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Já imaginou ter uma total automação no seu 
laboratório de hematologia? 

A Siemens Healthcare Diagnostics é a empresa líder em 
sistemas de automação laboratorial a nível mundial, 
contribuindo com uma diminuição dos custos associados 
ao  seu  laboratório,  assim como uma diminuição  dos  erros  
de  índole  humana  e  um  aumento  da  produtividade.  Foi  
com base nestas premissas que foram criados os sistemas 
de hematologia ADVIA 2120/2120i, totalmente 
automatizados, com capacidade para analisar 120 
amostras por hora (CBC/diff).  

Estes equipamentos utilizam amostras de sangue total para 
fornecer os seguintes tipos de resultados. 

 Contagens completas do sangue (CBC) 

 CBC mais contagens diferenciais de leucócitos 
(CBC/diff) 

 Contagens absolutas, de percentagens e índices 
de reticulócitos (retic) 

 CBC/diff mais retic (CBC/diff/retic) 

 CBC/retic 

Pretende reduzir o número de contagens manuais?   

Os  laboratórios  de  hematologia  procuram,  cada  vez  mais,  
uma diminuição na necessidade de realizar contagens 
manuais,  de  forma  a  aumentar  a  velocidade  de  
processamento e a produtividade associada, com 
diminuição do número de erros. 
Com  a  tecnologia  comprovada,  métodos  de  referência  e  
gestão de dados presentes dos sistemas ADVIA 2120/2120i 
o seu laboratório pode atingir esses objetivos sem perder a 
qualidade de resultados necessária a uma performance de 
excelência.   

 

Dupla tecnologia única 

Os sistemas de hematologia ADVIA utilizam o método de 
referência em contagem diferencial, o método da 
peroxidase. Este método químico utiliza duas variáveis para 
fazer a diferenciação dos leucócitos – o tamanho das 
células  e  a  coloração  após  reação.  Além  do  diferencial  de  
cinco populações os sistemas ADVIA revelam uma 
população adicional, as grandes células não coradas (LUC), 
desta população fazem parte: leucócitos activados por 
vírus, plasmócitos ou “hairy cells”, entre outros.  

Existe um segundo método que os sistemas ADVIA utilizam 
para  a  determinação  e  contagem  de  células  brancas,  o  
método dos basófilos/ lobularidade. O citograma de 
basófilos utiliza a análise de populações para identificar e 
contar  as  células  e  os  núcleos  em  cada  população  com  
base na posição, volume e densidade ótica. 

Ao utilizar uma metodologia dupla para a contagem de 
leucócitos a Siemens providência um maior índice de 
precisão nos seus resultados, já que o resultado 
proveniente de cada metodologia confirma a precisão do 
outro.  A  repetição  manual  apenas  é  realizada  se  os  
resultados obtidos pelas diferentes metodologias não 
forem concordantes. 

Análise de eritrócitos 

A tecnologia patenteada de separação de eritrócitos dos 
Sistemas de Hematologia ADVIA fornece um diferencial 
exclusivo e pormenorizado dos eritrócitos. Esta análise 
envolve diferentes etapas que, conjuntamente, permitem a 
obtenção de um resultado preciso: 

 Esferificação isovolumétrica. Elimina o formato 
dos glóbulos como uma variável, reduzindo a 
possibilidade de resultados errados 

 Citometria  de  fluxo.  O  reagente  envolve  o  fluxo  
da  amostra  e  separa  as  células  resultando  num  

“Imagine as 
possibilidades.“ 

Hematologia ADVIA 
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fluxo  de  um  único  glóbulo,  o  que  minimiza  os  
fenómenos de coincidência 

 Dispersão de luz monocromática. Utiliza luz laser 
vermelha para medir o volume e a concentração 
de hemoglobina de cada célula. A medição 
fornece a concentração intracelular de 
hemoglobina do eritrócito 

O citograma obtido para a análise dos eritrócitos utiliza 
dois limites de referência em cada eixo, sendo possível 
definir nove áreas com base no volume e no conteúdo em 
hemoglobina  da  célula.  Esta  organização  é  a  base  para  os  
alarmes morfológicos dos eritrócitos. O número de células 
fora destes limites dá-nos a percentagem dos micrócitos, 
macrócitos, hipocromia e hipercromia 

 

 

 

 

 

 

 

A medição direta de hemoglobina intracelular fornece uma 
morfologia precisa e específica dos eritrócitos, para a 
deteção precisa e antecipada das populações minoritárias 
de células. 

Por outro lado a medição dupla de hemoglobina, 
espetrofotométrica e celular, assegura resultados precisos 
de hemoglobina, para além de permitir a elimininação da 
interferência proveniente de amostras lipémicas, sem que 
seja necessário reprocessar a amostra. 

 

Análise de plaquetas 

Exitem alguns métodos de análise de plaquetas que 
apenas utilizam como característica diferenciadora o 
tamanho. No entanto a tecnologia utilizada nos sistemas 
de hematologia ADVIA combina o tamanho e a densidade 
das plaquetas, assegurando uma contagem precisa, 
minimizando as contagens manuais. 

Ao utilizar a densidade das plaquetas, para além do seu 
tamanho os sistemas de hematologia ADVIA evitam 
resultados falsamente baixos pela contagem das plaquetas 
grandes e evitam resultados falsamente elevados pela 
exclusão da interferência de eritrócitos microcíticos e 
fragmentos  de  eritrócitos,  minimizando  o  número  de  
contagens manuais, assim como o número de transfusões 
de plaquetas desnecessárias e dispendiosas. 

Citograma de dispersão das plaquetas 

O citograma das plaquetas consiste na representação 
gráfica de duas medições da dispersão da luz. A dispersão 
da  luz  em  ângulo  alto  (5º  -  15º)  é  traçada  num  eixo  X,  
enquanto  a  dispersão  da  luz  em  ângulo  baixo  (2º  -  3º)  é  
traçada no eixo Y. 

Estas dispersões da luz (em ângulo baixo e ângulo alto) 
são transformadas em valores volumétricos e em índices 
de refração. 

1. Plaquetas 

2. Plaquetas grandes 

3. Eritrócitos 

4. Fragmentos de 
eritócitos 

5. Detritos 

6. Fantasmas de 
eritrócitos 

DTecnologia ADVIA – O  padrão  de  
oouro na Hematologia  
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Avaliação da actividade eritropoiética em tempo real 

A avaliação do perfil reticulócitário assume uma elevada 
importância da determinação da eritropoiese. Os sistemas 
de  hematologia  ADVIA  ao  medirem  o  tamanho  e  o  
conteúdo em hemoglobina permitem avaliar a eritropoiese 
e a eficácia dos reticulócitos em termos da sua capacidade 
de síntese de heme para uma avaliação da atividade em 
tempo real. A análise envolve : 

 Esferificação e coloração. As células são 
esferificadas isovolumetricamente, coradas e 
subsequentemente analisadas pelo sistema ótico 
a laser. 

 Análise celular por dispersão da luz. O volume 
das  células  é  traçado  no  eixo  vertical  e  a  
absorção crescente no eixo horizontal. Quanto 
maior  a  coloração  da  célula,  mais  à  direita  no  
eixo ela é representada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcadores avançados de diagnóstico para o 
laboratório de rotina – Parâmetro CHr™ 

O parâmetro CHr fornece uma avaliação imediata da 
incorporação do ferro nos eritrócitos através da análise do 
conteúdo de hemoglobina nos reticulócitos. 

Análise de líquidos biológicos – Precisão e rapidez 

A análise citológica dos líquidos biológicos visa obter 
informação relativa ao número e tipo de células presentes, 
de forma a identificar os fatores indicativos de potenciais 
patologias. 

Os sistemas de hematologia ADVIA fornecem a aplicação, 
aprovada  pela  Food  and  Drug  Administration  (FDA),  que  
permite analisar os diferentes líquidos biológicos. Esta 
solução permite elevar o nível de automação no 
laboratório de hematologia, reduzindo o procedimento 
manual,  com  otimização  da  eficiência,  produtividade  e  
gestão de recursos. 

Para amostras de LCR os sistemas de hematologia ADVIA 
oferecem uma precisão e especificidade excelentes, os 
resultados estão disponíveis em menos de cinco minutos, 
completos com gráficos específicos e um registo 
permanente na base de dados. 

Os resultados reportados para este tipo de amostras 
incluem: 

 Contagem de leucócitos em todas as amostras 

 Contagem de eritrócitos em todas as amostras 
com <1.500 eritrócitos/µL 

 Diferencial,  PMN  e  MN  (absoluto  e  %)  em  
amostras com >20 leucócitos/µL 

 O diferencial inclui: Neutrófilos, Linfócitos e 
Monócitos 

 

 

“Já imaginou ter a 
qualidade de resultados 
de sempre na solução 
para o futuro?” 

 

Soluções de Hematologia 
ADVIA 
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**Método livre do uso de cianeto 
 

 

Componente técnica  

ADVIA 2120/ 2120i  
  Tecnologias/ Métodos e parâmetros associados 

Método da Peroxidade WBC Perox, EOS, LUC, LYMPH, MONO e NEUT (absoluto e %) 
Método de Eritrócitos e Plaquetas CH, CHCM, HCT, HDW, MCV, MPV, PCT, PLT, PDW, RBC, RDW 
Método da Hemoglobina HGB,** MCH, MCHC 
Método de Basófilos/ 
Lobularidade 

BASO, WBC BASO (absoluto e %) 

Método de Reticulócitos RETIC (absoluto e %), CHr, CHCMr, HDWr, MCVr, RDWr 
Método do LCR WBC, MN, PMN (absoluto e %) em todas as amostras com >20 WBC/ L, e RBC 

(nas amostras com <1,500 RBC/ L). Diferencial inclui EOS, LYMPH, MONO e NEUT 
Aplicação de fluídos biológicos RBC, TNC 
 
Resultados de morfologia  
(definidos pelo utilizador) 

 
 

WBC:  
 

Desvio esquerdo, Linfócitos atípicos, Granulócitos imaturos, Deficiência da enzima 
mieloperoxidase  

RBC:  
 

ANISO, MICRO, MACRO, HC VAR, HYPO, HYPER, Fragmentos de eritrócitos, 
Fantomas de eritrócitos, NRBC (sem custos adicionais), Agregados plaquetários, 
Plaquetas gigantes 

   Especificações do desempenho 
   Intervalos analíticos - lineariedade 

WBC 0.02–400 x 103/ L 

RBC 0.0–7.0 x 106/ L 

HGB 0.0–22.5 g/dL 

PLT 5.0–3,500 x 103/ L 

RETIC 0.2–24.5% 
CSF RBC 0-50/ L (Desvio máx. 5 cel.) e 

50 - 5,000/ L (Desvio máx. 10%) CSF WBC 

   Especificações do desempenho 
   Precisão dos resultados 

Parâmetros Média DP CV 
WBC 7,5 0,2 2,7 

RBC 5,0 0,06 1,2 

HGB 15,0 0,14 0,93 
MCV 90 0,7 0,78 

PLT 300 8,8 2,93 

RETIC 2,0 0,25 12,5 

175 µL

   Outras especificações

Nº de amostras a bordo 
150 amostras, com

carregamento continuo

Arranque e manutenção
diários 

 Automáticos e programáveis

Modo de aspiração
automatico (tubo

fechado)
Modo aspiração manual

(tubo fechado) 
Modo aspiração manual

(tubo aberto) 

Conetividade
Ligação bidirecional LAS e LIS 

RS232, TCP/IP 
Host Query Mode e modo 

Workorder 

   Velocidade de processamento 

CBC 120 amostras/ hora 

CBC/Diff 120 amostras/ hora 

CBC/RETIC 74 amostras/ hora 

RETIC 74 amostras/ hora 

CBC/Diff/RETIC 74 amostras/ hora 

175 µL

175 µL



 

 

A coloração de lâminas nunca foi tão simples 
A solução mais inteligente para executar o esfregaço e 
coloração de lâminas no seu laboratório, de forma 
automatizada, é o ADVIA Autoslide Maker Stainer, que 
permite ao seu laboratório atingir um elevado índice de 
produtividade com um rendimento de 96 lâminas por 
hora. Este é o caminho para atingir a total automatização 
para todo o processo de coloração, desde a execução do 
esfregaço até à coloração propriamente dita, com um 
aumento da eficiência pela otimização do fluxo de 
trabalho. 
 
Amostragem inteligente 
Execução das lâminas através de definições definidas 
previamente pelo utilizador. 

 Aspira apenas 75µL por lâmina 
 Execução da lâmina baseada em intervalos de 

referência e alarmes morfológicos, entre outros 
 

Esfregaço inteligente 
Execução do esfregaço sem contaminação cruzada de 
amostras. 

 Identificação positiva da amostra 
 Capacidade para 150 lâminas 
 Perfis de esfregaço ajustáveis 

 
Coloração inteligente 
Utilização de reagentes de elevada qualidade 

 Poços de coloração dedicados 
 Aceita lâminas com esfregaço prévio 

 
Software Inteligente 

 Software do ADVIA Autoslide consolidado na 
estação de trabalho do ADVIA 2120/2120i 
 Uma única interface com o LIS através do ADVIA 
2120/2120i 
 Manutenção automática  

 
A Solução HAH 
Atualmente os laboratórios de análises clínicas procuram 
consolidar as diferentes especialidades numa única 
solução. Só desta forma é possível otimizar os recursos e 
os custos associados à prática laboratorial, assim a 
Siemens Healthcare Diagnostics como empresa líder em 
soluções de automatização para laboratório oferece algo 
único. 

Com a introdução da nova cadeia de automatização Aptio 
a Siemens é a primeira empresa a oferecer uma solução 
única para todas as especialidades de um laboratório de 
acordo com as suas necessidades. 

A Solução HAH é distinta de tudo o que existe no 
mercado, sendo constituída pela Hemostase – 
Automatização (Aptio®) – Hematologia numa única 
cadeia, esta é a solução que oferecemos para que possa 
enfrentar os desafios do presente com soluções do 
futuro. Este é o nosso compromisso com o 
desenvolvimento de novas soluções e com a inovação 
laboratorial. 
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 A Siemens Healthcare Diagnostics, líder mundial em 
diagnóstico clínico, oferece aos profissionais de saúde 
em hospital, a laboratórios de consultórios médicos e     
point-of-care bem como a locais de prestadores de 
cuidados de saúde configurações com a informação viral 
necessária para diagnosticar, tratar e acompanhar os 
pacientes com precisão.   
O nosso inovador portefólio de soluções orientadas para 
o desempenho e o nosso atendimento ao cliente 
personalizado combinam-se para agilizar o fluxo de 
trabalho, melhorar a eficácia operacional e sustentar 
melhores resultados do paciente.  
 
A ADVIA, a Aptio e todas as marcas associadas são 
marcas registadas da Siemens Healthcare Diagnostics Inc.   
Todas as outras marcas comerciais e registadas são 
propriedade dos seus respetivos proprietários. 
A disponibilidade dos produtos pode variar de país para 
país e está sujeita a requisitos regulamentares diferentes. 

Por favor contacte o seu representante local para verificar 
a disponibilidade dos produtos. 
 


