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Para obter mais informações sobre a avaliação deste produto, contate a CellaVision através do endereço de email marketing@cellavision.com

RESUMO DA AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CELLAVISION DC-1 
EM UMA REDE DE LABORATÓRIOS AFILIADOS

INTRODUÇÃO:
A recente introdução do analisador CellaVision DC-1 possibilita que 
laboratórios com pequenos volumes de amostra implementem a 
mesma metodologia digital usada por laboratórios maiores para realizar 
contagens diferenciais de células sanguíneas.

O CellaVision DC-1, como todos os analisadores CellaVision, emprega 
uma combinação de análise de microscopia de alta resolução, imagens 
digitais e análise baseada em inteligência artificial para identificar a 
mono camada, localizar células individuais, capturar imagens de elevada 
qualidade de células e fornecer uma pré-classificação das células 
para uma confortável revisão em tela por parte do analista clínico.

O CellaVision uniu-se recentemente aos Serviços Laboratoriais de 
Calgary (CLS) para realizar uma avaliação de campo do produto com a 
finalidade de avaliar a utilidade e o impacto do CellaVision DC-1 em uma 
rede de laboratórios afiliados.

O CLS é um laboratório de diagnóstico médico de referência que serve 
uma vasta área do sul de Alberta, no Canadá. Em uma organização 
composta de mais de 15 laboratórios em locais geograficamente 
dispersos, o laboratório de alta demanda de Calgary serve como 
laboratório de referência central para os laboratórios menores, tais 
como o laboratório de teste escolhido na cidade de High River. Em High 
River, a eficiência do fluxo de trabalho e a velocidade do serviço para 
os técnicos teve um impacto negativo pela necessidade de transportar 
todos os casos de difícil diagnóstico para o laboratório de referência, 
em Calgary, o que resultou em prazos (TAT) prolongados.

OBJETIVO:
O objetivo do estudo foi avaliar a utilidade e o impacto do CellaVision 
DC-1 quando implementado em uma rede de laboratórios afiliados, 
com foco em dois indicadores de desempenho importantes:

1. tempo de revisão;
2. prazos de execução, para esfregaços enviados para Calgary.

METODOLOGIA:
Para estabelecer uma referência para comparação, o CLS realizou  
uma revisão retrospetiva dos esfregaços de sangue periférico de  
High River registrados entre Março e Junho de 2017 à partir do 
momento da recepção das amostras.

Durante a avaliação, foram processadas 21 amostras usando 
o CellaVision DC-1. Em seguida, as pré-classificações geradas 
foram revistas por analistas clínicos de High River com o apoio dos 
patologistas de Calgary.

Para cada etapa do processo foram registrados o tempo de recepção 

e de conclusão, com especial atenção ao tempo inicial de avaliação 
emHigh River até a avaliação final em Calgary. 

Após a análise dos esfregaços usando a metodologia digital do 
CellaVision, os mesmos esfregaços foram analisados pelos analistas de 
High River, usando protocolos normais e microscopia manual seguida 
do transporte dos esfregaços para Calgary, para revisão por um 
patologista.

RESULTADOS:
Os resultados da avaliação demonstram claramente que podem 
ser alcançadas eficiências de fluxo de trabalho consideráveis ao 
implementar o CellaVision DC-1 em uma rede de laboratórios afiliados.

Tempo de revisão de amostras reduzido em 50%
A avaliação comparou o tempo necessário para rever um conjunto 
de esfregaços de sangue usando a metodologia digital do CellaVision 
com a revisão do mesmo conjunto de esfregaços usando microscopia 
manual. A metodologia digital do CellaVision demonstrou um tempo de 
revisão inferior ao da microscopia tradicional (média de 1,92 vs. 4,05 
minutos).

Melhoria de 94% nos prazos de execução (TAT) dos esfregaços 
enviados para Calgary
A avaliação demonstrou claramente a melhoria nos prazos de execução 
dos esfregaços que têm que ser enviados para o laboratório central, em 
Calgary, para revisão por um patologista (média de 1 hora e 22 minutos 
de fluxo de trabalho assistido pelo CellaVision vs. média 24 horas e 6 
minutos de referência).

COMENTÁRIO:
A avaliação in-situ demonstrou efetivamente que podem ser alcançadas 
eficiências de fluxo de trabalho consideráveis ao implementar 
o CellaVision DC-1 em uma rede de laboratórios afiliados.

A tecnologia do CellaVision ajuda os analistas clínicos a agilizarem a 
avaliação morfológica, permitindo simultaneamente a colaboração 
com colegas, supervisores e patologistas externos. Em uma rede de 
laboratórios, a adaptação de uma metodologia digital pode ajudar 
a poupar tempo considerável ao remover eficazmente a principal 
causa dos prazos de execução prolongados (o transporte rodoviário 
necessário para enviar os casos difíceis para revisão por patologistas 
externos).
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FIGURA 2: COMPARAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS ESFREGAÇOS 
ENVIADOS PARA CALGARY
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