
Uma revista da Siemens Healthineers

EDIÇÃO 03 • 2017 

Artigo científico: Ensaio INNOVANCE D-Dímero na exclusão do tromboembolismo venoso

Clientes: Entrevista com Carlos Marinelli, CEO do Grupo Fleury

Atellica:
uma revolução no mercado laboratorial
Família de analisadores chega para simplificar, controlar e 
aperfeiçoar os processos em laboratórios
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Editorial

A voz do 
cliente
Antes de apresentar a linha AtellicaTM, fomos ao mercado para ouvir e enten-

der dos nossos clientes o que eles esperavam de uma linha de analisadores. 

Assim também fizemos para o lançamento da linha de ultrassom ACUSON 

HELX Evolution, quando ouvimos mais de 300 profissionais de Saúde em 

todo o mundo. A ideia é nos aproximarmos cada vez mais de nossos parcei-

ros e sermos assertivos com relação às suas necessidades.

No que diz respeito ao AtellicaTM, nosso País foi um dos seis mercados anali-

sados para definir os conceitos por trás da família AtellicaTM. E as principais 

informações e percepções vieram dos nossos próprios clientes, atestando a 

importância do Brasil nas operações globais da empresa, bem como reve-

lando a importância da voz de nossos clientes no desenvolvimento de novas 

soluções.

Esta edição também traz notícias que reforçam o sentido de parceria que 

mantemos com laboratórios e outras instituições, com exemplos de soluções 

e modelos de gestão que estão contribuindo para essas empresas vencerem 

os desafios de produtividade e da rotina clínica.

Boa leitura!

Armando Lopes

Diretor Geral da Siemens Healthineers no Brasil

“Para o lançamento 

da AtellicaTM 

Solution, fomos 

ao mercado 

para entender as 

necessidades dos 

nossos clientes em 

todo o mundo.”

Centralizar as informações dos 
equipamentos de Point of Care em 
um único sistema já é possível, e 
deve tornar-se imprescindível 

Lançamento da linha AtellicaTM 
teve coparticipação de clientes 
de várias regiões do mundo

Siemens Healthineers 
torna-se o parceiro oficial 
de soluções em diagnós-
ticos por imagem para o 
Bayern de Munique 

Proposta de revisão 
da ANS inclui novos 
procedimentos de 
PET-CT 
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Como a clínica El 
Diagnósticos, em São 
Paulo, conseguiu 
realizar 94 exames 
de ressonância 
magnética em um 
único dia

CEO do Grupo 
Fleury, Carlos 
Marinelli fala 
sobre a estratégia 
da empresa – e 
perspectivas para o 
diagnóstico médico
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CEO do Grupo Fleury, Carlos Marinelli fala sobre a estratégia 
da empresa – e perspectivas para o diagnóstico médico

“Nós não competimos 
pelo preço, mas, sim, 
pela qualidade”

Gestão

Qual é o modelo de atuação do Grupo Fleury?
Nós oferecemos uma ampla variedade de serviços la-
boratoriais e de imagem para pacientes com planos 
de saúde privados nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste 
do Brasil, onde estão situados os principais centros 
econômicos. A maior parte dos nossos negócios vem 
atualmente das 145 unidades de atendimento para 
pacientes ambulatoriais. Reputação e satisfação do 
cliente têm grande relevância para os nossos negó-
cios. Além disso, fazemos análises clínicas laborato-
riais para 22 hospitais do Brasil.

Na sua opinião, quais as principais tendências do 
mercado de Diagnósticos?
O Brasil possui uma população em rápido envelhe-
cimento, com transição epidemiológica em direção 
às doenças crônicas. Esta tendência pode ser ainda 
mais acentuada que em outros países emergentes. 
Ao mesmo tempo, as pessoas estão adquirindo mais 
autonomia; querem e estão cada vez mais ativas em 
relação à sua saúde. Atualmente, o setor de saúde está 
passando por uma reorganização e consolidação. Nós 
estamos reagindo a essas mudanças ao tentar adotar 
um papel de liderança, bem como o de um provedor 
conhecido com longa história de marca. O cuidado 
em saúde fundamentado no conhecimento e voltado 
para a inovação é central para nossa estratégia. Nós 
não competimos pelo preço – mas, sim, pela qualida-
de. Este poderia ser até mesmo um modelo para outros 
mercados emergentes. 

Quais são as principais propostas para os pacientes?
Nós tratamos de diversas demandas com nossas 
marcas. O Brasil é um país de desigualdades e há 
diferenças no tipo de cobertura de cuidados com a 
saúde. Durante décadas, o Fleury tem sido um líder 
de confiança no segmento premium. A bandeira “a+”, 
ao contrário, foi lançada em 2011 como marca nacio-
nal, para capturar o amplo segmento intermediário 
do mercado. Os padrões técnicos e a precisão diag-
nóstica são os mesmos em todas as nossas marcas. 

As barreiras 
entre 
provedores e 
fornecedores 
estão 
diminuindo 
cada vez 
mais.”

“

No entanto, com os serviços premium, oferecemos ca-
madas adicionais de valor. Pacientes com direito aos 
serviços “Fleury”, por exemplo, podem escolher ins-
talações diagnósticas mais confortáveis (estaciona-
mento fácil, sem tempo de espera, testes diagnósticos 
domésticos) e soluções personalizadas, por exemplo, 
para mulheres, gestantes, crianças, pacientes de Car-
diologia ou com nódulo tireoidiano.

Sob seu ponto de vista, qual é a chave para o sucesso?
Acho que é a relação com os pacientes. Em todas as 
etapas de atendimento, nós nos empenhamos em ser 
empáticos, descobrir do que as pessoas precisam. Após 
o exame, pacientes podem acessar seus resultados dire-
tamente por meio de um aplicativo para smartphones, e 
enviá-los em formato PDF para seus médicos, por exem-
plo. Também estamos planejando a possibilidade de 
agendamentos on-line. Ou seja, queremos estar presen-
tes com nossos serviços e assistência na vida diária das 
pessoas, e nos adaptar ao estilo de comunicação delas.

Qual é o próximo grande passo para o Fleury?
Nos próximos cinco anos, queremos abrir 90 novos 
centros de serviços diagnósticos no Brasil – uma ins-
talação a cada 20 dias. No nível conceitual, medicina 
de precisão e genômica, automação de relatórios in-
tegrados, bem como grandes volumes de dados, cer-
tamente terão papel fundamental. 

Como a relação com parceiros como a Siemens 
Healthineers irá evoluir neste contexto?
As barreiras entre provedores e fornecedores estão di-
minuindo cada vez mais. Em muitos aspectos, existe 
um plano em comum. Por exemplo, o Fleury, como 
a primeira empresa na América Latina, está adotan-
do a tecnologia IBM Watson para análise genômica. 
A Siemens Healthineers também tem esta parceria e 
emprega tecnologia para seus propósitos. De fato, fa-
ria muito sentido embarcar numa cooperação estrei-
ta, sobre como equilibrar a inteligência artificial para 
diagnósticos médicos futuros.

Clientes

Sebastião Lubas achou curiosa a informa-
ção de que uma clínica de Diagnósticos, 
na China, divulgasse com alarde o número 
de 60 exames de ressonância magnética 
por dia. “Aqui, nós já fazíamos mais de 70”, 
lembra o tecnólogo em Radiologia, que se 
tornou empresário depois de mais de 30 
anos como prestador de serviços.

A história de Lubas nesse mercado teve 
início no final dos anos 1970, quando 
ele começou a trabalhar em instituições 
como a Escola Paulista de Medicina e o 
Hospital das Clínicas, desenvolvendo 
suas habilidades a ponto de se tornar 
prestador de serviços de algumas das 
empresas mais importantes do segmento. 

“Um dos meus diferenciais era a grande 
quantidade de exames realizados. En-
quanto um laboratório fazia 150 ressonân-

quantidade com 
qualidade

cias por mês, eu conseguia chegar a 450 
com o mesmo equipamento. Os clientes 
queriam saber qual era o meu segredo”, diz 
o tecnólogo. Não havia segredo: era uma 
questão de organização do processo.

“Sempre segui rigorosamente os mesmos 
protocolos das grandes instituições de 
Saúde, mas eu olhava para o aspecto do 
fluxo com mais atenção. Dessa forma, oti-
mizava o processo e, consequentemente, 
ganhava um pouco de tempo em cada 
etapa”, explica Lubas, ressaltando que, 
ao final do dia, essa diferença represen-
tava tempo suficiente para executar mais 
exames com o mesmo equipamento.

Em 2010, Lubas teve a oportunidade de em-
preender no setor, como sócio de uma clí-
nica na cidade de Pouso Alegre, interior de 
Minas Gerais. O empreendimento deu certo 
e já chegou a quatro cidades do Estado, al-

gumas delas recebendo pela primeira vez 
um equipamento de ressonância. A 

aproximação com a Siemens Heal-
thineers nasceu da confiança. “Eu 
já conhecia a alta qualidade dos 
equipamentos e, quando comecei 
a negociar a compra das resso-
nâncias para minhas clínicas, a 

Siemens Healthineers acreditou no 
projeto”, lembra. 

Em 2013, após um estudo de viabilida-
de, Lubas inaugurou sua primeira clínica 
em São Paulo, a El Diagnósticos, no bairro 
da Penha. Foi ali, no final de 2016, que o 
tecnólogo e agora empresário lançou o de-Sebastião Lubas

Como a clínica El Diagnósticos, em São Paulo, 
conseguiu realizar 94 exames de ressonância 
magnética em um único dia

Atendimento 
recorde:

safio de superar o recorde de exames reali-
zados em um único dia. “Nós procuramos 
agendar procedimentos de baixa com-
plexidade, mas executamos todos dentro 
do mesmo protocolo, com a supervisão 
da própria Siemens Healthineers e com a 
chancela de médicos especialistas”, infor-
ma Lubas, citando entre eles, Dr. Fernando 
Costa Brockes, médico responsável pela El 
Diagnósticos, formado pela Universidade 
Federal de Goiás, especialista em Múscu-
lo Esquelético, com residência médica na 
UNICAMP. Resultado: 94 exames de res-
sonância executados em um único dia. 

Com uma segunda clínica inaugurada 
no bairro de Santana, o proprietário da El 
Diagnósticos tem plano de expansão na 
capital paulista e a perspectiva de parceria 
com a Siemens Healthineers se mantém.

É o único fornecedor 
que me atende a 
qualquer hora do 
dia, em todos os 
dias da semana. Um 
diferencial como esse, 
eu nunca encontrei”, 
conclui Lubas.

“
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Parceria

Siemens Healthineers 
concede equipamento 
para o IRCAD, maior 
centro de treinamento 
em cirurgias 
minimamente invasivas 
da América Latina

No final de junho, o Instituto de Treinamen-
to em Técnicas Minimamente Invasivas e 
Cirurgia Robótica (IRCAD) inaugurou uma 
nova unidade especializada em procedi-
mentos médicos de alta complexidade e 
minimamente invasivos no Rio de Janeiro.

A segunda localidade da empresa fran-
cesa no Brasil (que também mantém 
uma unidade em Barretos, no interior 
de São Paulo) integra o novo Centro de 
Treinamento Edson Bueno. O espaço, que 
homenageia o criador da Amil, foi cons-

Invasão mínima, capacitação máxima truído pelo UnitedHealth Group no com-
plexo Americas Medical City, na Barra 
da Tijuca, tem área construída de 72 mil 
m² e também abriga os hospitais Sama-
ritano e Vitória.

Para equipar suas instalações, o IRCAD 
Rio firmou uma parceria com a Siemens 
Healthineers no Brasil para aquisição do 
arco cirúrgico Cios Fusion, utilizado para 
procedimentos ortopédicos, de trauma, 
urológicos e vasculares e para o geren-
ciamento da dor do paciente, como in-
forma Antonio Carlos Ribeiro, head na 
área de Advanced Therapies da Siemens 
Healthineers na América Latina.

ClientesLançamento

Tudo no mesmo lugar

Centralizar as informações dos 
equipamentos de Point of Care em 
um único sistema já é possível, e 
deve tornar-se imprescindível 

Com as atuais tendências de consolida-
ção e industrialização na área de Saúde, 
torna-se cada vez mais necessário o uso 
de sofisticadas soluções de TI que permi-
tam, sob diferentes aspectos, a melhor 
gestão do ambiente de Point of Care. 

Por definição, equipamentos de Point of 
Care estarão sempre descentralizados 
nas instituições de saúde, já que se des-

tinam ao atendimento em alas de inter-
nação, pronto-atendimento, salas de ci-
rurgia ou unidades de terapia intensiva. 
Mas essa localização descentralizada 
está deixando de ser um problema no 
que se refere à gestão desses aparelhos, 
por meio da digitalização.

Para acompanhar as mudanças do setor 
e ajudar os profissionais de Saúde a en-
frentar os desafios inerentes da área, a 
Siemens Healthineers adquiriu a empre-
sa Conworx e expandiu o seu portfólio de 
informática em Point of Care (POC). 

Hoje, com o POC Informatics, um ecos-

sistema que permite conectividade 
aberta, é possível integrar dados de 
aproximadamente 160 analisadores 
de Point of Care em diversas áreas de 
uma instituição, mesmo que sejam de 
diferentes fabricantes. “É um conceito 
que se apoia na tecnologia para agre-
gar transparência à gestão de equipa-
mentos e permite também mobilidade, 
ao passo que os dados podem ser aces-
sados em um tablet ou smartphone”, 
comenta Debora Cabrini, head da Uni-
dade de Negócios de Point Of Care da 
Siemens Healthineers no Brasil.

Quando se fala em gestão, as possibili-
dades de um sistema aberto multipli-
cam-se com a geração de relatórios com 
dados variados e customizáveis para 
todo o parque de máquinas de Point of 
Care do cliente. Um dos aspectos benefi-
ciados por uma plataforma desse tipo é 
a centralização da comunicação de toda 
a base instalada com o Laboratory Infor-
mation System (LIS) a partir de um único 
ponto. “E, muito mais do que isso, um 
sistema desse tipo reúne informações 
valiosas para o controle de qualidade 
dos processos, gestão da utilização de 
insumos, histórico de acesso de usuários, 
entre outras”, completa a executiva. 

Com capacidade para treinar dois mil 
profissionais por ano, o IRCAD Rio ofere-
cerá cerca de 38 cursos em áreas como 
cirurgias geral, bariátrica, colorretal e 
ginecológica; procedimentos de cabeça e 

pescoço; Ortopedia, Radiologia e Neuror-
radiologia Intervencionista. O prédio tem 
20 unidades de treinamento multiuso e 
um setor especializado em procedimen-
tos robóticos. 

Dr. Armando Milani (à esq.) e Dr. Jacques Marescaux durante a inauguração do Centro de Treina-
mento Edson Bueno

Grupo investe em soluções que 
auxiliam desde a detecção precoce 
até o tratamento de doenças

No Brasil, a Medicina Nuclear é uma es-
pecialidade que ainda não é amplamente 
conhecida pela população, mas algumas 
instituições como o Grupo Hermes Pardini 
já enxergam a necessidade de maior in-
vestimento na área, seja pela baixa densi-
dade de equipamentos de PET-CT no País, 
seja pelos benefícios que estas soluções 
possibilitam desde a detecção precoce 
até a avaliação de recorrência da doença.

“É um papel triplo, que começa com o 
diagnóstico, mas se estende por outras 
duas fases”, explica Dr. José Ribamar Silva 
Vilela, médico nuclear do Grupo Hermes 
Pardini. “Além de apontar ou confirmar um 
diagnóstico, os procedimentos de imagem 
baseados em Medicina Nuclear, em casos 
de Oncologia, por exemplo, incluem o es-
tadiamento da doença, ou seja, descobrir o 
avanço dela sobre o organismo, e também 
o monitoramento do tratamento, para ava-
liar de que forma os medicamentos estão 
agindo, orientando a manutenção ou a mu-
dança das terapias”, acrescenta o médico. O 
PET-CT é o procedimento de imagem mais 
acurado na diferenciação entre recorrência 
e alterações pós-terapia (lesões cicatriciais).

Hermes Pardini amplia 
parque em Medicina Nuclear

Justamente para atender à demanda 
crescente no segmento de Diagnóstico 
por imagem, a instituição ampliou sua 
base instalada com a aquisição de dois 
equipamentos da Siemens Healthine-
ers: o PET-CT Biograph mCT20 e uma 
câmara gama Symbia Evo Excel, a pri-
meira deste modelo instalada no Brasil. 
Entre os diferenciais do novo Biograph 
mCT20, Dr. Ribamar destaca a menor 
dose de radiação, o maior poder de de-
tecção e acurada resolução espacial (2 
mm), propiciando a visualização de di-
minutos nódulos, além da sua rapidez 
superior, o que possibilita uma elevada 
quantidade de exames ao longo do dia. 

O equipamento de PET-CT possui o ToF 
(Time of Light), tecnologia de ponta 
que agiliza o tempo de aquisição das 
imagens. Ele é equipado também com o 
Cristal LSO (Lutécio), tecnologia desen-

volvida pela fabricante, que proporciona 
maior resolução espacial e energética in-
fluenciando positivamente na qualidade 
das imagens adquiridas.

Mas a parceria entre o Grupo Hermes 
Pardini e a Siemens Healthineers nas-
ceu bem antes disso. “Já utilizamos 
dois equipamentos de PET-CT e duas 
ressonâncias magnéticas, sendo que o 
primeiro PET-CT foi instalado há cerca 
de dez anos e segue operando com alto 
desempenho”, comenta Dr. Ribamar. A 
robustez da máquina permite um exce-
lente fluxo de exames”, completa.

“A Siemens Healthineers escuta o clien-
te também com o objetivo de aperfei-
çoar seus produtos, desenvolver novos 
protocolos e contribuir para a evolução 
do atendimento ao paciente”, conclui 
Dr. Ribamar.

Com origem em Minas Gerais, o Grupo Hermes Pardini é o hoje o terceiro em volume de aná-
lises clínicas no Brasil, totalizando 70 milhões de exames por ano. Operando com sete mar-
cas diferentes em todo o território nacional, o grupo realiza mais de 3.450 tipos de exames 
nas áreas de Análises Clínicas, Diagnóstico por imagem, Genética molecular, testes oncoló-
gicos de alta complexidade, Medicina Nuclear, Medicina personalizada e patologia cirúrgica.

Suporte e interlocução 
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Matéria de Capa

O novo portfólio de 
soluções Atellica™ 
oferece maior controle, 
simplicidade e preci-
são nos resultados aos 
laboratórios

Segundo projeções do Instituto de Estudos 
de Saúde Suplementar (IESS), a demanda 
por exames laboratoriais deve mais que 
dobrar entre 2015 e 2030. O panorama, por-
tanto, é de uma demanda cada vez mais 
elevada no setor, o que cria uma necessi-
dade de maior produtividade, sem perder a 
qualidade nos resultados. Nesse cenário, a 
Siemens Healthineers foi ao mercado para 
entender as necessidades dos diferentes per-
fis de clientes da área laboratorial. 

Participaram da pesquisa em torno de 450 
clientes de seis países – Alemanha, Estados 
Unidos, Japão, Itália, China e Brasil, mos-
trando a relevância do mercado brasileiro 
para a companhia. Todos responderam às 
mesmas perguntas, relacionadas ao que a 
nova linha laboratorial deveria fornecer, 
até mesmo sobre o nome e posicionamento 
da nova solução. Entre mais de 600 nomes 
apresentados, chegou-se a AtellicaTM, famí-
lia que inclui os novos analisadores e solu-
ções de TI laboratoriais da companhia.

A ideia por trás do nome revela uma nova 
forma de atender o cliente, construída por 
meio de um processo que evoluiu nos últi-
mos anos. Primeiramente, com a entrada 
da Siemens no segmento in vitro (Análises 
Clínicas), por meio da aquisição de marcas 
consolidadas no mercado. Depois, mais re-
centemente, com a criação da nova marca 
Siemens Healthineers, transformando a an-
tiga Divisão Healthcare em uma empresa 
independente dentro do Grupo Siemens.

Simplicidade, controle e melhores resultados

“Se estamos falando para um mercado que 
está em expansão e diante de uma perspec-
tiva de crescimento, tornou-se imprescindí-
vel criar uma linha de produtos que pudes-
se acompanhar este novo cenário”, explica 
Gisela Bozzo, gerente da área de Marketing 
Científico da Siemens Healthineers no Bra-
sil. Conforme nossos clientes solicitaram na 
pesquisa, a flexibilidade foi um dos pontos 
de partida para a criação da AtellicaTM So-
lution1, o novo analisador de imunoensaios 
e bioquímicos escalável, pronto para a 
automação e projetado para fornecer con-
trole, simplicidade e melhores resultados. 
A solução adapta-se facilmente à rotina e 
requisitos de espaço do laboratório. Com a 

Equipamento de 
uroanálise da 
nova linha agrega 
as duas fases do 
exame

AtellicaTM Process Manager 1.0

Além de oferecer simplicidade e controle, o software 
AtellicaTM PM 1.0 concentra, em uma única tela, a vi-
são do todo: controle operacional, gerenciamento de 
alertas, nível de estoques, análise de fluxo e outras 
funcionalidades.

Entre os benefícios, destacam-se a possibilidade de 
monitorar e gerenciar os processos do laboratório re-
motamente, por meio de um sistema em tempo real, a 
visão em 3D da configuração do laboratório e o moni-

Atellica: uma revolução no 
mercado laboratorial

Assista ao video da 
AtellicaTM Solution 
e conheça mais 
funcionalidades

Solução AtellicaTM 1500: 
análise química e de sedimentos 
no mesmo sistema 

Software de gerenciamento de processos laboratoriais controla alertas, 
monitora estoques e instrumentos

Controle total em uma única tela:

AtellicaTM Solution, será possível combinar 
até dez equipamentos, em mais de 300 con-
figurações customizadas de acordo com a 
demanda de cada laboratório. Independen-
temente da configuração, a novidade pode 
ser associada à esteira de automação Aptio 
da Siemens Healthineers, ampliando ainda 
mais o grau de automação do laboratório.

Outra característica do sistema é o novo pa-
drão de gerenciamento de amostras, que per-
mite um controle independente e prioritário de 
cada uma delas. “Os tubos são identificados 
por multicâmeras e um software reconhece 
imediatamente as amostras de urgência e, de 
forma automática, prioriza esses exames na 
esteira, literalmente abrindo caminho para 
eles”, acrescenta Diego Lazarini, gerente de 
Produto da Siemens Healthineers no Brasil. 
A amostra é carregada no novo mecanismo 
de transporte magnético bidirecional, bati-
zado de Atellica Magline™, que é dez vezes 
mais rápido que as esteiras convencionais. A 
tecnologia MaglineTM, exclusiva e patenteada 
pela Siemens Healthineers, oferece velocidade 
variável, que se ajusta automaticamente às 
curvas da esteira de automação, protegendo a 
integridade das amostras. O sistema também 
tem capacidade para diferenciar as amostras 
de rotina dos testes de urgência.

No que se refere à maior produtividade, a 
AtellicaTM Solution prevê a realização de até 
440 exames de imunologia por hora2. Além 
dos números absolutos, o novo sistema tam-

bém responde à questão da produtividade 
com sua capacidade de predizer eventuais 
paradas de funcionamento, indicando com 
antecedência alguma necessidade de inter-
venção. “Esse controle pode ser feito por meio 
do Siemens Remote Service, capaz de realizar 
correções automaticamente antes mesmo da 
falha ocorrer”, conclui Lazarini.

Já sob o guarda-chuva da família AtellicaTM, o novo equipamento de uroaná-
lise da Siemens Healthineers será outra resposta a uma demanda do mercado 
de Diagnósticos, unindo as fases de análise química e de sedimentos para o 
exame de urina. Ele combina as funcionalidades do já conhecido analisador 
Clinitek Novus® com o novo AtellicaTM UAS 800.

Entre os diferenciais, além da facilidade de operação e da nitidez de imagem, pro-
porcionada pela tecnologia de microscopia eletrônica, um sistema de controle 
de umidade e câmera digital oferece maior precisão na leitura das tiras de urina.

toramento de estoques, com alertas relativos à baixa 
disponibilidade de consumíveis e reagentes.

Novas funcionalidades também estão sendo criadas 
para que o laboratório tenha, em tempo real, acesso 
às informações de eficiência de reagentes, controle de 
Time Around Time (TAT) por equipamento ou por teste, 
balanceamento das máquinas, entre outras. Todas estas 
informações irão trazer aos laboratórios maior poder de 
decisão com melhoria contínua.

A ideia por trás do 
nome revela uma 
nova forma de aten-
der o cliente, constru-
ída por meio de um 
processo que evoluiu 
nos últimos anos

1) Em processo de registro na ANVISA             2) Dependendo do mix de testes
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Parceria

Com o ritmo acelerado da vida contempo-
rânea, as pessoas nem sempre têm tempo 
de se deslocar até uma instituição de en-
sino para adquirir ou atualizar seus co-
nhecimentos e práticas profissionais. Uma 
consequência desse contexto é o aumento 
considerável das matrículas em cursos de 
Ensino a Distância (EAD), que permitem ao 
aluno adaptar os estudos à sua rotina tur-
bulenta, acessando os conteúdos digitais a 
qualquer hora e de qualquer lugar. 

Pensando nisso e visando a promover a 
atualização do conhecimento clínico dos 
profissionais de Saúde, a Sociedade Bra-
sileira de Patologia Clínica/Medicina La-
boratorial (SBPC/ML), em parceria com a 
Siemens Healthineers, lançou em junho 
uma série de webinars (webconferências) 
na sua plataforma EAD sobre os ensaios 
mais relevantes, apresentando as atuais 
tendências do mercado de Diagnósticos. A 
empresa convida especialistas renomados 
para compartilhar os desafios e novidades 
na área em vídeos que podem ser acessados 
por médicos, estudantes, técnicos de labo-
ratórios e outros profissionais de Saúde. 
Basta se inscrever gratuitamente no portal 
da Sociedade.

Desde o lançamento, já foram disponibiliza-
dos três webinars com os seguintes temas: 
“Avaliação da função tireoidiana”, ministra-
do pela Dra. Suemi Marui, chefe da Unidade 
de Tireoide da disciplina de Endocrinologia 
do Hospital das Clínicas (FMUSP); “Marca-
dores Cardíacos - Troponinas e Peptídeos 
Natriuréticos”, pelo Dr. Carlos Eduardo dos 
Santos Ferreira, coordenador do Departa-
mento de Química Clínica do Laboratório 
Albert Einstein Medicina Diagnóstica; e 
“Síndromes Trombofílicas”, pelo Dr. João 
Carlos de Campos Guerra, vice-presidente 
do Grupo Cooperativo Latino-Americano de 
Hemostasia e Trombose (CLAHT).

“O ensino à distância, como a programa-
ção da SBPC/ML com apoio da Siemens 
Healthineers, vem se firmando como uma 
forma acessível e eficaz de comunicação e 
educação porque alcança desde os gran-
des centros até os locais mais remotos do 
País”, afirma Gustavo Campana, diretor de 
Comunicação e Marketing da SBPC/ML. 
Carlos Eduardo Ferreira, diretor de Ensino 
da SBPC/ML, acrescenta: “A programação 
de webinars, com o apoio da Siemens He-
althineers, é uma ferramenta importante de 
educação continuada que atinge um públi-
co cada vez maior de profissionais de labo-
ratórios clínicos.”

Siemens Healthineers 
e SBPC/ML promovem 
webinars gratuitos sobre 
tendências do mercado de 
Diagnósticos 

Conhecimento clínico

A parceria entre a SBPC/ML, sociedade científica de 

referência em Medicina Diagnóstica, e a Siemens 

Healthineers, organização importante no setor, reforça a 

preocupação das duas instituições com a qualidade e com 

a difusão do conhecimento em Medicina Laboratorial.” 

“
Alex Galoro, presidente da SBPC/ML.

Segundo dados do último Censo da Educação 
Superior, publicados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), o EAD é a modalidade que 
mais cresce no Brasil. Os dados mostram que 
o número de alunos inscritos em cursos desse 
tipo chegou a quase 1,4 milhão em 2015.
 

 ao alcance de todos

Mercado

Proposta de revisão da ANS inclui novos 
procedimentos de PET-CT 

Mudança deve favorecer pacientes que necessitam de exames de alta complexidade

A Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) realizou neste ano sua habitual 
revisão do rol de cobertura dos planos de 
saúde. Desta vez, a proposta da ANS in-
clui, entre os procedimentos a serem co-
bertos pelas operadoras, vários exames 
realizados por meio de PET-CT. A medida, 
se aprovada após o processo de consulta 
pública, deve beneficiar principalmente os 
pacientes que precisam ser submetidos a 
exames de imagem para identificar e ma-
pear tumores. 

“A proposta de atualização do rol é fruto de 
uma extensa discussão técnica que analisou 
ao longo de cinco meses as sugestões envia-
das à ANS via formulário técnico, e baseadas 
no que existe de mais recente na literatura 
médica”, diz Karla Coelho, diretora de Nor-
mas e Habilitação de Produtos da ANS.

Esse tipo de adequação parte do princípio 
de que a incorporação de tecnologia, na fase 
do diagnóstico, interfere no processo de tra-
tamento, otimizando os esforços na área de 

A proposta de 
atualização do rol é 
fruto de uma extensa 
discussão técnica que 
analisou ao longo de 
cinco meses as sugestões 
enviadas à ANS via 
formulário técnico, e 
baseadas no que existe 
de mais recente na 
literatura médica.”

“

Serviço: 

Para se inscrever nos 
webinars, acesse: 
www.ead.sbpc.org.br

Saúde. Responsável por 80% das prescrições 
e foco do novo rol da ANS, a área de Onco-
logia é vital para garantir um diagnóstico e 
tratamento de qualidade aos pacientes.

“A inclusão desses procedimentos fará com 
que mais pacientes tenham acesso a exa-
mes como PET-CT oncológico para câncer 
pulmonar, linfoma, câncer colorretal, de 
cabeça e pescoço e melanoma, o que antes 
era quase inviável para boa parte das pes-
soas devido ao alto custo”, avalia Dr. Gus-
tavo Gomes, membro do corpo diretivo da 
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. 

As novas diretrizes de procedimentos da ANS 
passam a valer a partir de 1º de janeiro de 
2018. “A tomada de decisão para a inclusão 
de procedimentos no rol leva em conta a efi-
cácia, a acurácia e a segurança da tecnologia, 
sempre baseada em evidência científica para 
que seja seguro para a população, mas sem 
perder de vista os custos envolvidos e o que 
eles representam para a sustentabilidade do 
setor”, conclui a diretora da ANS.
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Diagnostics Products GmbH, 35001 Marburg, 
Germany Diagnostics 

Ensaio INNOVANCE D-Dímero na exclusão do 
TEV e a utilização do cutoff idade dependente: 
considerações críticas

A partir de 2010, vários estudos sobre D-Dímero foram re-
avaliados, utilizando cutoff conforme idade para exclu-
são de tromboembolismo venoso (TEV), com objetivo de 
intensificar a eficácia do teste na exclusão do TEV. 
O Nível do D-Dímero aumenta com a idade, por exem-
plo, homens com idade entre 75-79 anos apresentam 
níveis duas vezes mais altos do que os de idade entre 
60-64 (Tabela 1). O aumento na concentração basal 
causa queda da especificidade para exclusão de TEV em 
alguns grupos de pacientes. 

Hoje, o indicado para excluir TEV em pacientes com mais 
de 50 anos é o ajuste do cutoff do D-Dímero (para ensaios 
que utilizam o cutoff de 500 μg / L), multiplicando a ida-
de de pacientes por 10, ou seja: 60 anos cutoff 600 e de 
750 para 75 anos, etc. Como esperado, a estratificação do 
cutoff do D-Dímero proporcional à idade do paciente ele-
vou a especificidade diagnóstica, com o efeito acentuado 
em pacientes com idade mais avançada. No entanto, estes 
estudos estão focados mais em especificidade do que em 
sensibilidade e este é o critério mais importante na valida-
ção de qualquer D-Dímero para exclusão de TEV.
As diretrizes CLSI especificam mínimo ≥ 97%, com limite in-
ferior para o intervalo de confiança (IC) > 95%. Em paralelo, 
o valor preditivo negativo (VPN) deve ser ≥ 98%, novamente 
com limite inferior para o intervalo de confiança de 95% de 
ao menos 95% (8).

Análise de 13 estudos usando cutoff do D-Dímero pro-
porcional à idade
A análise de Schouten7 abordou o aspecto da sensibili-
dade com mais detalhes (mas não o VPN). Conjunto de 
13 estudos com diferentes ensaios D-Dímero foram apli-
cados, todos os quais utilizaram o cutoff convencional de 
500 μg / L. Total de 12.497 pacientes. (Tabela 1).
O estudo prova que: idade ajustada ao cutoff -> aumen-
to significativo de especificidade; quanto maior a idade 
-> maior especificidade. Por outro lado, a sensibilidade 
diminui pouco sem prejuízo e no total do subgrupo > 50 
anos, o mínimo de sensibilidade foi atingido, com 97,8% e 
mínimo IC de 95% -> 95,9%. 

Recálculo retrospectivo do estudo de validação do en-
saio INNOVANCE D-Dimer 
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O INNOVANCE® D-Dimer não foi incluído nos estudos que 
compreenderam a análise, logo, retrospectivamente rea-
nalisamos nossos dados de validação clínica, aplicando 
um cuttoff proporcional, multiplicando idade por 10 para 
pacientes com mais de 50 anos. (Tabela 2).
Aplicando o cutoff proporcional à idade para INNOVAN-
CE D-Dimer nos dados da validação do estudo clínico pré
-lançamento (a mesma abordagem aplicada no estudo 
de Schouten), um ganho significativo de especificidade 
(cerca de 9%) e uma perda de sensibilidade moderada (~ 
1%) foi observada. Para o completo grupo de estudo, os 
requisitos da CSLI foram cumpridos e, quando compara-
dos com o ensaio de Exclusão do D-Dimer no Vidas, os 
resultados são equivalentes.

Estudo do cutoff proporcional à idade para o ensaio do 
INNOVANCE D-Dimer da Universidade de Münster 
Recentemente, resultados de estudos do ajuste do cutoff 
à idade com o ensaio INNOVANCE D-Dimer foram publi-
cados. O Hospital da Universidade de Münster recalculou 
retrospectivamente os resultados do D-Dimer dos testes 
solicitados pelo departamento de emergência para pa-
cientes novos admitidos entre dezembro de 2007 a no-
vembro de 2010. O estudo com 1.033 pacientes, dos quais 
todos apresentaram uma taxa extremamente baixa na 
incidência de TEV: 8,8%.
Com poucos pacientes com TEV positivos neste grupo: 9; 
o estudo fornecerá apenas estimativa bruta de sensibi-
lidade. Nenhum resultado falso negativo adicional fora 
observado além do obtido com o cutoff padrão de 500 
mg / L. (Tabela 3).
A especificidade neste estudo foi bem alta, com 74% para 
o cutoff de 500 mg / L (o que parece ser resultado da 
seleção de paciente desta análise retrospectiva); assim, 
houve pequeno ganho de especificidade ao aplicar cutoff 
conforme a idade neste estudo.
A partir de uma análise específica à idade, outra estraté-
gia alternativa de cutoff foi desenvolvida para pacientes 
com idade superior a 50 anos; cutoff, multiplicando a 
idade por 16. No entanto, esses cutoff mais altos resulta-
ram em cinco resultados falso-negativos a mais, e reduzi-
ram a sensibilidade a apenas 93,4%, valor que a maioria 
dos clínicos não aceitaria no teste de exclusão de TEV.

Conclusão
Até agora, nenhum estudo prospectivo investigou o de-
sempenho e segurança de um cutoff proporcional à ida-
de para D-Dimer em relação à exclusão de TEV.
Em pacientes > 50 anos, ao multiplicarmos a idade por 

10 encontraremos o cutoff e no INNOVANCE D-Dimer, a 
sensibilidade e VPN resultantes estarão dentro dos ran-
ges limites em cumprimento às diretrizes da CLSI (todo o 
grupo de estudo). Sendo a especificidade um dos fatores 
determinantes na aplicabilidade dos ensaios diagnósticos, 
o ganho substancial obtido neste caso é relevante e, con-
sequentemente, a utilização do D-Dimer como screening 
na exclusão do TEV incrementa a relação custo-benefício.

Dependendo dos pacientes, da prevalência do TEV na 

população local e levando em consideração os dados 
exibidos acima, cada hospital deverá avaliar, de forma 
cuidadosa e previamente, a aplicação do cutoff propor-
cional à idade; com a vantagem da substancial elevação 
da especificidade em boa parte dos pacientes; ou conti-
nuar usando um cutoff de 500 mg / L (independentemen-
te da idade), que foi validado em estudos prospectivos 
para o INNOVANCE D-Dimer, até que o conceito de cutoff 
proporcional à idade seja comprovado em outros estu-
dos prospectivos.

Leia o artigo 
na íntegra

Idade
(Anos) N Prevalência

Mediana (%)

Sensibilidade (% 95% | C) Especificidade (% 95% | C)
Cutoff

500 Adequação de idade Cutoff
500 Adequação de idade

≤50 5528 12.3 97.6
(95.9 - 98.9) NA 66.8 NA

51-60 2043 13.4 100 99.4
(97.3 – 99.9) 57.6 62.3

61-70 1815 15.6 99.0
(96.6 - 99.7)

97.3
( 93.8 – 98.8) 39.4 49.5

71-80 1842 21.5 98.7
(96.5 – 99.5)

97.3
( 94.4 – 98.8) 24.5 44.2

>80 1269 15.2 99.6
(96.9 – 99.9)

97.0
( 92.9 – 98.8) 14.7 35.2

Total do grupo >50 6969 ./. 99.3
(98.4 – 99.7)

97.8
( 95.9 – 98.9) 36.1 48.8 

Idade
(Anos) N Prevalência

(%)

Sensibilidade (% 95% | C) Especificidade (% 95% | C)
Cutoff

500
Adequação à 

Idade
Cutoff

500
Adequação à 

Idade

Total do Grupo 1033 8.8 98.9 98.9                          
[93.4]* 74.0 77.4

[84.1]*

Idade
(Anos) N Prevalência

Mediana (%)

Sensibilidade (% 95% | C) NPV (%,< 95% IC) Especificidade (% 95% | C)
Cutoff

500
Ajuste de 

Idade
Cutoff

500
Ajuste de 

Idade
Cutoff

500
Cutoff

500
INNOVANCE D-Dimer

≤50 805 12.7 99.0
(95.4) NA 99.7

(98.8) NA 53.3 NA

>50 2006 23.2 98.7
(97.5)

96.8
(95.1)

98.7
(97.7)

97.8                     
(96.8) 29.9 42.9

all 2811 20.2 98.8
(97.7)

97.2
(95.8)

99.2
(98.5)

98.5 
(97.8) 37.2 46.1

Ensaio de Exclusão D-Dímero Vidas

≤50 362 15.6 96.4
(89.0) NA 99.0

(97.1) NA 64.0 NA

>50 1269 24.0 98.8
(97.4)

97.1
( 95.1)

98.7
(97.2)

97.9 
(96.6) 27.0 41.5

all 1796 22.3 98.5
(97.1)

97.0
( 95.2)

98.8
(97.8)

98.2
(97.2) 34.9 46.3

Tabela 1.  Sensibilidade e Especificidade em relação ao cutoff com adequação à idade

Tabela 2. Reanálise Retrospectiva aplicada ao estudo de validação do ensaio INNOVANCE D-Dimer

Tabela 3.  Sensibilidade e Especificidade em relação ao cutoff com adequação à idade

Aviso Legal: Este white paper fornece informações adicionais. A Siemens é apenas responsável pelas indicações previstas nas Instruções de Uso. É de responsabilidade do 
usuário validar quaisquer modificações feitas nas indicações do produto conforme constam nas Instruções de Uso
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Acontece

Localidade 
produz 
equipamentos e 
abriga centro de 
logística

Complexo industrial em Joinville completa cinco anos
e recebe comitiva de embaixadas europeias

Acontece

Siemens Healthineers apoia Congresso da Sociedade Internacional 
de Oncologia e Biomarcadores com a realização de simpósio

Atualização médica e cuidados

Summit Saúde Brasil 2017: Inovar para viver mais
Organizado pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, o en-
contro reuniu os principais 
líderes do setor

No dia 14 de agosto, o jornal O Estado de S. 
Paulo promoveu evento realizado no WTC 
Sheraton, em São Paulo, e reuniu palestran-
tes nacionais e internacionais que discutiram 
desde a gestão de sistemas e judicialização até 
medicamentos do amanhã, em oito painéis so-
bre saúde. A abertura do evento contou com a 
presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
que ressaltou o avanço a ser trazido com a in-
formatização de todos os postos de saúde do 

País. Armando Lopes, Diretor Geral da Siemens 
Healthineers do Brasil, participou do painel 
sobre “Tecnologias Disruptivas” e ressaltou a 
digitalização como papel-chave para melhorar 
a qualidade e a eficiência na saúde. “Hoje, por 
meio de recursos de Big Data, a integração de 
dados e data analytics é possível melhorar a 
produtividade e oferecer mais transparência e 
uma melhor gestão em toda a cadeia de saú-
de”, comentou Armando.

Fórum

A Siemens Healthineers apoiou o Congresso da Sociedade Interna-
cional de Oncologia e Biomarcadores, realizado no Rio de Janeiro, 
entre os dias 7 e 10 de setembro. A empresa patrocinou o simpó-
sio “Avaliação do câncer através de um portfólio completo para 
diagnóstico, monitoramento e acompanhamento do tratamento 

de pacientes com câncer de mama”. O evento contou também 
com palestras dos especialistas Dr. Rafael Molina e Dr. Cristovam 
Scapulatempo Neto, com ênfase no Her-2/neu, único teste de soro 
disponível no mercado, produzido pela Siemens Healthineers, 
para monitorar as alterações de nível da oncoproteína Her-2/neu, 
durante o tratamento de pacientes com câncer metastático.

Dr. Rafael Molina apresentou, durante sua palestra, vários estudos 
sobre a aplicação clínica e o monitoramento dos níveis de Her-2/
neu, produzindo informações importantes sobre a resposta à tera-
pia e podendo ajudar os médicos a tomarem decisões mais asser-
tivas ao desenvolver e modificar os protocolos de tratamento do 
paciente. O ensaio Her-2/neu da Siemens Healthineers é o único 
teste de soro disponível no mercado. 

com pacientes oncológicos

Da esquerda para a direita: Hélida Silva, Gisela Bozzo, Dr. Rafael Molina, 
Dr. Cristovam Scapulatempo Neto e Dr. Adgmar Andriolo. Fotógrafo: Celso Pupo

Parceria

Com 27 títulos na Bundesliga (a liga de futebol alemã), o FC 
Bayern de Munique é um dos mais importantes e tradicionais 
times europeus, com quase 300 mil membros associados. O clu-
be já conquistou duas vezes a Champions League, cinco vezes 
a Liga dos Campeões da UEFA e a Supercopa da Alemanha ao 
longo de seus 117 anos de história.

O Gigante da Baviera, como também é conhecido, estendeu, re-
centemente, uma parceria com a Siemens Healthineers, que a 
partir de agora irá fornecer ao clube soluções diagnósticas por 
imagem. O contrato vai até junho de 2020 e prevê que a empresa 
equipe o novo centro de treinamento do clube e a Allianz Arena, 
sede da abertura da Copa do Mundo de 2006, com aparelhos de 
ultrassonografia e raios-x de última geração.

Em caso de necessidade, os atletas também poderão fazer exa-
mes de ressonância magnética no Centro de Diagnósticos Radio-
logie München, na cidade-sede da equipe. A Siemens Healthineers 

também irá ofere-
cer assistência mesmo 
quando houver necessidade 
fora de Munique, além de fazer a manu-
tenção dos equipamentos durante todo o período contratual. 

Os equipamentos fornecidos são o ultrassom ACUSON NX3 e as 
soluções de raios-x Cios Fusion e Multix, indicados para identificar 
lesões agudas ou para acompanhar a recuperação pós-cirúrgica. 
Além disso, para exames mais detalhados, ou para verificar o esta-
do de saúde dos jogadores recém-contratados, os médicos do clube 
poderão utilizar a ressonância magnética MAGNETOM Skyra 3T.

Segundo o médico da equipe, Dr. Volker Braun, os equipamen-
tos possibilitam um diagnóstico mais preciso de músculos, ten-
dões, ligamentos e ossos. “Todos esses dispositivos médicos nos 
oferecem excelente qualidade de imagem necessária ao cuida-
do com nossos atletas,” afirma.

Siemens Healthineers torna-se o parceiro oficial 
de soluções em Diagnósticos por imagens para 
o Bayern de Munique 

Batendo um bolão

Diretor da Siemens Healthineers participa de evento da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica

A segunda edição do Congresso Internacional de Gestão da 
Saúde da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica 
(ABRAMED) aconteceu no dia 25 de agosto, em São Paulo. 
Armando Lopes, Diretor Geral da Siemens Healthineers no 
Brasil, participou de uma mesa redonda sobre o tema “Incor-
poração Tecnológica”, na qual abordou o tema “Os anseios 
do setor produtivo”. Também participaram da discussão Dr. 
Claudio Lottenberg, presidente do UnitedHealth Group Bra-
sil, Dr. Emerson Gasparetto, do DASA, e Alessandro Ferreira, 
representante do Hermes Pardini.

2º Congresso Internacional de Gestão da Saúde

No mês de agosto, o complexo de produção e 
logística da Siemens Healthineers, em Joinville 
(SC), completou cinco anos de fundação. Desde a 
sua inauguração, em 2012, a nova estrutura fabril 
já ampliou algumas áreas para melhor atender 
a demanda por produtos e serviços e, durante re-
cente expansão, foram criadas as áreas de Repair 
Shop e Centro de Treinamento. 

Na localidade, são produzidos equipamentos de 
ressonância magnética, tomografia computadori-
zada e raios-x para suprir a demanda do País. Este 
ano, a unidade ainda comemorou a fabricação do 
seu 200ª equipamento de ressonância magnética 
na localidade. José Luiz Baccan, gerente da fábrica 
da Siemens Healthineers em Joinville, conta que 
a inauguração da planta motivou o desenvolvi-
mento da expertise na área de saúde no Estado de 
Santa Catarina e ainda possibilitou a geração de 
empregos diretos e indiretos para a região. 

“Iniciamos a fabricação com uma linha de equi-
pamentos de menor complexidade, enquanto 
qualificávamos nosso time de profissionais para 
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a transferência tecnológica dos demais processos 
produtivos, e hoje temos os mesmos equipamen-
tos fabricados nas plantas da Europa e da Ásia 
para atender os melhores centros de diagnósticos 
do País”, comenta o executivo. 

O complexo, que conta uma área total de 9.267 m², 
ainda recebeu recentemente uma delegação com 
cerca de 30 adidos comerciais de embaixadas de 
países europeus com sede no Brasil. A iniciativa teve 
como objetivo reconhecer potenciais indústrias de 
Santa Catarina e é resultado de uma parceria entre 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a De-
legação da União Europeia, com apoio da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). 

Durante o encontro, foi compartilhada a expe-
riência da atuação no Brasil e o portfólio de so-
luções produzidas no complexo industrial, bem 
como uma visita ao centro de operação logística 
de itens de análises clínicas. O programa de visi-
tas teve início em 2015 com o objetivo principal 
de conhecer as oportunidades de negócios e par-
cerias comerciais nas regiões visitadas. 




