
Casos de sucesso do 

Point of Care
Em novembro, São Paulo 
foi sede do 1º Encontro La-
tino-Americano de Point of 
Care. A seguir, apresenta-
mos os destaques do painel 
Casos de sucesso do Point of 
Care. Confira.
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A especialista Paula Távora introdu-
ziu sua palestra fazendo uma bre-
ve análise do mercado brasileiro 

de POC, ressaltando que a experiência do 
Brasil no assunto ainda é muito pequena, 
apesar de o interesse ser grande. A pato-
logista aproveitou o momento para dis-
cutir a necessidade de organizar melhor a 
implantação do POC no país e suas possi-
bilidades. “Nós estamos caminhando para 
um modelo de negócio muito heterogê-
neo, não só em princípios metodológicos, 
mas também em relação ao quesito mul-
tidisciplinaridade, quando pensamos em 
quem vai manusear as amostras. Se elas 
não forem controladas por laboratórios, 
vejo aí uma desvantagem e uma barreira. 
Essa descentralização, da forma como nós 
patologistas clínicos pensávamos, deveria 
ser vinculada a um laboratório clínico e 

toda responsabilidade dos resultados, do 
controle de qualidade, deveria estar den-
tro dos modelos que os laboratórios clíni-
cos controlam. Além disso, quando des-
centralizamos, crescem as chances de um 
uso inapropriado dos testes”, argumentou. 

Com base nisso, a palestrante ressaltou 
a falta de regulação da atividade que envol-
ve o POC e afirmou que a velocidade do 
avanço tecnológico não é compatível com 
a da capacidade regulatória no país, o que 
abre um grande precedente para discussão. 
Conforme Paula, até o momento, na área 
laboratorial, a única norma que menciona 
o POC é a RDC nº 302, de 13 de outubro 
de 2005, da Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Para a especialista, ainda é preciso criar 
uma norma atual e específica para essa ati-
vidade e área de atuação.

Teste ambulatorial em
doenças infecciosas

Dra. Paula Távora
Patologista clínica; membro da Comissão de
Testes Laboratoriais Remotos da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica e Medicina

Laboratorial (SBPC/ML); presidente do
Conselho de Ex-Presidentes da SBPC/ML

Por Mariana Moreira

O POC na atenção primária
No relato de seu caso de sucesso com POC, Paula contou que a clínica de Medicina Preventiva da qual 
faz parte, no município de Belo Horizonte, tem uma parceria com o segmento de varejo – uma rede de 
drogarias –, que convidou o serviço médico a colocar vacinas e testes rápidos para atender a população. 
“A partir disso, estabelecemos um fluxo para o paciente ser atendido, com a disponibilidade de um 
menu de testes e seu respectivo controle da qualidade, o que, particularmente, é o mais importante 
para mim, que fui auditora do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC) por 16 anos”, 
declarou. Com sua experiência na área, Paula conseguiu pôr em prática as atividades de POC, com 
rigoroso controle de qualidade e acesso à população, e constatou que é possível realizar esse controle 
em Point of Care. “Tudo que é possível medir é controlável. Valida-se método, reporta-se resultado. 
Buscamos fazer tudo dentro dorecomendado para atingir a segurança do paciente”, complementou.

A epidemia de dengue
A patologista clínica relatou que Belo Horizonte (BH) passou por uma epidemia de dengue 
em 2015, com quase meio milhão de indivíduos infectados na grande BH. Foi quando sur-
giu a oportunidade de oferecer o teste rápido de dengue para seus clientes.



Experiência em cuidados
de emergência

Dr. Octávio Fernandes
Patologista clínico; consultor

independente da DASA

De acordo com o especia-
lista Octávio Fernandes, 
o Point of Care não é algo 

novo, mas está sendo renovado no 
âmbito da Medicina Laboratorial 
e surge, nesse cenário, tanto para 
dar acesso com equidade à Saúde 
Pública, como para trazer valor na 
questão do tempo, da conectivi-
dade e da intervenção médica.

Para Fernandes, um dos gran-
des problemas das emergências é 
o superfluxo de pacientes. Anali-
sando o fluxo de atendimento, in-
formou que 70% das decisões mé-
dicas estão baseadas em exames 
laboratoriais, fazendo a relação: 
“Se os exames são essenciais e nos 
importamos com a questão dos 
fluxos hospitalares, conseguimos 
compreender que, talvez, o nível 
tradicional de serviço laboratorial 
– de responder a um médico de 
emergência com resultados em até 
uma hora –, dificulte mais ainda o 
potencial da emergência”.

O patologista relatou que, com 
sua equipe, teve a ideia de im-
plementar, em oito hospitais no 
Brasil, um laboratório de Point 

of Care, mas não da forma típi-
ca no país, com os aparelhos de 
POC dentro do laboratório cen-
tral. Segundo o especialista, foram 
seguidos modelos que já existem 
em outros países, em que o labo-
ratório fica dentro da emergência, 
junto à demanda. “Criamos um 
laboratório acessório, e assim que 
conseguíssemos demonstrar que 
aquele laboratório iria resolver o 
problema do fluxo das emergên-
cias, uma vez que os médicos de-
pendiam dos resultados daqueles 
exames, teríamos como demons-
trar o valor do Point of Care para 
os administradores dos hospitais e 
a importância de se investir nessa 
prática”, contou.

Então, foi criado um menu ca-
paz de verificar mioglobina, crea-
tinina, ureia, hemograma, glicose, 
sódio/potássio, lactato, troponina, 
dímero D, creatina quinase, BNP, 
gasometria e sedimento urinário, 
que, segundo o palestrante, resol-
veria cerca de 90% dos problemas 
nas emergências. O resultado, de 
acordo com Fernandes, foi um 
melhor fluxo de pacientes por 

Por meio da rede de drogarias, com treze endereços, foram oferecidos 650 testes por quatro meses. Em dois meses, foi 

percebida uma concentração da infecção pelo vírus, tendo 71% de positividade, pela detecção das proteínas dos vírus 

da dengue ANS-1 e pelo teste combinado com IgG e IgM. Desses 650, Paula conta que houve 23 hospitalizações e diz 

que toda informação foi concentrada nela.

A patologista ainda mencionou que um hospital aderiu à iniciativa. “Alguns médicos da instituição envolvidos fica-

ram muito satisfeitos com essa solução, dada a lotação dos pronto-atendimentos e das urgências. Com a parceria, eles 

indicavam os pacientes para a clínica em que trabalho, para que fizessem o teste. Se o resultado fosse positivo, nós 

poderíamos redirecionar para o hospital ou, em caso de viroses não complicadas, encaminhávamos para o tratamento 

em domicílio, tirando, assim a sobrecarga do pronto-atendimento”, conta. 

meio da intervenção médica mais 
rápida, já que se conseguiu redu-
zir o tempo de entrega dos resul-
tados, em todos os hospitais, em 
mais de 50% do habitual. “Conse-
guimos melhorar o manejo clínico 
dos pacientes, com os resultados 
em tempo real, e uma possiblidade 
de os médicos fazerem um melhor 
screening dos pacientes, ‘rodando’ 
melhor o serviço. Tivemos, ainda, 
a possibilidade de fazer uma oti-
mização dos processos por meio 
dos guidelines dos diagnósticos de 
tratamento”, afirmou.

O patologista foi bem-sucedi-
do em sua proposta de implemen-
tar o Point of Care nas emergên-
cias dos hospitais com os quais 
negociou e deixou um questiona-
mento: O que e é custo quando 
temos resolutividade, uma inter-
venção médica melhor, menor 
tempo, safety, melhor workflow, 
conectividade e quando  pode-
mos dar melhor assistência para 
o seu paciente?”. 



Point of Care no 
cuidado intensivo

Dr. Gustavo Mendez
Cardiologista; subdiretor médico do Hospital 
General IMSS, em Xalapa, México

Para Gustavo Méndez, com o 
uso do Point of Care, foi pos-
sível reduzir a mortalidade 

em seu rápidos diagnósticos. “O 
Point of Care é um serviço que per-
mite igualdade na atenção médica 
dada ao paciente e na qualidade 
do diagnóstico. Vivo em uma ci-
dade de 700 mil habitantes, no 
México, mas há profissionais que 
vivem em locais com populações 
de 50 ou 70 mil habitantes, em 
que não há hospitais de alta tecno-
logia. Pelo contrário, são hospitais 
pequenos, onde a tecnologia POC 
se implementa, dando a pessoas 

mais pobres a mesma qualidade 
de atenção oferecida em cidades 
grandes”, apontou.

Segundo o cardiologista, sua 
experiência com o Point of Care 
mostra alguns exemplos de me-
lhora nos resultados clínicos, 
como rapidez na tomada de deci-
são, início nprecoce do tratamen-
to, melhor adesão ao tratamento, 
redução da incidência de compli-
cações, otimização mais rápida 
do ratamento, queda na taxa de 
readmissão e maior satisfação do 
paciente. Já dentre os resultados 
econômicos e do uso do Point 

of Care, Méndez ressaltou os se-
guintes pontos:
• Redução do número de visitas 
à clínica;
• Menos admissões hospitalares 
desnecessárias;
• Tratamento com drogas mais 
otimizado;
• Menor uso inapropriado de me-
dicações;
• Diminuição do uso de hemode-
rivados;
• Redução do uso de pessoal e 
equipamento;
• Melhoria da qualidade de vida. 

Experiência de cuidados
perioperatórios

Dr. Alexandre Teruya
Diretor médico executivo do Hospital 
Moriah, de São Paulo; anestesista nos 
hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, 
ambos em São Paulo

Anestesista nos hospitais Sí-
rio-Libanês e Albert Eins-
tein e diretor médico exe-

cutivo do Hospital Moriah, todos 
em São Paulo, Alexandre Teruya 
levou aos espectadores sua expe-
riência no uso do Point of Care no 
ambiente perioperatório. Segundo 
o palestrante, os testes POC são 
fundamentais. Teruya ressaltou 
que há uma série de protocolos 
que o anestesista precisa seguir 
durante o ato operatório, com vá-
rios índices a serem avaliados no 
paciente. Ademais, quanto mais 
tempo se ganhar nas tomadas de 
decisão, melhor para o bom desfe-
cho do caso. “Por mais que sejam 

decisões muito simples, são as 
que podem, sem dúvida alguma, 
atingir nosso paciente e diminuir 
a mortalidade e reduzir as ocupa-
ções de leitos. O que desejamos 
mesmo é zerar a mortalidade, que 
hoje está em torno de 1% no âm-
bito perioperatório mundial. Que-
remos, também, diminuir as com-
plicações”, declarou.

Em seguida, o especialista 
apresentou casos e sublinhou a 
importância da mensuração de 
hemoglobina (Hb) e de lactato no 
perioperatório. Quanto ao primei-
ro índice, deu o exemplo de uma 
cirurgia mamária robótica de pa-
ciente com risco cirúrgico ASA III, 

70 anos e ecocardiograma normal. 
“Enquanto o cirurgião está disse-
cando uma mamária, o que leva 
em torno de duas a três horas, es-
tamos monitorando o índice cardí-
aco do paciente. Nossa meta é 2,5, 
mas o paciente está com 1,7. Va-
mos transfundi-lo? Como ele está 
com Hb de 9,2, não é necessário 
realizar a transfusão”, explicou.

O anestesista informou ainda 
que, em uma situação comum, é 
feito um exame mais demorado, de 
20 a 30 minutos. Entretanto, com 
o Point of Care para a mensuração 
de Hb, é possível obter um resulta-
do em três minutos, permitindo o 
diagnóstico e o tratamento.  
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