de 36,7% 
(95% IC, 28.4 a 45.7), com 66,2% de sensibilidade 
(95% IC, 54.0 a 77.0) e 83,1% especificidade (95% 
IC, 79.4 a 86.3).

Em conclusão, a razão sFlt-1/PlGF menor ou 
igual a 38 pode ser utilizada para predizer a ausên-
cia de pré-eclâmpsia no curto prazo em mulheres 
com suspeita clínica da síndrome. 

O estudo PROGNOSIS (Prediction of Short-Term 
Outcome in Pregnant Women with Suspected Preeclampsia 
Study) foi desenhado para investigar o valor de utilizar 
a razão sFlt-1/PlGF para a predição da ausência ou pre-
sença da pré-eclâmpsia no curto prazo.(4)

Rule-in: sFlt-1/PIGF ≥ 38
Rule-in de pré-eclâmpsia dentro de 4 semanas

Rule-out: sFlt-1/PIGF ≤ 38
Rule-out de pré-eclâmpsia dentro de 1 semana

Elecsys® sFlt-1/PlGF ratio

38

Valor preditivo positivo
36,7 %

Valor preditivo negativo
99,3 %

Sensibilidade = 66,2% (61.9 – 77.8) 
Especificidade = 78,3% (80.5 – 85.5)

Sensibilidade = 80 % (72.8 – 94.1)  
Especificidade = 78,3 % (76.5 – 81.6)

Entenda o uso dos biomarcadores para predição da PE em mulheres com suspeita de PE, gravidez de feto único(4)
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Resumo 2
Consenso(5)

Título Original
Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio 
for prediction and diagnosis of pre-e-
clampsia in singleton pregnancy: impli-
cations for clinical practice(5)

H. Stepan, I. Herraiz, D. Schlembach, S. Verlohren, S. 

Brennecke, F. Chantraine, E. Klein, O. Lapaire, E. Llurba, 

A. Ramoni, M. Vatish, D. Wertaschnigg, A. Galindo.

Stepan e colaboradores da Europa e Austrália publi-
caram seu consenso na Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology a respeito das implicações da implemen-
tação da razão sFlt-1/PlGF para predição e diagnóstico 
da pré-eclâmpsia na prática clínica. As declarações de 
consenso apresentam um algoritmo para o risco de 
desenvolver pré-eclâmpsia em mulheres com sinais 
e sintomas de PE e em mulheres assintomáticas com 
alto risco de desenvolver a PE:

1) Mulheres com sinais e sintomas de PE

a. Razão sFlt-1/PlGF < 38 descarta a PE, inde-
pendente da idade gestacional, por pelo menos 
uma semana. O manejo a partir desse resultado 
será de acordo com a decisão do médico.

b. Razão sFlt-1/PlGF > 85 (PE precoce, idade ges-
tacional entre 20 e 34 semanas +0) ou > 110 (PE 
tardia. Idade gestacional ≥ 34 semanas): o diag-
nóstico de PE ou uma desordem relacionada à 
placenta é altamente provável. O manejo deve 
ser de acordo com as diretrizes locais.

c. Razão sFlt-1/PlGF entre 38 e 85 (PE precoce, 
idade gestacional entre 20 e 34 semanas +0) 
ou razão sFlt-1/PlGF entre 38 e 110 (PE tardia. 
Idade gestacional ≥ 34 semanas): a gestante 

não está em PE no momento do teste. Apesar 
de a maioria não desenvolver PE, essas mulhe-
res podem estar sob alto risco de desenvolver 
a PE dentro de quatro semanas e devem ser 
monitoradas de perto. 

i. Precoce (entre 20 e 34 semanas): considerar 
um acompanhamento com a razão sFlt-1/
PlGF em uma a duas semanas, de acordo 
com a situação clínica individual. Os resul-
tados devem ser tratados de acordo.

ii. Tardia (≥ 34 semanas): um resultado inter-
mediário da razão sFlt-1/PlGF é sugestivo 
de uma potencial disfunção placentária. 
Considerar a redução do limite para a 
indução do parto.

d. A razão sFlt-1/PlGF como auxiliar no diagnós-
tico de PE foi demonstrada.(6,7) Em mulheres 
com PE já confirmada (pressão arterial elevada 
e proteinúria), a razão sFlt-1/PlGF pode ser útil 
para determinar a severidade da desordem.

2) Mulheres sem sinais e sintomas de PE, com alto 
risco de PE, ou seja, com critérios estabelecidos 
associados ao risco aumentado de desenvolver 
PE; ou que tenham sido identificadas como de 
alto risco com o resultado de exame de doppler 
de artéria uterina; ou aquelas em que seja perce-
bido risco aumentado para PE.

a. Nessas mulheres, considera-se que a idade ges-
tacional apropriada para o início da medida 
da razão sFlt-1/PlGF seja entre 24 e 26 sema-
nas, já que a partir dessa idade as diferenças 
nos valores da razão passam a ser maior entre 
gestantes normais e as que poderão desenvol-
ver PE precocemente.
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na prática a pressão arterial do primeiro trimestre 
para definir a pressão normal ou elevada.

• Hipertensão gestacional
A hipertensão gestacional é definida como um 
novo episódio de desenvolvimento de pressão 
arterial elevada após 20 semanas de gestação, 
sem estar acompanhada de qualquer das demais 
anormalidades que definem a pré-eclâmpsia. 
Esta condição é normalmente benigna, mas pode 
evoluir para pré-eclâmpsia em cerca de 25% dos 
casos, quando se apresenta antes de 32 semanas.

•	 Pré-eclâmpsia	
Definida como hipertensão se apresentando após 
20 semanas de gestação e a coexistência de uma ou 
mais das seguintes condições em episódios novos: 

Proteinúria
Outra disfunção de órgão materno

a. Insuficiência renal (creatinina > 90 umol/L)
b. Comprometimento do fígado (transaminases 

elevadas ou dor severa epigástrica ou no qua-
drante superior direito)

c. Complicações neurológicas (exemplos incluem 
eclâmpsia, estado mental alterado, cegueira, AVC 
ou, mais comumente, hiper-reflexia quando 
acompanhada por clônus, dor de cabeça severa 
quando acompanhada por hiper-reflexia, esco-
toma persistente no campo visual)

d. Complicações hematológicas (trombocitope-
nia, hemólise)

Disfunção uteroplacental

a. Restrição de crescimento fetal
Ou seja, somente a hipertensão, na ausência de 

b. Aquelas gestantes cuja razão sFlt-1/PlGF seja 
normal (< 38) podem ser asseguradas de que 
a PE pode ser descartada por pelo menos uma 
semana, mas não por toda a gravidez e, por-
tanto, as medidas seriadas devem ser conside-
radas. Atualmente, não há uma recomendação 
específica em relação ao intervalo de acompa-
nhamento utilizando o teste. 

c. Ao contrário, as mulheres com um resultado 
anormal da razão sFlt-1/PlGF (> 38) devem 
ser consideradas com suspeita de PE e mane-
jadas de acordo.

Resumo 3 
Revisão da definição de pré-eclâmpsia
e outras desordens hipertensivas(8)

Título Original 
The classification, diagnosis and man-
agement of the hypertensive disorders 
of pregnancy: A revised statement from 
the ISSHP*(8)

A.L. Tranquilli, G. Dekker, L. Magee, J. Roberts, B.M. Sibai, 

W. Steyn, G.G. Zeeman, M.A. Brown.

Nesta publicação, os autores comentam que as pesqui-
sas no campo da pré-eclâmpsia estão levando as consi-
derações de que o diagnóstico poderá se distanciar do 
diagnóstico clínico tradicional para um que utilize bio-
marcadores, particularmente os fatores angiogênicos. 

•	 Hipertensão	crônica
A hipertensão crônica refere-se à ocorrência de 
pressão arterial elevada no período que antecede o 
período gestacional. Contudo, como a maioria das 
mulheres não tem a medida da pressão arterial em 
períodos que precedem a gravidez, considera-se 

*ISSHP: International Society for Studies in Hypertension in Pregnancy
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proteinúria, não poderia excluir completamente a 
hipótese de pré-eclâmpsia. Ainda com a inclusão dos 
outros fatores além da hipertensão e proteinúria, os 

autores comentam que pode haver incerteza e, nessa 
situação, os fatores angiogênicos poderiam ser um 
caminho no futuro.

Impacto econômico positivo

O uso da razão sFlt-1/PlFG na rotina em mulheres 
com suspeita da doença tem o potencial de reduzir 
os custos na área da saúde

50% de redução das internações(11)

Confirmação de risco confiável(9,10)

A razão sFlt-1/PlGF fornece importantes 
respostas para médicos e pacientes

Confirmação de 
pré-eclâmpsia

Risco de 
desenvolvimento 
de pré-eclâmpsia

Exclusão de 
pré-eclâmpsia 
por 1 semana

!

Roche Pré-Eclâmpsia(9,10)

 O teste de pré-eclâmpsia da Roche é a 

razão sFlt-1/PlGF mensurada individualmente 

através de ensaios de eletroquimioluminescência 

(electrochemiluminescence immunoassay ou “ECLIA”)
 
Quem dever fazer o teste? 
Grávidas com suspeita de pré-eclâmpsia
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Após um ano e meio desde o início do 

projeto, a Roche Diagnóstica instalou em 

dezembro de 2015 o primeiro cobas® p 501 

da América Latina. A solução, disponível 

no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

conectada à linha cobas® connection modu-

les (CCM), permite o armazenamento de 

tubos, monitoramento e repetição de tes-

tes automaticamente.

De acordo com o consultor respon-

sável pelo projeto, Henrique Nascimento, 

trata-se de uma novidade tanto para o 

cliente quanto para a Roche. “Com muito 

esforço e trabalho das equipes, con-

seguimos proporcionar tecnologia de 

ponta ao hospital e, consequentemente, 

aos  pac ien tes  que  dependem do 

serviço público.”

O gerente de Vendas da Roche 

Diagnóstica, Nivio Gonzaga, garante que 

a automação trará uma série de benefícios 

ao HC em termos de agilidade, segurança e 

redução do trabalho manual. A necessidade 

do hospital ao contratar a solução, segundo 

ele, era automatizar todo armazenamento 

das sorotecas, para que as amostras tives-

sem o mínimo de contato humano possí-

vel. Com o cobas® p 501, as amostras são 

inseridas no pré-analítico, processadas nos 

analíticos e seguem em esteiras para a gela-

deira, onde são armazenadas e controladas 

pelo sistema cobas® infinity IT solutions.

Segundo o consultor responsável pelo 

projeto, o treinamento das equipes para a 

introdução da cultura de automação à rotina 

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi 

realizado seguindo três vertentes: ope-

racional, de plataforma de tecnologia da 

informação e fluxo de processos. “Além 

do treinamento, prestamos todo o apoio 

e suporte pós-instalação, com equipes 

trabalhando remotamente e localmente.” 

Por se tratar de uma solução inovadora, o 

engenheiro afirma que a equipe Roche ficou 

orgulhosa de implantá-la em um hospital 

público. “Além de trazer ganhos à rotina 

dos colaboradores, trata-se de um grande 

diferencial para os pacientes.”

Primeiro cobas® p501 da América Latina é instalado
no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

HCPA automatizou todo o processamento e armazenamento das amostras, aumentando a segurança e a agilidade

cobas® p 501 – Registro na ANVISA nº 10287411043
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Com capacidade para realizar em média 

32 mil exames por mês, o Centro de 

Análises Clínicas do Hospital de Urgências 

Governador Otávio Lage de Siqueira 

(Hugol) já é referência em atendimen-

tos de urgência e emergência em toda a 

região centro-oeste. 

Preparado para realizar exames de alta 

precisão e complexidade, com suporte 

de avançadas inovações em tecnologia, 

o hospital é equipado com o analisador 

cobas integra® 400 plus e com o sistema 

cobas® b121. As soluções nas áreas de 

bioquímica e gasometria estão disponíveis 

no Hugol desde sua abertura, em julho do 

ano passado, por meio da parceria com 

a Apijã Produtos Hospitalares.

De acordo com a supervisora de aná-

lises clínicas do Hugol, Luma Correia, o 

hospital preza pela qualidade e segurança 

dos pacientes, por isso os equipamentos 

da Roche Diagnóstica vão ao encontro de 

suas diretrizes. “A rotina hospitalar apre-

senta vários resultados com alterações, 

A Laborsys Sistemas Diagnósticos de 

Porto Alegre, distribuidora da Roche 

Diagnóstica há 20 anos, participou 

da terceira edição do Congresso de 

Análises Clínicas (Congrelab), reali-

zada nos dias 6 e 7 de novembro, na 

capital gaúcha. 

A distribuidora manteve um estande 

instalado, onde foram expostos o ana-

lisador de gases sanguíneos cobas® 

b121, o analisador hematológico XS 

1000i, o analisador de eletrólitos 9180 

e o sistema cobas® b 101 para HbA1c 

e perfil lipídico com sangue capilar. 

Na opinião do supervisor de 

vendas da Laborsys, Zaluar Alberto 

Pereira, a participação no evento foi 

importante para manter e reforçar 

contatos do mercado. Para o sócio-

-gerente da empresa, Eduardo 

Moraes, a exposição dos produtos 

contribuiu para estreitar relações 

comerciais, projetando novos negó-

cios em curto e médio prazo.

O Congrelab é considerado o 

principal evento do setor de análises 

clínicas do Rio Grande 

do Sul e reúne profis-

sionais da área e estu-

dantes para atualização 

de temas relacionados 

à hematologia, imunolo-

gia, microbiologia, bio-

química, gestão estra-

tégica e de qualidade, 

entre outros. 

Distribuidora 
participa do 
principal evento 
de análises 
clínicas do Rio 
Grande do Sul

Hospital de urgências do 
centro-oeste aposta em 
soluções da plataforma cobas®

exigindo aparelhos com qualidade e repro-

dutibilidade para agilidade no diagnós-

tico”, analisa.

Por sua exigência em atuar com apa-

relhos com capacidade de funcionamento 

24 horas por dia, resultados rápidos e 

estabilidade dos reagentes, a biomédica 

afirma que a parceria com a Roche é 

muito positiva. “Os resultados são emiti-

dos rapidamente, com garantia de qua-

lidade interna por amostra e externa por 

controles. Os reagentes permanecem 

na temperatura de 2ºC a 8ºC durante 

sua utilização, a fim de não perderem a 

reprodutibilidade.”

Para os pacientes, as tecnologias 

empregadas refletem na qualidade e 

garantia de análises clínicas seguras e que 

apresentem o quadro clínico de forma mais 

verídica. “Buscamos reafirmar, constante-

mente, nosso compromisso com a quali-

dade nos atendimentos prestados, com 

foco na segurança ao paciente”, conclui a 

supervisora de análises clínicas do Hugol.
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Soluções nas áreas de bioquímica e gasometria estão disponíveis no Hugol desde sua abertura, em julho de 2015

cobas® integra 400 plus – Registro na ANVISA nº 10287410320
cobas® b 121 – Registro na ANVISA nº 10287410226

XS 1000i – Registro na ANVISA nº 80015490053
Analisador de Eletrólitos 9180 – Registro na ANVISA nº 10287410423

cobas® b 101 – Registro na ANVISA nº 110287411098
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Relacionamento. Essa é a palavra-chave do Canal Voz do Cliente. No ar 

a partir de 15 de março, o canal de administração de manifestações de 

clientes passou por uma grande reformulação. Fizemos um grande apri-

moramento no processo de administração de registros de manifestações 

de clientes, como também ampliamos “de uma para três formas” de con-

tato conosco. Além da maior facilidade em ouvir as demandas especiais 

de nossos clientes, iremos estimular muito isso daqui pra frente, comenta 

Andre Santos gerente de Crédito, Cobrança e Serviços ao Cliente. 

Os tres canais são um call center (0800-772-0295), um e-mail 

exclusivo (brasil.vozdocliente@roche.com e via nosso portal na internet 

(www.roche.com.br/faleconosco - formulário Voz do Cliente), tornando 

assim o atendimento ao cliente mais dinâmico e assertivo. De acordo 

com a coordenadora de Comunicação, Luciana Regattieri, a finali-

dade do projeto é padronizar e oficializar os atendimentos feitos nas 

diferentes plataformas. Além do retorno para o cliente, o diretor 

comercial, Fabio Almeida, destaca que a iniciativa ajuda a Roche 

a entender quais pontos da empresa merecem mais atenção.

A necessidade ao criar o projeto, segundo ele, foi estabe-

lecer métricas das demandas vindas dos clientes para men-

surar e definir metas de atendimento. “A ideia do Canal Voz 

do Cliente é entender a frequência com que certas deman-

das acontecem, a fim de mapear e aprimorar os processos 

internos para atender nossos usuários cada vez melhor.” 

De acordo com o diretor comercial, o time de Serviços 

ao Cliente será responsável por captar as ocorrências, 

distribuir as demandas para os demais times e retornar 

com as respostas para os clientes, além de acompanhar 

e avaliar a performance de cada área. “O nome do pro-

jeto não é Voz do Cliente por acaso. Nossa missão é deixar 

claro aos clientes que a Roche está interessada em ouvi-los 

e atendê-los com excelência e agilidade, em todas as ver-

tentes, seja sugestões, reclamações ou elogios”, completa a 

coordenadora de Comunicação.

Parte das etapas do projeto consiste em atualizar os con-

tatos do Canal Voz do Cliente nos cartões de visitas dos vende-

dores, bem como no trabalho de divulgação da nova marca entre 

os clientes. A ideia é que nossos clientes saibam que a Roche 

Diagnostica se importa com o que dizem e que eles podem utilizar 

esses canais  sempre que precisarem registrar fatos que necessitam 

de uma atenção especial , finaliza André Santos. Cliente Roche, 

queremos ouvir você!

Cliente Roche, 
queremos ouvir você!
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ExPEDiENtE

Canais de ComuniCação
CeaC (Centro de excelência em 

atendimento ao Cliente)
0800 77 20 295

accu-chek Responde:
0800 77 20 126

brasil.vozdocliente@roche.com

RegistRo na anVisa
todos os equipamentos e reagentes 

comercializados no Brasil estão 
devidamente registrados.

Para obter a relação completa 
desses parâmetros, 

favorconsultar nosso site:
www.roche.com.br ou 

pelo telefone 0800 77 20 295
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Rua Ajuricaba, 1553 B, Centro 
Boa Vista  |  CEP 69301-070  |  tEL (95) 3224-1156 
www.medtechospitalar.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. Humberto de Campos, 718 - Sala 01, Centro 
Ribeirão Pires  |  CEP 09425-000  |  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 Prod Hospitalares 
Rua José Milton Espinha, 30, Santos Dumont 
S. J. do Rio Preto  |  CEP 15020-205  |  tEL (17) 3235-6655 
macromedriopreto@gmail.com

silva & Paganelli 
Rua São Domingos, 441, Vila Nova Aparecida 
S. J. do Rio Preto  |  CEP 15025-200  |  tEL (17) 3222-1644 
macrosystems@macrosystems.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@terra.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

PARÁ

Biomédica 
Rua Antônio Araújo, 400, Novo Horizonte 
Marabá  |  CEP 68503-600 
www.biomedica.bio.br

Biomédica Belém 
trav. Djalma Dutra, 670, telégrafo 
Belém  |  CEP 66113-010  |  tEL (91) 3233-0675 
www.biomedica.bio.br

goes goes dist. imp. exp Ltda 
trav. do Chaco, 688, Pedreira 
Belém  |  CEP 66085-080  |  tEL (91) 3233-0764 
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) 2581-8644 
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

diagnóstica sudeste 
Av. das Américas, 7.899 - sl 104, bloco 2, Barra da tijuca - 
Rio de Janeiro | CEP 22793- 081 | tEL (21) 2137-5402 
diagnosticasudeste@diagnosticasudeste.com.br
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