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RESUMO

As doenças cardiovasculares (DCV) são uma grande preocupação para a saúde
pública devido ao seu alto índice de mortalidade. A alteração dos níveis de
lipídios plasmáticos está entre os fatores de risco para as DCVs. Os testes
laboratoriais remotos (TLR ou point-of-care test [POCT]) conseguem medir uma
série de analitos a partir de tiras reagentes. Entre eles pode-se citar o colesterol
total, lipoproteínas de alta densidade (HDL) e baixa densidade (LDL) e
triglicerídeos (TG). Assim, os TLRs são importantes na triagem e análise do risco
CV. As vantagens dos TLRs incluem a medição rápida, a necessidade de uma
pequena quantidade de amostra e o resultado imediato. O objetivo do presente
estudo foi fazer uma revisão sistemática da literatura sobre a precisão e acurácia
do TLR comparado a bioquímica laboratorial (padrão ouro) para a dosagem de
lipoproteínas e TG no sangue. A base de dados consultada foi o PUBMED,
utilizando descritores na língua inglesa relacionados a temática. Após triagem
dos resultados, foram analisados 25 artigos, sendo 21 estudos em humanos e
quatro em animais. Foram identificados 15 dispositivos, que dosavam tanto
lipídios e TG quanto outros analitos, porém apenas 2 deles é comercializado no
Brasil. Os estudos mostram que o TLR é de fácil execução e apresenta boa
concordância com as medidas laboratoriais, apresentando diferenças não
significativas, com exceção de dois artigos em humanos que encontraram
diferença significativa entre o TLR e o método laboratorial. A maioria dos artigos
aprovam o TLR como meio de triagem. Em conclusão, apesar de haver
discordância entre os estudos que avaliam a acurácia, precisão e concordância
nas dosagens, havendo superestimação ou subestimação de valores
dependendo do analito e dispositivo, essa variação parece não possuir
relevância clínica. Contudo, mais estudos são necessários para o controle das
fases pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, afim de se prevenir erros que
poderão interferir no resultado final.

Palavras-chave: Teste laboratorial remoto, TLR, Lipídio, Lipoproteína,
Triglicerídeo
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ABSTRACT

Cardiovascular disease (CVD) is a major concern for public health because of its
high mortality rate. Changes in plasma lipid levels are among the risk factors for
CVD. Point-of-care tests (POCT) can measure a series of analytes from reagent
strips. It includes total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), low-density
lipoprotein (LDL) and triglycerides (TG). Thus, POCTs are important for both
screening and analyzing CV risk. POCT advantages include rapid measurement,
the need for small sample and a short-time result. The present study aimed to
perform a systematical review of the literature about the precision, accuracy, and
agreement of POCT and laboratory biochemistry (gold standard) for lipoproteins
and TG determination in blood. The database was PUBMED, using descriptors
in the English language related to the subject. After sorting the results, 25 articles
were analyzed, where 21 studies were performed in humans and four in animals.
Fifteen devices were identified, which can quantify both lipids and TG, as well as
other analytes, but only two of them are commercialized in Brazil. The studies
showed that POCT is easy to handle and displays good agreement with
laboratory results without significant differences, except for two papers in humans
that found a significant difference between POCT and laboratory analyzes. Most
articles approve POCT as a screening tool. In conclusion, although there is some
disagreement among studies that evaluate the accuracy, precision and
agreement, with overestimation or underestimation of values depending on the
analyte and device evaluated, the variation seems to have no clinical relevance.
However, further studies are necessary to control pre-analytical, analytical and
post-analytical steps to prevent bias that in turn may interfere with the result.

Keywords: Point-of-care, POCT, Lipids, Lipoproteins, Triglyceride
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1 INTRODUÇÃO

As doenças crônicas possuem múltiplas causas, sendo caracterizadas por
condições que duram meses a anos, com curso clínico de mudanças ao longo
do tempo, com início gradual e prognóstico incerto (Svs, 2012). As doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT) englobam as doenças cardiovasculares
(DCV), doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer e doenças renais, sendo
responsáveis por grande parte dos óbitos no Brasil, assim como são um
problema de saúde pública no mundo (Schmidt et al., 2011). Diversos fatores de
risco levam a uma maior chance de desenvolvimento da doença, sendo os
principais fatores de risco para as DCNT o tabagismo, o álcool, a inatividade
física e a alimentação não saudável (Svs, 2012).
As DCV englobam a hipertensão arterial, as doenças cerebrovasculares,
doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva, sendo a principal
causa de morte no Brasil e no mundo (Schmidt et al., 2011). Elas podem ser
causadas por fatores modificáveis como dislipidemia (Donato et al., 2015). A
dislipidemia é uma condição clínica de causas genéticas ou ambientais,
caracterizada pelo aumento das concentrações de lipídios e lipoproteínas no
plasma (Franca e Alves, 2006). Elas podem ser dividas em: hipercolesterolemia
isolada, quando os valores de colesterol total (CT) estão aumentados;
hipertrigliceridemia isolada, quando os valores de triglicerídeos (TG) estão
aumentados;

hiperlipidemia mista, quando os níveis de CT e TG estão

aumentados e; apenas diminuição de lipoproteínas de alta densidade (HDL) ou
associada ao aumento dos níveis de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e/ou
TG (Santos et al., 1999).
Baixos níveis de HDL e níveis elevados de TG na dislipidemia são fatores
que contribuem com a síndrome metabólica, sendo que pacientes portadores de
síndrome metabólica tem mais chance de desenvolver DCV (Brandão et al.,
2005). Segundo o Programa Nacional de Educação sobre Colesterol (NCEP) dos
Estados Unidos, o aumentado das concentrações de lipídios plasmáticos eleva
o risco de aterosclerose coronariana, sendo esta uma doença cardiovascular de
grande preocupação para a saúde pública global (Franca e Alves, 2006). Vários
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mecanismos têm sido estudados para o tratamento das dislipidemias. Medidas
individuais no estilo de vida podem ser adotadas, como, mudança nos hábitos
alimentares, peso ideal, prática de exercícios físicos e evitar o uso de tabaco.
Quando essas medidas não forem suficientes, pode-se recorrer a intervenção
medicamentosa (Santos et al., 1999).
Devido a necessidade de monitoramento do estado metabólico dos
pacientes, os dispositivos point-of-care (POCT) ou testes laboratoriais remotos
(TLR) foram desenvolvidos para a obtenção de resultados rápidos, além de não
precisarem de transporte do paciente e preparação da amostra (Junker et al.,
2010). O interesse pelo dispositivo aumenta devido aos avanços tecnológicos
que permitem dispositivos menores e simples (Sohn et al., 2016). Além do tempo
de execução do teste, a realização do teste durante a consulta propicia
resultados imediatos que levam ao acompanhamento e monitoramento de
pacientes já em terapia (Plüddemann et al., 2012) . O TLR está no mercado a
mais de três décadas, com constantes modificações que permitem medições
cada vez melhores de uma quantidade cada vez maior de analitos (John et al.,
2015).
Existem TLRs disponíveis para a mensuração de analitos em amostras
não séricas. Um estudo verificou a precisão de dois dispositivos para a medição
de

analitos em amostras

de

fluídos pleurais,

peritoneais

e

líquido

encefaloraquiadiano comparado ao método laboratorial de referência. Os
resultados apresentaram boa correlação, mostrando que o TLR possibilita novos
diagnósticos em ambientes com pouco recursos (Londeree et al., 2014).
Os TLR tem mostrado eficácia clínica na triagem populacional, prevenindo
as consequências das DCV e resultando em intervenções clínicas (Andriolo et
al., 2013). Essa metodologia tem se tornado cada vez mais popular, contudo a
preocupação com a qualidade desses testes rápidos levou ao desenvolvimento
de regulamentações e diretrizes em vários países. O objetivo é controlar os
fatores presentes nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica que podem
influenciar na qualidade do teste e na sua interpretação, afetando o resultado
final (Nichols, 2014).
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A qualidade do resultado do TLR é essencial para o gerenciamento do
paciente e é importante na organização e gerenciamento dos dispositivos de
TLR. A qualidade influencia na seleção do dispositivo a ser adquirido, no
treinamento dos operadores, em sua calibração e manuseio, assim como no
controle de qualidade. Além disso, a garantia da qualidade externa e relatório de
resultados do dispositivo são a base para a redução de erros de qualidade
(O'kane

et al., 2011). Além disso, existe uma desconfiança por partes dos

operadores quanto os resultados obtidos pelo TLR, se estes seriam comparavéis
aos resultados obtidos em testes laboratoriais bioquímicos tradicionais. Como
exemplo, já foi mostrado que a taxa de erro de qualidade do TLR é
consideravelmente maior do que a já relatada anteriormente para testes
laboratoriais tradicionais (O'kane et al., 2011).
Diante do exposto, a presente revisão da literatura pretende identificar em
estudos originais já publicados se os resultados obtidos em TLR apresentam
concordância, precisão e acurácia em comparação ao teste laboratorial
bioquímico de rotina para a mensuração de lipoproteínas e TG no sangue. A
base de dados consultada foi o PUBMED, utilizando descritores na língua inglesa
relacionados a temática. Após triagem dos resultados, foram analisados 25
artigos, sendo 21 estudos em humanos e quatro em animais. Os estudos
mostram que o TLR é de fácil execução e apresenta boa concordância com as
medidas laboratoriais, apresentando diferenças não significativas, com exceção
de dois artigos em humanos que encontraram diferença significativa entre o TLR
e o método laboratorial. A maioria dos artigos aprovam o TLR como meio de
triagem.
Como conclusão, apesar de haver discordância entre os estudos que
avaliam a acurácia, precisão e concordância nas dosagens, dependendo do
analito e dispositivo, essa variação parece não possuir relevância clínica.
Contudo, mais estudos são necessários afim de se prevenir erros que poderão
interferir no resultado final.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 LIPÍDIOS SANGUÍNEOS

Os lipídios são considerados substâncias orgânicas insolúveis em água e
solúveis em solventes apolares (Motta, 2003). Os lipídios com maior relevância
biológica são os fosfolipídios, o colesterol, os triglicerídeos e os ácidos graxos
(BJC, 2016; Faludi et al., 2017). Os fosfolipídios são importantes para a estrutura
das membranas celulares. O colesterol funciona como precursor de hormônios
esteroides, ácidos biliares e vitamina D. Ele constitui a membrana celular e é
importante para a sua fluidez e para a ativação de enzimas. Uma vez que a
ingestão de alimentos ricos em colesterol não atinge a necessidade diária do
organismo, 80% do colesterol provém da biossíntese hepática (BJC, 2016;
Faludi et al., 2017).
Os triglicerídeos (originados no fígado ou provenientes da dieta) são uma
importante forma de armazenamento de energia no músculo e no tecido adiposo,
sendo formados pela ligação de três ácidos graxos a uma molécula de glicerol.
Os ácidos graxos, por sua vez, são classificados de acordo com o número de
ligações, podendo ser saturados, quando não há duplas ligações entre os
átomos de carbono, mono ou poli-insaturados, variando de acordo com o número
de duplas ligações em sua cadeia (BJC, 2016; Faludi et al., 2017).
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2.1.1 Lipoproteínas

As lipoproteínas são hidrofóbicas no meio aquoso e solubilizam e
transportam os lipídios. Elas são compostas de lipídios e proteínas, ditas
apolipoproteínas (apo), as quais são importantes para a estrutura, ligação de
receptores, ativação de transportadores e enzimas metabolizadoras. Em jejum,
encontramos no soro o LDL, HDL e lipoproteínas de muito baixa densidade
(VLDL) ricas em triglicerídeos (Faludi et al., 2017; NCEP, 2002).
O HDL, lipoproteína de alta densidade, é formado no fígado, intestino e
circulação (Faludi et al., 2017). Ele é importante para a concentração de
colesterol nos tecidos, atuando também no transporte reverso do colesterol, que
consiste no retorno do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado (Motta,
2003). O HDL atua na proteção do leito vascular contra a aterogênese, como na
remoção de lipídeos oxidados da LDL, na inibição da fixação de moléculas de
adesão a monócitos no endotélio e na estimulação da liberação de óxido nítrico
(Faludi et al., 2017).
O VLDL tem origem hepática e é metabolizado em LDL, observando-se
também o IDL, que são lipoproteínas de densidade intermediária de curta
duração. Por sua vez, os quilomícrons são maiores e menos densos, com origem
intestinal, são ricos em triglicerídeos e são lipoproteínas que aparecem após as
refeições, sendo metabolizadas rapidamente em partículas menores (VLDL)
(NCEP, 2002; BJC, 2016; Faludi et al., 2017).
A lipoproteína (a) é formada pela ligação covalente entre a apo B do LDL
e a apo(a) que é uma proteína que aumenta a retenção na parede arterial. A
lipoproteína (a) é altamente aterogênica e trombogênica (NCEP, 2002; BJC,
2016; Faludi et al., 2017).
O colesterol não HDL é uma medida calculada a partir do colesterol total
(CT) menos o HDL. Parece que ele avaliaria melhor o estado lipídico comparado
ao LDL, visto que ele não requer o jejum para a sua dosagem (Donato et al.,
2015). O colesterol não-HDL estima o número total de VLDL somado a IDL e
LDL, mostrando o total de partículas aterogênicas no plasma (Faludi et al., 2017).
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2.1.2 Apolipoproteínas (Apo)

As apolipoproteínas são proteínas que se unem aos lipídios para formar
as lipoproteínas (figura 1). A apolipoproteína B100 é secretada pelo fígado e
compõe principalmente o VLDL e o LDL. Ela transporta lipídios endógenos e
permanece na circulação sanguínea junto às lipoproteínas até que estas sejam
removidas pelo receptor de LDL (NCEP, 2002; BJC, 2016).
A

apolipoproteína

B48

é

secretada

pelo

intestino

e

constitui

principalmente os quilomícrons que transportam lipídios exógenos. O VLDL e os
quilomícrons contém várias cópias das apolipoproteínas AI, AII, AIV, CI, CII, CIII
e E. À medida que o TG é metabolizado pela lipoproteína lipase (LPL), essas
pequenas apolipoproteínas são transferidas para o HDL (NCEP, 2002; BJC,
2016).
As principais apolipoproteínas que compõe o HDL são a apolipoproteína
AI e AII secretadas pelo fígado e intestino, sendo importantes no transporte
reverso de colesterol dos tecidos periféricos para o fígado (NCEP, 2002; BJC,
2016).

Figura 1 – Distribuição das apolipoproteínas nas lipoproteínas. Fonte: (Bioquímica dos
Lipídeos).
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2.2 METABOLISMO LIPÍDICO

2.2.1 Via intestinal (exógena)

Após a ingestão de colesterol e TGs, sendo os TGs a maior parte entre
as gorduras ingeridas, as lipases pancreáticas quebram os TGs em ácidos
graxos livres, monoacilglicerol e diacilglicerol. Na luz intestinal também existem
sais biliares que emulsionam os lipídios exógenos oriundos da dieta e da
circulação enterohepática, promovendo a sua solubilização e formando micelas
para a movimentação pela borda em escova das células intestinais. A proteína
Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1-L1) presente na membrana apical do enterócito
facilita o transporte do colesterol na borda em escova das células intestinais,
promovendo a absorção intestinal. Após a absorção dos ácidos graxos, são
produzidos quilomícrons que contêm a apo B48, os quais são secretados pelo
intestino para o sistema linfático, indo para a circulação sanguínea sistêmica
através do ducto torácico (Faludi et al., 2017).
Na circulação sanguínea, os quilomícrons podem receber diferentes apos
(A, C e E) de outras lipoproteínas após entrarem em contato com a enzima
lipoproteína lipase (LPL) ativada pela apo C-11. Tem-se assim a hidrolise de TGs
e a retirada de ácidos graxos formando remanescentes de quilomícrons, que
serão então removidos da circulação por receptores localizados nas células
hepáticas, sendo então metabolizados (Santos et al., 1999). Após a lipólise, as
células musculares e os adipócitos reservam triglicerídeos a partir dos ácidos
graxos. Por fim, o VLDL é formado no fígado, a partir de remanescentes de
quilomícrons e ácidos graxos (Faludi et al., 2017).
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2.2.2 Via hepática (endógena)

As lipoproteínas VLDL, IDL e LDL fazem o transporte de lipídeos de
origem endógena (origem hepática). O VLDL é formado no fígado e a proteína
de transferência de TG microssomal (MTP) tem papel importante na
transferência de TGs para a apoB, visto que a apo B100 é a principal apo do
VLDL. As partículas de VLDL são secretadas pelo fígado na circulação
sanguínea e assim os TGs da VLDL são hidrolisados pela LPL, liberando ácidos
graxos que irão para os tecidos e serão armazenados no tecido adiposo e no
músculo. As partículas de VLDL após sofrerem a ação da LPL formam os VLDL
remanescentes removidas por receptores específicos do fígado. O VLDL sofre
ação da lipase hepática formando o LDL, mas antes da formação de LDL tem a
formação de IDL de curta duração no plasma. A proteína de transferência de
ésteres de colesterol (CETP) promove a troca de triglicerídeos do VLDL por
ésteres de colesterol das HDL e LDL (Faludi et al., 2017).
O LDL é a principal carreadora de colesterol para os tecidos periféricos.
Quando estas lipoproteínas estão no interior das células, elas são fragmentadas
liberando colesterol e aminoácidos (Santos et al., 1999). A LDL é capturada por
receptores de LDL (LDLR) e é composta em maior parte de colesterol e um
pouco de TG e ApoB100. A esterificação do colesterol livre no interior das células
para deposito é feito pela enzima acil-CoA:colesterol aciltransferase (ACAT). A
enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA) redutase controla a produção
intracelular de colesterol hepático, enquanto o LDLR presente no hepatócito
controla a concentração de colesterol no sangue. Quando os níveis
intracelulares de colesterol estão baixos, os hepatócitos expressam mais LDLR
e capturam LDL, IDL e VLDL (Faludi et al., 2017).
O HDL produzido no fígado, intestino e circulação é composto
principalmente por apo I e apo II (Faludi et al., 2017). Parte do material liberado
pela ação da LPL nos quilomícrons e VLDL, levam a formação da HDL, uma
partícula que apresenta inicialmente formato de disco, ditas HDL nascentes
(Santos et al., 1999).
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2.2.3 Via de transporte reverso de colesterol

O transporte reverso do colesterol é um dos principais componentes da
homeostase lipídica (Bjc, 2016). Ele consiste no transporte de colesterol dos
tecidos periféricos para o fígado, onde o complexo ATP-Binding Cassette
transporter A1 (ABC-A1) auxilia na retirada do colesterol das células pelo HDL
(Faludi et al., 2017).
A esterificação do colesterol livre da HDL acontece pela atividade
enzimática da lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT). Essa esterificação é
essencial para a sua estabilidade e transporte no plasma. A Apo I é cofator da
enzima LCAT (Faludi et al., 2017). Após a esterificação, o HDL se torna esférico
em sua forma madura. A proteína de transferência de éster de colesterol (CETP)
é responsável pela troca de ésteres de colesterol de HDL para frações de LDL e
VLDL destinados a absorção hepática, promovendo maior absorção de
colesterol nos tecidos (BJC, 2016).
No fígado, receptores SR-B1 captam a HDL que transportou o colesterol
até lá (Faludi et al., 2017). Então esse colesterol pode participar de outras vias
metabólicas, ou ser excretado na bile que é sua principal via de eliminação, com
reabsorção no ciclo enterohepático (Faludi et al., 2017). A Figura 2 adiante ilustra
as vias de metabolismo lipídico.
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Figura 2 – Metabolismo lipídico. No ciclo exógeno, os lipídios oriundos da dieta são
incorporados em quilomícrons. Nos capilares, a enzima lipoproteína lipase (LPL) hidrolisa os
triglicerídeos (TGs), liberando assim ácidos graxos livres (AGL) para o tecido. Os quilomícrons
remanescentes serão então removidos da circulação pelas células hepáticas. No ciclo endógeno
ocorre a síntese hepática de VLDL. Na circulação, o VLDL entra em contato com a LPL formando
IDL, onde parte dela é captada pelo fígado e degradada e a outra parte sofrerá ação da lipase
hepática (HPL) formando o LDL. O material liberado pela ação da LPL é utilizado na formação
do HDL pelo fígado. No transporte reverso do colesterol, o HDL captura colesterol não
esterificado dos tecidos periféricos e transporta para o fígado através da enzima lecitinacolesterol aciltransferase (LCAT), formando partículas de HDL maduras que levam colesterol
diretamente para o fígado ou o transferem para a VLDL ou LDL através da proteína de
transferência de éster de colesterol (CETP). No fígado, o colesterol oriundo dos tecidos pode ser
reaproveitado a partir de outras vias metabólicas ou excretado na bile. Fonte: (Faludi et al., 2017).
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2.3 VALORES DE REFERÊNCIA

A necessidade de jejum para a coleta e análises laboratoriais entrou em
discussão recentemente no ano de 2016, gerando um novo consenso para
valores de referência. Inicialmente, os valores de referência para os lipídios
sanguíneos foram determinados em indivíduos em jejum, visto que o estado
alimentado pode alterar a composição sanguínea, como alterações dos níveis
de TG pós-prandial. Contudo, estudos recentes mostraram que é possível
analisar o perfil lipídico casual, por este demonstrar melhor o estado lipídico do
paciente tendo em vista que as pessoas passam a maior parte do dia no estado
pós-prandial, ao invés de em estado de jejum e assim avaliar o risco
cardiovascular (SBPC/ML, 2016b). A Tabela 1 adiante apresenta as
recomendações para a coleta de sangue e análise do perfil lipídico no estado de
jejum e em estado alimentado.

Tabela 1 – Recomendações para avaliação do perfil lipídico em jejum e casual
(sem jejum)

Fonte: (SBPC/ML, 2016b)
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Já foi mostrado que os níveis de CT, HDL, LDL e colesterol não-HDL no
estado pós-prandial e no estado em jejum não apresentam diferença
significativa. Por outro lado, existe diferença nas concentrações de TG. Um
aumento pouco relevante dos níveis de TG é observado no estado pós-prandial,
quando considerada uma alimentação não excessiva em gordura, que pode
levar a um possível ajuste nos valores de referência (SBPC/ML, 2016a).A Tabela
2 apresenta os valores de referência para o perfil lipídico em adultos acima de
20 anos, enquanto a Tabela 3 apresenta os valores de referência para crianças
e adolescentes, segundo o Consenso Brasileiro para a Normatização da
Determinação Laboratorial do Perﬁl Lipídico (SBPC/ML, 2016a).

Tabela 2 – Valores de referência do perfil lipídico em jejum e casual (sem jejum)
em adultos

Fonte: (SBPC/ML, 2016a).
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Tabela 3 – Valores de referência do perfil lipídico com e sem jejum em crianças

Fonte: (SBPC/ML, 2016a).

2.4 PERFIL LIPÍDICO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES

O LDL transporta a maior parte do colesterol circulante e quando ele está
aumentado é associado à fatores como baixo HDL, tabagismo, hiperglicemia e
hipertensão arterial. O LDL é a principal lipoproteína associada às DCVs como
a aterosclerose. Segundo o Programa Nacional de Educação sobre Colesterol,
NCEP, o LDL seria o principal alvo da terapia de redução do colesterol, reduzindo
assim o risco de DCVs (NCEP, 2002; BJC, 2016).
Para haver a formação da placa de ateroma, condições como o
tabagismo, a hiperglicemia e a hipertensão arterial causam lesões no espaço
subendotelial provocando um acúmulo de LDL nesse espaço. Também pode
ocorrer retardo da remoção de LDL da circulação devido a sua oxidação ou
modificação. Este LDL oxidado ou modificado acumulado no espaço
subendotelial sofre absorção por macrófagos formando células espumosas e
placas gordurosas, gerando uma reação inflamatória (NCEP, 2002; BJC, 2016).
Partículas densas de LDL junto com a hipertrigliceridemia pós-prandial e
o baixo HDL são susceptíveis a oxidação, logo, há maior risco de formação de
ateromas. As lipoproteínas pós-prandiais remanescentes ricas em TGs induzem
a formação de células espumosas não modificadas, sendo também altamente
aterogênicas (NCEP, 2002; BJC, 2016).
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As partículas de HDL protegem contra a aterosclerose pois são capazes
de retirar os lipídeos oxidados do espaço subendotelial e evitam a formação de
células espumosas, criando um efeito protetor no endotélio. Por outro lado,
baixos níveis de HDL aumentam o risco de fatores aterogênicos. Os
remanescentes de VLDL (os IDL) estão associados à aterogenicidade. As
partículas de IDL estão incluídas na fração de LDL, promovendo a aterosclerose
(NCEP, 2002; BJC, 2016).

2.5 MÉTODOS DE DOSAGEM DOS LIPÍDIOS SANGUÍNEOS

2.5.1 Bioquímica
Os fotocolorímetros e espectrofotômetros são os instrumentos que
efetuam a medição de grandezas relativas à emissão, à recepção e à absorção
da luz. Quando há quantificação de substâncias que não absorvem
significativamente a luz a nenhum comprimento de onda, utiliza-se métodos
colorimétricos, onde uma determinada substância entra em contato com um
reagente específico produzindo cor e a intensidade dessa cor é diretamente
proporcional à concentração da substância na mistura original (Oliveira, 2012).
Atualmente, a maioria dos laboratórios emprega métodos enzimáticos
para a determinação do colesterol total (Figura 3), onde a enzima esterase (LPL)
promove a hidrólise dos ésteres de colesterol do soro, gerando colesterol livre e
ácidos graxos. O colesterol livre é oxidado pela colesterol oxidase, formando
colesterol-3-ona e peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio por sua vez
promove a oxidação de algumas substâncias (fenol e 4-aminoantipirina),
gerando compostos de cor detectados por fotometria, como a reação de Trinder,
que produz o corante quinoneimina (cor cereja). A medição também pode ser
feita por amperometria, medida diretamente ou através de reações que
produzam NADPH, sendo monitorada em 340 nm (Motta, 2003).
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Figura 3 – Reação enzimática para a determinação do colesterol total. Fonte: (Unesp)

O HDL é quantificado a partir da sua separação por agente precipitante, agente
inibidor ou substâncias formadoras de complexo estável (Faludi et al., 2017)
(Figura 4). A maioria dos métodos utiliza a precipitação das lipoproteínas
contendo apoB (LDL e VLDL) a partir de soluções polianiônicas (Motta, 2003).
Após a centrifugação, o colesterol que está junto as partículas de HDL será
determinado no sobrenadante pela reação da esterase e oxidase (Unesp).

Figura 4 – Reação enzimática para a determinação do HDL. Fonte: (Labtest, 2013).

O LDL, dosado a partir do antisoro policlonal enzimático em partículas de
látex que promove a remoção de HDL e VLDL da amostra (Motta, 2003). Na
primeira fase, um surfactante específico (detergente) irá solubilizar os
quilomícrons, o LDL, o HDL e o VLDL. As enzimas colesterol oxidase e colesterol
esterase consomem o colesterol que foi solubilizado formando um produto de
reação sem cor (Figura 5). Na segunda fase, um segundo surfactante irá
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solubilizar o colesterol do LDL e, através da enzima colesterol esterase, ele será
hidrolisado em colesterol livre e ácidos graxos. O colesterol livre será oxidado
em colest-4-en-ona e peróxido de hidrogênio. Logo após ocorrerá a junção de
peróxido de hidrogênio, colest-4-en-ona, 4-Aminoantipirina e N,N Bis(4sulfobutil)-m-toluidina dissódica (DSMmT), a qual será catalisada pela
peroxidase, produzindo quinoneimina. A intensidade da cor é diretamente
proporcional a quantidade de LDL na amostra (Labtest, 2011).

Figura 5 – Reação enzimática para determinação do LDL. Abreviaturas: CE, colesterol
esterase; CO, colesterol oxidase. Fonte: (Labtest, 2011).

O LDL também pode ser determinado por cálculo através da fórmula de
Friedewald, onde o LDL = CT - (HDL + TG/5) (Motta, 2003). Entretanto, a fórmula
de Friedewald sofre interferência conforme o nível de TG no sangue aumenta,
logo ela tende a superestimar o VLDL e subestimar o LDL. Uma nova fórmula
tem sido estudada para solucionar esse problema, onde o LDL pode ser
calculado utilizando como referência a ultracentrifugação e a partir de cálculos
estatísticos definir divisores para o valor de TG para estimar com maior precisão
os valores de VLDL. O valor destes divisores depende do valor do colesterol nãoHDL e dos valores de TG do paciente (TG entre 7,0-13.975 mg/dL) e então
aplicar a fórmula LDL = CT - HDL - TG/x , sendo o x variável de 3,1 a 11,9 (Faludi
et al., 2017).
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Os TGs podem ser identificados por reações químicas e enzimáticas.
Ambos os métodos descritos a seguir apresentam boa especificidade,
sensibilidade e precisão. Nas reações químicas, há separação dos TGs de
outras substâncias, o glicerol é liberado dos TGs e então quantificado. Nas
reações enzimáticas que são as mais utilizadas, ocorre a hidrolise de ácidos
graxos do glicerol através da enzima lipase. A α-quimiotripsina é uma protease
que permite uma melhor hidrolise dos triglicerídeos. Na presença de glicerol
quinase, o glicerol livre oriundo da hidrolise de TG pela lipase reage com ATP
produzindo glicerol 3-fosfato e ADP. O fosfoenolpiruvato refosforila o ADP em
reação catalisada pela piruvato quinase para formar ATP e piruvato. Na presença
de NADH, o piruvato é reduzido pela lactato desidrogenase resultando em lactato
e NAD+. O consumo de NADH é monitorado no comprimento de onda de 340
nm resultando em um decréscimo da absorbância, sendo proporcional a
concentração de TGs da amostra (Motta, 2003).
Uma outra opção de método enzimático utilizado para a dosagem do TG
parte da enzima glicerol 3-fosfato oxidase (GPO) que reagirá com o glicerol
fosfato (Figura 6). Com a presença de GPO e O2, ocorre a oxidação do glicerol
fosfato, produzindo diidroxiacetona fosfato e peróxido de hidrogênio. Na
interação com o cromógeno o peróxido de hidrogênio desenvolve cor. O glicerol
3-fosfato produzido na reação catalisada pela glicerol quinase forma um
composto colorido proporcional ao nível de TGs da amostra (Motta, 2003).

Figura 6 – Reação enzimática para a determinação de triglicerídeos. Fonte: (Lab, 2000).
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2.5.2 Teste laboratorial remoto (TLR)

O TLR ou POCT consiste em uma reação enzimática colorimétrica, onde
a mudança de cor será detectada por fotometria de reflectância e a concentração
do analito é exibida na tela do dispositivo (Panz et al., 2005). Uma membrana
presente nas tiras reativas retira os glóbulos vermelhos da amostra e os lipídios
plasmáticos percorrem a tira horizontalmente e são determinados por reação
química seca (Xavier et al., 2016). Os TLRs estão disponíveis no mercado a mais
de três décadas, com constantes modificações que permitem medições cada vez
melhores a quantidades maiores de analitos (John et al., 2015). Os TLRs estão
sendo amplamente utilizados pois permitem analisar uma pequena quantidade
de sangue, além de fornecer resultados rápidos, permitindo decisões clínicas
imediatas (Donovan et al., 2011).
Os TRLs eles evitam o transporte e o armazenamento de material
biológico (Rapi et al., 2009). Além disso, a amostra não precisa ser processado
ou centrifugada (Nichols, 2014). Os TLRs permitem avaliar o paciente no
momento da consulta, realizando a triagem e a análise de risco de DCVs por
exemplo, assim como o monitoramento dos pacientes após intervenção
medicamentosa (Plüddemann et al., 2012). Por fim, o seu uso em campo
possibilita a execução de estudos epidemiológicos e o planejamento de ações
que sejam efetivas para o cuidado com as doenças crônicas não transmissíveis
(Rapi et al., 2009).
Os TLR estão disponíveis para mais de 100 parâmetros (Junker et al.,
2010). Entre os testes passíveis de serem realizados pode-se citar a dosagem
de hemoglobina glicada, coagulação, gás sanguíneo, eletrólitos, gravidez,
doenças infecciosas, abuso de drogas e sangue oculto nas fezes (Nichols, 2014).
Antigamente, era necessário mais de um TLR para a medição de analitos
diferentes, contudo hoje já estão disponíveis dispositivos que mensuram vários
analitos concomitantemente. Entre eles pode-se citar o Samsung LABGEO PT10
(Samsung Electronics, Suwon, Coreia) que avalia 14 analitos: fosfatase alcalina,
alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), C-glutamil
transferase (GGT), proteína total, bilirrubina total (TBIL), albumina, glicose, CT,
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HDL, TG, creatinina, amilase e nitrogênio de ureia no sangue (BUN) (Lim et al.,
2016). A Tabela 4 apresenta testes disponíveis comercialmente para realização
na forma de TLRs.

Tabela 4 – Exemplos de testes laboratoriais remotos (TLR) disponíveis no
mercado

Abreviaturas: Podem ser consultadas na lista presente nos elementos pré-textuais.
Fonte: (Andriolo et al., 2013).
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No TLR, a determinação do CT e do HDL é feita através da mesma reação
enzimática (Figura 7A-B). O HDL é separado na presença de ácido
fosfotúngstico e cloreto de magnésio. Detergentes e enzimas reagem com a
fração resultante do HDL, determinando assim o nível de colesterol (Xavier et
al., 2016). Os triglicerídeos são determinados pela atividade enzimática da LPL,
glicerol quinase, glicerol fosfato oxidase e peroxidase, através do método
colorimétrico enzimático (Figura 7C) (Xavier et al., 2016). Os TGs sofrem lipólise
pela LPL liberando glicerol e ácidos graxos. A glicerol quinase fosforila o glicerol.
O glicerol fosfato resultante é oxidado pela GPO-PAP, formando fosfato de
dihidroxiacetona. O oxigênio do meio forma peróxido de hidrogênio, reagindo
com a aminofenazona e o clorafenol, promovendo a oxidação que leva a
mudança de cor. A parte de trás da área teste da tira muda de cor uniformemente
quando aplicado quantidade de sangue suficiente e a intensidade da cor é
medida por fotometria de reflectância (Kluger, Dhand, Malik, et al., 2010).

Figura 7 – Princípio do teste laboratorial remoto em tira reagente. São ilustradas as reações
químicas para a dosagem de colesterol total (A), lipoproteína de alta densidade (HDL, B) e
triglicerídeos (C). Fonte: (Pts, 2006).
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A Figura 8 ilustra um TLR de mesa que utiliza uma pequena quantidade
de amostra e fornece um resultado imediato através da aplicação de sangue em
uma tira reativa.

Figura 8 – Aparelho para realização de teste laboratorial remoto (Accutrend Plus, Roche
Diagnostics, Mannheim, Alemanha). Fonte das imagens: (Roche)

Existem alguns TLR que ao invés da tira reativa utilizam um cassete de
reação como, por exemplo, o Cholestech LDX (Figura 9) e o Afinion AS100
(Figura 10). Os cassetes precisam ser refrigerados quando não estão em uso e
antes de serem utilizados eles precisam atingir a temperatura ambiente, o que
leva em torno de 10 a 15 minutos. O dispositivo Afinion possui um sistema capilar
incorporado ao cassete de reação, enquanto no Cholestech a amostra deve ser
distribuída no cassete com o uso de um capilar (Jain et al., 2016). Além disso, o
Cholestech necessita de eletricidade, o que pode limitar o seu uso em alguns
locais (Bastianelli et al., 2016).
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Figura 9 – Dispositivo Cholestech LDX e seu cassetet de reação (Alere San Diego Inc., San
Diego, CA, EUA). Fonte das imagens: (Alere)

Figura 10 – Dispositivo Afinion AS100 e seu cassetet de reação (Roche Diagnostics,
Mannheim, Alemanha). Fonte das imagens: (Alere).
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3 OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GERAL

Comparar os testes laboratoriais rápidos (TLR) e a bioquímica laboratorial
tradicional para a dosagem de lipoproteínas e triglicerídeo no sangue.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Avaliar se há concordância entre o valor obtido pelos TLR e o teste
laboratorial tradicional

•

Investigar a precisão e a acurácia do dispositivo TLR para a dosagem de
lipídios sanguíneos

•

Avaliar se há variação na dosagem de lipídios em amostras sanguíneas
obtidas de diferentes leitos vasculares
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Este é um estudo de revisão sistemática da literatura que tem como
objetivo analisar informações científicas já publicadas, que avaliaram a
concordância, precisão e acurácia de dispositivos TLR para a dosagem de
lipídeos sanguíneos em comparação com a análise bioquímica laboratorial
tradicional (padrão ouro).

4.2 BUSCA BIBLIOGRÁFICA

A presente revisão sistemática da literatura foi realizada com base nos
dados do PUBMED (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), utilizando-se os seguintes
descritores na língua inglesa: point of care triglyceride, point of care high density
lipoprotein, point of care low density lipoprotein, point of care total cholesterol,
point of care lipid, POCT triglyceride, POCT high density lipoprotein, POCT low
density lipoprotein, POCT total cholesterol, POCT lipid, point of care
triacylglycerol, point of care HDL, point of care LDL, POCT triacylglycerol, POCT
HDL, POCT LDL.
Todos os artigos obtidos após a busca inicial com base nos descritores
acima foram analisados no leitor de pdf Foxit Reader em formato Abstract.
Posteriormente, os artigos que inicialmente se encaixavam no perfil do estudo
foram baixados utilizando-se da plataforma Periódicos Capes ou website scihub.cc para a leitura integral de seu conteúdo.
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4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foram incluídos no presente estudo apenas artigos com dados referentes
a comparação entre o TLR vs. a bioquímica laboratorial tradicional para avaliar
a concordância, precisão e acurácia da dosagem de lipídeos sanguíneos,
realizados em humanos ou animais de ambos os sexos. Os artigos que não
abordavam essa relação foram excluídos. Não houve restrição em relação ao
ano de publicação.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 ARTIGOS SELECIONADOS

A busca inicial retornou 2.609 artigos que foram analisados de acordo com
o seu título e abstract, sendo excluídos 2.569 artigos, pois, apesar de muitos
utilizarem o TLR, eles não dosavam lipídeos, logo, não se encaixavam nos
critérios de inclusão deste estudo. Os 40 artigos restantes foram baixados
utilizando-se os websites Periódicos Capes e sci-hub.cc para leitura integral. Foi
utilizada a rede social científica ResearchGate (https://www.researchgate.net/)
como meio alternativo para a busca dos artigos que não estavam disponíveis
para download. Entre os 40 artigos, cinco não foram analisados por falta de
acesso ao seu conteúdo na íntegra. Após a leitura integral dos 35 artigos, 25
deles foram utilizados na presente revisão, pois se encaixaram nos critérios de
inclusão do estudo. Os estudos selecionados foram publicados entre os anos de
1996 e 2016.

5.2 TLR UTILIZADOS NOS ESTUDOS

Ao todo, 15 dispositivos foram utilizados nos estudos levantados. Dez
dispositivos foram utilizados na análise de lipídios e os outros cinco dosaram
outros analitos que não eram lipídios (o resultado dos analitos que não são
lipídios não serão apresentados neste trabalho). O aparelho mais utilizado foi o
Colestech LDX (Alere San Diego Inc., San Diego, CA, EUA), sendo utilizado por
12 artigos, seguido do CardioCheck (Polymer Technology Systems, Inc.,
Indianapolis, IN, EUA), o qual foi utilizado em 10 artigos e o Accutrend (Roche
Diagnostics, Mannheim, Alemanha) utilizado em seis artigos. Os demais
aparelhos foram abordados em apenas um ou no máximo em dois artigos.
Nos estudos que dosavam lipídeos, apenas o dispositivo Accutrend
(Roche Diagnostics, Mannheim, Alemanha) é comercializado no Brasil. Alguns
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artigos não abordavam apenas a dosagem de lipídeos, mas também de outros
analitos, visto que alguns aparelhos dosavam mais de um analito. Como
exemplo, pode-se citar o perfil lipídico (CT, HDL e TG), glicose, HbA1c, taxa
normalizada internacional (INR), entre outros. A Tabela 5 lista todos os
dispositivos utilizados nos artigos, os analitos que eles dosam e o seu custo.

Tabela 5 – Dispositivos para TLR utilizados nos estudos selecionados e
possíveis analitos que podem ser dosados por cada um deles
NOME

FABRICANTE

Accutrend

Roche Diagnostics, Mannheim,
Alemanha

Afinion AS100

Alere Technologies AS, Oslo,
Noruega

CardioChek

Polymer Technology Systems,
Inc., Indianapolis, IN, EUA

Cholestech LDX

Alere San Diego Inc., San Diego,
CA, EUA

CoaguChek S

Roche Diagnostics

CR3000

Callegari Spa, Catellani Group,
Parma, Itália

DCA 2000

Siemens Health Care Diagnostics
(anteriormente Bayer
Australia),Melbourne, Vic

ANALITOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TG
CT
Glicose
Lactato
CT
HDL
TG
HbA1c
Razão de creatinina de albumina de
urina (UACR)
Proteína C reativa
CT
TG
HDL
Glicose
Calculo de LDL
CT
HDL
TG
Glicose
Taxa normalizada internacional
(INR)
aPTT
PT
CT
HDL
LDL
Glicose
TG
Hemoglobina
Hematócrito
Eritrócitos
HbA1c
Ácido lático
Radicais livres de oxigênio (FORT)
Defesa a radicais livres de oxigênio
(FORD)
Ácido úrico
Avaliação de risco cardíaco
HbA1c
Albumina de urina
Creatinina
Relação albumina-creatinina

CUSTO
R$ 1.261,26

*

R$ 1.998,72
(*importado)

*

R$1.589,92

*

*

28

NOME

FABRICANTE

ANALITOS

CUSTO

Glicosimetro Elite

Bayer

• Glicose

*

Lipotrend C

Roche Diagnostics

• CT

*

One Touch basic**

Johnson&Johnson Medical
Devices&Diagnostics Group, Latin
America

• Glicose

*

Precision

Novo Nordisk

• Glicose

*

Reflotron

Roche Diagnostics

Samsung
LABGEO PT10

Samsung Electronics, Suwon,
Coreia

Sistema
MultiCare

Theranos

HPS MultiCare-in, Bioquímico
System International, Arezzo, Itália

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CT
TG
HDL
Glicose
Cálculo de LDL
Creatinina
Avaliação do risco cardíaco
ALT
Gama GT
AST
CK
Amilase
Amilase pancreática
Fosfatase alcalina
Eletrólitos
Potássio
Hematologia
Hemoglobina
Ácido úrico
Ureia
Fosfatase alcalina
ALT
AST
GGT
Proteína total
Bilirrubina total (TBIL)
Albumina
Glicose
CT
HDL
TG
Creatinina
Amilase
BUN

*

*

HbA1c
Proporção de albumina para
globulina
CT
TG
Glicose
Perfil lipídico
Marcador inflamatório
Bilirrubina total
Ácido úrico sérico
Fósforo sérico
Hemograma completo (CBC)

*

*

* não comercializado no Brasil ou o valor de comercialização não foi encontrado ** A empresa
não comercializa mais esse modelo. Abreviações: CT, colesterol total, HDL, lipoproteína de alta
densidade, LDL, lipoproteína de baixa densidade TG, triglicerídeos, HbA1c, hemoglobina glicada,
ALT, alanina aminotransferase, AST, aspartato aminotransferase, GGT, c-glutamil transferase,
BUN, nitrogênio de ureia no sangue, aPTT, tempo de tromboplastina parcialmente ativada, PT,
tempo de protrombina, CK, creatino quinase.
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5.3 LIPÍDIOS DOSADOS

A Tabela 6 mostra os lipídeos dosados e a quantidade de artigos que os
dosaram. Os lipídeos dosados foram o CT, HDL e TG. O LDL foi calculado
utilizando-se a equação de Friedewald, a partir do CT, HDL e VLDL (este último
analito também pode ser calculado a partir do TG divido por 5, quando o TG é
<400 mg/dL), onde LDL = CT - HDL - TG/5. Um artigo dosou o colesterol nãoHDL automaticamente, subtraindo-se o valor do HDL do nível de CT. O colesterol
não-HDL estima o número total de VLDL somado a IDL e LDL.

Tabela 6 – Lipídios avaliados nos estudos
ANALITO

NÚMERO DE ARTIGOS

Triglicerídeo (TG)

21

Colesterol Total

20

HDL colesterol

18

LDL colesterol

1*
7**
1***

Colesterol não-HDL

1**

* LDL dosado
** LDL calculado pela equação de Friedewald, colesterol não-HDL calculado
*** não informado
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5.4 ORIGEM DAS AMOSTRAS E MÉTODOS UTILIZADOS

As análises foram feitas em humanos e animais, onde 21 artigos
avaliaram amostras provenientes de humanos e quatro artigos avaliaram
amostras provenientes de animais.

5.4.1 Estudos em humanos

A maioria dos trabalhos utilizou sangue capilar para o TLR depositado
diretamente sobre a tira reagente ou depositado através de pipetas revestidas
com heparina lítio. Alguns trabalhos também utilizaram amostras venosas, com
o intuito de comparar a leitura do sangue de diferentes leitos vasculares pelos
dispositivos TLR (sangue venoso vs. capilar).
Para o método comparativo laboratorial, as amostras venosas eram
coletadas da veia cubital média e transferidas para tubos gel de soro, tubo
contendo EDTA, tubo com lítio heparina, tubo coágulo sérico, tubo de vidro
evacuado ou tubos sem aditivos para separação do soro. Essas informações são
encontradas na Tabela 7. Alguns artigos não citaram em sua metodologia a
origem da amostra utilizada, o tubo onde o sangue foi coletado e se a amostra
utilizada na análise laboratorial foi o plasma ou o soro sanguíneo.
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Tabela 7 – Métodos utilizados na dosagem do sangue de origem humana
ORDEM

1

2

AUTOR, ANO

AMOSTRA
Sangue capilar
(capilar revestido com heparina)

• Cholestech LDX

Sangue venoso
(tubo de vidro evacuado)

• Cholestech LDX
• Analisador Hitachi 704 (Boehringer Mannheim
Diagnostics, Indianapolis, IN)
(amostra soro)

Sangue capilar
(microtainer revestido com EDTA)

• Accutrend GC 1
• Analisador (?) *
(amostra plasma)

Kafonek,1996

Luley, 2000

Sangue venoso

Sangue capilar

3

Panz, 2005

5

Shemesh, 2006

COMENTÁRIOS
Avaliou a variação biológica do CT, TG,
HDL e LDL calculado em espécimes obtidos
mensalmente durante três meses (Kafonek
et al., 1996).

Dosou TG a partir de amostras obtidas em
jejum e pós-prandial (Luley et al., 2000).

*
• Accutrend (9 farmácias)
• Lipotrend C (2 farmácias)
• Reflotron C (1 farmácia)

Sangue venoso

• Beckman (Synchron CX7 ou LX20) (6 farmácias)
• Hitachi 917 (Roche Diagnostics) (2 farmácias)
• Olympus AU 600 (Olympus Diagnostica) (2
farmácias)
(análise de plasma)

Sangue venoso
(tubo heparina-lítio)

• CardioCheck PA
• Cholestech

Sangue venoso
(tubo sem anticoagulante)

• Hitachi (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim,
Alemanha)

Sangue venoso

• Cholestech LDX

Sangue venoso
(tubo simples para lipídios)

• Hitachi 917 (Roche Diagnostics)

Plessis, 2000

4

DISPOSITIVO

Dosagem de CT de amostras obtidas em 12
farmácias, comparando o TLR com o
método laboratorial enzimático (Plessis et
al., 2000).

Dosou CT, TG, HDL e LDL por dispositivos
TLR e método laboratorial enzimático (Panz
et al., 2005).

Dosou CT, HDL e TG (Shemesh et al.,
2006).
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ORDEM

AUTOR, ANO

AMOSTRA
Sangue capilar

6

Dale, 2008
Sangue venoso

DISPOSITIVO
• Colestech LDX
• Cardio Check PA

*
• CR3000
(sangue total coletado em tubo EDTA potássio)

7

Sblendorio,
2008

Sangue venoso
(tubo sem anticoagulante)

Sangue capilar
8

Rapi, 2009

Sangue venoso
(tubo com EDTA)

*
9

10

Gialamas, 2010

Jain, 2011

11

Whitehead,
2013

12

Whitehead,
2014

• Analisador VITROS 350 (Ortho-Clinical
Diagnostics, Johnson & Johnson Company, Raritan,
NJ, EUA)
(amostra soro)

COMENTÁRIOS
Comparou qual dispositivo TLR melhor
correlaciona com dados obtidos pelo
método laboratorial (Dale et al., 2008) .

Comparou a dosagem de CT, HDL e TG
dosados em amostras venosas pelo TLR e
o método laboratorial (Sblendorio et al.,
2008).

• HPS
• Analisador ADVIA 2400 (Siemens, Deerfield, Ill)
• Cholestech LDX

Sangue venoso

• Analisadores: Roche Diagnostics, Olympus, Ortho
Clinical Diagnostics; Siemens Dimension

Sangue capilar

• Cholestech LDX

Sangue venoso
(tubo gel soro)

• Analisador Cobasw Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim, Alemanha

Sangue capilar (total)

• CardioCheck PA
• Cholestech LDX

Sangue venoso
(tubo heparina-lítio)

• Analisador Roche Diagnostics GmbH, Mannheim,
Alemanha
(análise de plasma)

Sangue capilar (total)

• CardioCheck PA
• Cholestech LDX

Comparou dosagem CT e TG (Rapi et al.,
2009).

Comparou a dosagem de CT, HDL e TG
pelo TLR e método laboratorial entre 23
laboratórios (Gialamas et al., 2010).
Comparou a dosagem de CT, HDL, TG e
LDL calculado pelo TLR e método
laboratorial para análise do risco CV (Jain et
al., 2011).
Comparou a dosagem de CT e HDL pelo
TLR e método laboratorial (Whitehead et al.,
2013).
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ORDEM

13

AUTOR, ANO

Matteucci, 2014

AMOSTRA

15

16

17

Ferreira, 2015

• Analisador Roche Modular P (Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim, Alemanha)

Comparou a dosagem de CT e HDL pelo
TLR e método laboratorial para avaliar o
risco CV (Whitehead et al., 2014).

Sangue capilar ou venoso

• CardioCheck PA

Sangue venoso
(tubo de heparina-lítio)

• Analisador COBAS 600® (Roche Diagnostics)

Estudo de 3 anos avaliando a acurácia e
precisão do dispositivo TLR tentando
melhorar seus problemas analíticos
(Matteucci et al., 2014).

• CardioCheck PA

Sangue venoso
(tubo heparina-lítio)
Sangue venoso
(tubo sem aditivos para separação
do soro)

• Analisador COBAS 6000® (Roche Diagnostics)

Sangue capilar

• CardioCheck PA
• Cholestech LDX

Sangue venoso

• Cobas C501 (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN)

Sangue capilar

• CardioCheck PA

Sangue venoso

• Analisador COBAS INTEGRA 400

Sangue capilar

• Afinion AS100

Donato, 2015

Park, 2016

Jain, 2016

Sangue venoso
(tubo gel soro e oxalato de flúor)

• Afinion AS100 Analyser

*
• CardioCheck Plus

18

Bastianelli, 2016

COMENTÁRIOS

Sangue venoso
(tubo fluoreto EDTA)

Sangue capilar
(dedo indicador, pipeta capilar
heparinizada-lítio)
14

DISPOSITIVO

Sangue capilar
• Cholestech LDX

Avaliar se há correlação entre dosagem
sangue capilar e venoso de CT, HDL e TG
(Ferreira et al., 2015) .

Comparou a dosagem de CT, HDL, TG e
LDL e não-HDL calculado pelo TLR e
método laboratorial em sangue coletado em
jejum e pós-prandial (Donato et al., 2015) .
Comparou a dosagem de CT, HDL, TG e
LDL calculado pelo TLR e método
laboratorial (Park et al., 2016).
Comparou o analisador AfinionTM AS100
Analyser com TLR e o método laboratorial
(Jain et al., 2016).
Comparou a dosagem de CT, HDL e TG
pelo TLR e método laboratorial (Bastianelli
et al., 2016).
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ORDEM

19

AUTOR, ANO

Kidd, 2016

AMOSTRA
Sangue venoso
(Coágulo Sérico ou heparina-lítio)

• Sistemas de Tecnologia de Polímeros (PTS) no
Sistema Roche Integra e Polymer Technology
Systems

Sangue capilar
(tubo nanotimer)

• Theranos

Sangue venoso

20

21

Lim, 2016

DISPOSITIVO

*

Sangue capilar (total)
Sangue Venoso (total)
(tubo heparina-lítio)

• LABGEO PT10

Sangue venoso
(tubo de separação de soro)

• Analisador Toshiba 2000 NEO
(amostra soro)

Sangue capilar

• Reflotron
• Samsung
• CardioCheck PA
• Cholestech LDX

Sangue venoso
(tubo de heparina-lítio)

• Analisador Cobas 8000 (Roche Diagnostics)

Zaninotto, 2016

* Origem da amostra ou método laboratorial não informado pelos autores.

COMENTÁRIOS

Comparou o perfil lipídico CT, HDL, LDL E
TG analisado pelo Theranos e método
tradicional em 2 laboratórios (Kidd et al.,
2016).
Comparou a dosagem de CT, HDL ,TG e
LDL calculado em sangue capilar total e
sangue total pelo LABGEO PT10 (Lim et al.,
2016).

Comparou dosagem de CT, HDL e TG pelo
TLR e método laboratorial (Zaninotto et al.,
2016).
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5.4.2 Estudos em animais

Alguns estudos utilizaram cães e gatos. Eles coletaram sangue dos
animais em jejum ou em estado pós-prandial para a análise de TGs, sendo
coletado sangue mais de uma vez de cada animal. O sangue foi coletado pela
veia jugular ou veia cefálica com agulha e seringa (calibre 22-23G). Após a
coleta, a agulha foi retirada e uma gota foi aplicada na tira teste reagente para
análise no TLR e o restante da amostra foi adicionada em um tubo com coágulo
sérico ou tubo contendo EDTA para análise em laboratório.
Em estudos com cavalos, pôneis e burro, o sangue foi coletado pela veia
jugular e uma parte foi transferida para tubo com EDTA ou tubo com heparinalítio para análise no dispositivo de TLR Accutrend Plus. O restante do sangue foi
acondicionado em tubo com heparina-lítio para análise laboratorial. Essas
informações são mostradas em detalhes na Tabela 8.
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Tabela 8 – Métodos utilizados na dosagem do sangue de origem animal
ORDEM

AUTOR, ANO

ANIMAL

AMOSTRA

DISPOSITIVO

COMENTÁRIOS

• Dispositivos POCT A *
1

2

3

4

Kluger, 2010

Cão

Kluger, 2010

Gato

Naylor, 2012

Cavalo
Pônei
Burro

Pongratz, 2016

Cavalo
Pônei
Burro

• Veia jugular externa e/ou
• Veia cefálica
(tubo com EDTA ou coagulado)

• Veia jugular externa e/ou
• Veia cefálica
(tubo com EDTA ou coagulado)

• Veia jugular

• Veia jugular

• Dispositivos POCT B *
• Laboratorial (Kit GPO-PAP)
• Accutrend GCT
• CardioCheck
• Método de espectrometria de
massa (ID-MS)
• Accutrend Plus
(tubo c/ EDTA)
• ILab 600
(tubo c/ heparina-lítio)
• Accutrend Plus
(tubo c/ heparina-lítio)
•*
(tubo c/ heparina-lítio)

* O nome comercial, fabricante ou método laboratorial não foram informados pelos autores.

Comparação entre TLR e método laboratorial
para dosagem de TG (Kluger, Dhand, Malik, et
al., 2010)

Comparação entre TLR e método laboratorial
para dosagem de TG (Kluger, Dhand, Baral, et
al., 2010)

Comparação entre TLR e método laboratorial
para dosagem de TG (Naylor e Akhurst, 2012).

Comparação entre TLR e método laboratorial
para dosagem de TG (Pongratz et al., 2016) .
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5.5 COMPARAÇÃO BIOQUÍMICA LABORATORIAL vs. TESTE
LABORATORIAL REMOTO

5.5.1 Estudos em humanos

Uma síntese dos 22 estudos analisados pode ser encontrada na Tabela
9. O dispositivo CardioChek foi avaliado separadamente em três estudos. Um
estudo realizado em 2014 acompanhou o uso deste dispositivo durante três
anos. Nos primeiros anos do estudo, o CardioChek apresentou uma
concordância ruim com o método laboratorial apresentando diferenças
significativas para os valores obtidos de CT, HDL e TG. Após melhorias feitas
pelo fabricante, o dispositivo não apresentou diferença significativa nos valores
obtidos comparado ao método laboratorial (Matteucci et al., 2014) . Em 2015, o
CardioChek foi avaliado para a mensuração do CT, HDL e TG, demonstrando
boa concordância clínica com os métodos laboratoriais. Os autores do estudo
consideraram o dispositivo adequado para utilização em programas de triagem
(Ferreira et al., 2015).
Um estudo realizado em 2016 relata que o CardioChek não atingiu os
padrões estimados pelo Programa Nacional de Educação ao Colesterol,
apresentando valores indetectáveis enquanto a análise laboratorial mostrou que
todos os valores obtidos estavam dentro do limite de detecção do aparelho. A
diferença na variância entre as leituras foi estatisticamente significativa,
mostrando

que

o

CardioChek

apresentava

valores

semelhantes

ou

subestimados de TG e subestimar consistentemente os valores de LDL, HDL e
CT, em comparação ao método laboratorial (Park et al., 2016).
Foi relatado no ano de 1996 o uso do dispositivo Cholestech LDX para a
dosagem do sangue venoso em comparação ao método laboratorial. Viu-se que
o dispositivo tende a elevar os valores de CT, TGs, HDL e LDL, com significância
estatística apenas para o CT e TG (Kafonek et al., 1996). Quando o Cholestech
LDX é utilizado em sangue capilar em comparação a dosagem em sangue
venoso pelo método laboratorial, os valores de TG e CT são superestimados,
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sem significância para o HDL e LDL. Apesar da maior variação analítica no TLR,
o coeficiente de variância não se mostrou elevado em excesso para fins clínicos
em qualquer um dos analitos. Também foi mostrado não haver diferença
significativa na variação biológica em sangue capilar comparado com o sangue
venoso (Kafonek et al., 1996). Corroborando em parte com esse estudo,
Shemesh e colaboradores mostraram que o Cholestech LDX apresentou
diferença significativa na determinação dos níveis de HDL e TG, porém
clinicamente aceitáveis, sem diferença para o nível de CT (Shemesh et al.,
2006).
Em estudo de Gialamas e colaboradores, o Cholestech LDX subestimou
o CT e o HDL e superestimou os TGs. A variabilidade aumentou com o aumento
do valor do TG, mas sendo constante para o CT e HDL. Apesar da variabilidade,
houve um bom acordo com o resultado laboratorial, mas foi sugerido pelos
autores investigações adicionais para avaliar se esta concordância seria
clinicamente aceitável (Gialamas et al., 2010). Em 2011, foi utilizada uma
calculadora de risco cardiovascular e observou-se um excelente acordo entre o
risco CV calculado e a dosagem de analitos por ambos os métodos TLR
(Cholestech LDX) e laboratorial. As medidas foram divididas em terços (baixo,
médio e alto), havendo uma boa concordância nos resultados obtidos pelo
Cholestech LDX e método laboratorial, com exceção do HDL em concentrações
mais baixas (Jain et al., 2011).
Quando comparados os dispositivos CardioCheck e Cholestech, ambos
dispositivos indicaram estreita correlação com o método laboratorial para a
dosagem de CT, TG e HDL, com exceção do LDL (Panz et al., 2005). Um estudo
posterior mostrou que o Cholestech fornece resultados corretos em maior
frequência comparado ao CardioCheck, sendo o primeiro mais reprodutível (Dale
et al., 2008). Esse resultado foi ratificado no estudo de Whitehead em 2013, onde
foi mostrado que o Cholestech cumpriu os padrões definidos pelo NCEP, além
de apresentar menor variabilidade, enquanto o CardioCheck foi capaz de atingir
os padrões pré-definidos (Whitehead et al., 2013).
Ainda analisando os estudos que comparam o CardioCheck e o
Cholestech, Bastianelli e colaboradores mostraram que os resultados obtidos
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pelo CardioCheck também variaram mais do que os obtidos pelo Cholestech,
apesar de estarem dentro do intervalo esperado (Bastianelli et al., 2016). No
estudo de Donato e colaboradores, a dosagem do TG foi menos precisa para
ambos os dispositivos, a dosagem do HDL foi mais precisa no CardioCheck, do
colesterol não-HDL mais preciso no Cholestech e, por fim, o CardioCheck
apresentou maior variabilidade na dosagem do CT (Donato et al., 2015). Quando
calculado o risco de doença cardiovascular a partir de um algoritmo de risco, o
Cholestech tende a superestimar o risco, enquanto o CardioCheck subestima o
risco, quando comparados ao método laboratorial. Dessa forma, estes
dispositivos podem influenciar na classificação de risco dependendo do
algoritmo usado (Whitehead et al., 2014).
Quando o analisador Afinion AS100 é comparado ao método laboratorial
ele produziu resultados concordantes, mas subestimou o CT e o HDL em faixas
de valores mais altos, sem diferença significativa para o TG. Quando o Afinion
AS100 é comparado com ao Cholestech (considerando-se que o Cholestech já
foi válido), ele superou os valores de CT e HDL nos intervalos de dosagens mais
baixas, mas essa diferença foi diminuindo em intervalos de dosagens mais altas
(Jain et al., 2016). Para o TG não houve diferença significativa. Em relação a
análise do risco cardiovascular calculado com algoritmos, o coeficiente kappa
apresentou bom acordo na categorização do risco entre a bioquímica e o TLR
(Jain et al., 2016) .
Quando os dispositivos Accutrend, Lipotrend e Reflotron foram
comparados para a determinação do CT, eles não apresentaram diferença no
coeficiente de variação entre amostras de sangue capilar e venoso. O
desempenho entre os dispositivos de TLR e a análise laboratorial foi semelhante,
mas apresentou uma maior variação entre o TLR, a qual pode ser atribuída a
erros na fase pré-analítica. Diante desse resultado, os autores colocam em
dúvida a implementação de dispositivos para TLR como métodos confiáveis na
prática clínica (Plessis et al., 2000).
O dispositivo MultiCare HPS foi estudado para a análise do CT e TG,
demostrando um bom acordo com o método laboratorial. Ele apresentou uma
diferença média de 3,5% e -2,3% para o CT e o TG, respectivamente. Neste
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mesmo estudo, o teste de praticabilidade demonstrado que o MultiCare HPS é
fácil de se utilizar tanto por profissionais quanto por não profissionais (Rapi et al.,
2009). Um estudo com o dispositivo Theranos concordou com o método
laboratorial apenas para as medidas de TG. Na dosagem do CT, HDL e LDL os
valores obtidos variaram mais do que o esperado havendo subestimação, o que
colocou em dúvida pelos autores do estudo a sua implementação na clínica (Kidd
et al., 2016).
Lim e colaboradores compararam a dosagem do CT, HDL e TG entre o
dispositivo LABGEO PT10 e o método laboratorial em sangue capilar ou sangue
venoso. Os autores também compararam a análise do sangue capilar pelo
LABGEO PT10 com a análise do sangue venoso pelo método laboratorial. Com
relação aos resultados obtidos pelos dois tipos de amostras de sangue total, não
houve diferença significativa, atendendo aos padrões estipulados pelo NCEP.
Os autores consideraram o uso do LABGEO PT100 adequado para o rastreio e
detecção precoce de distúrbios lipídicos (Lim et al., 2016).
Na análise do TG pelo dispositivo Accutrend, o valor obtido pelo plasmaEDTA concorda bem com a amostra de referência recomendada e a comparação
com o método laboratorial GOP-PAP apresentou boa concordância (Luley et al.,
2000). Neste estudo os autores também investigaram a interferência dos
quilomícrons na leitura do Accutrend, partindo do pressuposto de que eles são
partículas maiores e talvez sua difusão pela tira teste fosse mais lenta
comparado ao VLDL. Verificou-se que o sistema Accutrend é confiável para a
detecção de TGs, determinando com precisão seu valor independente de qual
seja a lipoproteína fonte. Por fim, no teste de praticabilidade, concluiu-se que o
Accutrend é um dispositivo de fácil manuseio e com resultados comparáveis
(Luley et al., 2000).
Um único estudo utilizou o dispositivo de TLR CR3000 para a análise do
CT, HDL e TG com o método laboratorial, apresentando excelente correlação
entre as medidas (Sblendorio et al., 2008). O último estudo em humanos
analisado comparou os dispositivos Reflotron, Samsung, CardioChek PA e
Cholestech LDX para a dosagem de CT, HDL e TG. Houve confirmação do
desempenho analítico, com correlação insatisfatória apenas para o TG. Este
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resultado não foi atribuído ao método de medição pelos autores, mas sim a erros
pré-analíticos como, por exemplo, a limpeza dos dedos (Zaninotto et al., 2016).
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Tabela 9 – Dosagem de lipídios sanguíneos e triglicerídeo pela bioquímica laboratorial e teste laboratorial remoto em Humanos
AUTOR, ANO

RESULTADO

Kafonek,1996

• Amostras venosas
CT ↑
TG ↑
HDL ↑ (NS)
LDL ↑ (NS)

Luley, 2000

Diferença média entre Accutrend e método laboratorial de 0,94%
(boa concordância entre métodos)

• Plasma-capilar EDTA concorda bem com amostra recomendada
• Sistema Accutrend é confiável para detecção do TG

Plessis, 2000

CT: Sem diferença entre CV biológica capilar vs. venoso
Accutrend: CV = 2,5%
Laboratório: CV = 3,3%

• > CV analítica entre as farmácias (11%) vs. CV nos laboratórios (6,1%),
• Razão provável é variância de amostragem ou calibração não uniforme de
instrumentos

Panz, 2005

• Capilar vs. Venoso
TG ↑
CT ↑ (NS)
HDL ↑ (NS)
LDL ↑ (NS)

COMENTÁRIO

• CardioChek

• Cholestech

CT = Faixa baixa ↑ 0,5 mmol/L
Faixa média ↑ 0,2 mmol/L
Faixa alta ↓ 1,3 mmol/L

CT = Faixa baixa↑ 0,4mmol/L
Faixa média ↑ 0,3 mmol/L
Faixa alta↓ 0,5 mmol/L

TG = Faixa baixa –
Faixa média –
Faixa alta *

TG = Faixa baixa –
Faixa média –
Faixa alta *

HDL = Faixa baixa ↑ 0,3 mmol/L
Faixa alta ↑ 0,1 mmol/L

HDL = Faixa baixa –
Faixa alta ↓ 0,1 mmol/L

LDL = Faixa baixa ↓ 0,3 mmol/L
Faixa média ↓ 0,2 mmol/L
Faixa alta ↓

LDL = Faixa baixa ↓ 0,5 mmol/L
Faixa média ↓ 0,3 mmol/L
Faixa alta ↓

• Cholestech LDX apresenta variação, mas não é considerada relevante para
fins clínicos
• Sem diferença significativa na variação biológica entre sangue venoso e
capilar

• Os autores avaliaram os dados obtidos em faixas de valores
• Os dispositivos geraram resultados reprodutíveis e a regressão linear indicou
estreita correlação entre os métodos
• Os analisadores mostraram conformidade razoável com as diretrizes do
NCEP.
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AUTOR, ANO

RESULTADO

COMENTÁRIO

Shemesh, 2006

Diferença média:
CT –
HDL em concentrações abaixo de 1,0 mmol/L ↑ 0,1 mmol/L
TG *

• Concordância global boa (exceto HDL)
• Diferença pode ser decorrente de erros pré-analíticos
• Resultados com diferença estatística não teriam relevancia clinica

Dale, 2008

• CardioChek
CT ↓
LDL ↓
TG ↓
HDL ↓

• Cholestech LDX demostrou excelente reprodutibilidade para todas as medidas
• CardioCheck PA demonstrou boa reprodutibilidade para CT, HDL e LDL e
excelente reprodutibilidade para TG
• Cholestech fornece resultados mais acurados do que CardioChek

Sblendorio, 2008

Diferença média:
CT = 0,4% ↑
HDL = 0,02% ↓
TG = 3,1 % ↑

• Nenhum valor apresentou diferença >20% om o método de referência
• O CR3000 realiza dosagens do painel lipídico de forma precisa

Rapi, 2009

Diferença média:
CT = 3.5%
TG = -2.3%

• Dispositivo MultiCare e o método laboratorial com boa concordância

• Cholestech
CT ↑
LDL ↑
TG ↓
HDL ↓

Gialamas, 2010

CT ↓
HDL ↓
TG ↑

• Elevado nível de concordância entre TRL e método laboratorial
• Autores sugerem maior investigação para avaliar se esta concordância é
cliniamente aceitável

Jain, 2011

CT ↓ 0,5 mmol/L (terço mais baixo)
HDL ↓ 0,2 mmol/L (terço mais baixo)
↓ 0,1 mmol/L (terço médio)
– (terço mais alto)
TG terço mais baixo exibiu diferença significativa (*)

• Cholestech apropriado como método de triagem
• Boa concordância entre Cholestech e método laboratorial, exceto para HDL
em concentrações mais baixas
• Excelente concordância para risco CV calculado entre TLR e método
laboratorial

Whitehead, 2013

• Cholestech (CV inter-lote)
CT = 3,3%
HDL = 5,1%

• CardioCheck (CV inter-lote)
CT = 6,6%
HDL = 7,1%

• Imprecisão intra-lote foi cumprida pela Cholestech
• Imprecisão intra-lote não cumprida pelo CardioCheck
• Cholestech LDX com < imprecisão intra e inter-lote e CVs(%) de variabilidade
comparado ao CardioCheck
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AUTOR, ANO

RESULTADO

COMENTÁRIO

Whitehead, 2014

• Cholestech
Viés positivo, mostra tendência
em ↑ o risco CV

• CardioCheck
Viés negativo, mostra tendência
em ↓ o risco CV

• Tanto o TLR quanto o algoritmo utilizado podem alterar a classificação de risco
cardiovascular
• Risco cardiovascular calculado pela relação CT/HDL

Matteucci, 2014

• Início do estudo:
Porcentagem de viés
CT = 6,5±9,9%
HDL = -1,0±3,7%
TG = 0,5±6,3%

• Após modificações pelo
fabricante:
CT = 0,2±4,3%
HDL = -0,03±2,2%
TG = 0,3±2,3%

• Com a melhora de desempenho, O CardioChek poderia ser utilizado na
identifcação precoce de dislepidemia

Ferreira, 2015

Acordo clínico à referência (94,6%-97,7%). Correlação entre
amostra venosa e capilar:
HDL e TG  r= 0,953
CT  r= 0,879

• Resultados encontrados foram aceitos.
• O CardioChek PA é confiável e poderia ser usado na triagem clínica
• Correlação extremamente alta entre amostras venosa e capilar para HDL e
TG e boa para CT
• Confirma a possibilidade de permuta entre amostras de direntes leitos
vasculares

Donato, 2015

• CardioChek
TG ↓
CT ↓

• Cholestech
TG ↑
CT ↓

• O CardioCheck apresentou maior variabilidade para o CT
• O CardioCheck foi mais preciso para dosagem do HDL
• O Cholestech foi mais preciso para dosagem do colesterol não-HDL e LDL
calculado

Jain, 2016

• Afinion AS100 vs Colestech
LDX:
CT ↑ 0,2 mmol/L (terço mais
baixo)
HDL ↑ 0,2 mmol/L (terço mais
baixo)
TG – (nos 3 terços)

• Afinion AS100 vs. método
laboratorial:
CT ↓ 0,2 mmol / L (terço 3)
HDL – (nos 3 terços)
TG – (nos 3 terços)

• O Afinion AS100 concorda bem com método laboratorial, atendendo ao NCEP
• Coeficiente Kappa demostra bom acordo na categorização do risco CV pelo
TLR e método laboratorial
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AUTOR, ANO

Park, 2016

Bastianelli, 2016

Kidd, 2016

Lim, 2016

Zaninotto, 2016

RESULTADO
LDL ↓
HDL ↓
CT ↓
TG – ↓
• CardioChek (diferença média):
CT = -7,8%
HDL = -6,2%
TG = 5,1%

• O CardioChek PA iguala ou subestima o TG e subestima o LDL, HDL e CT
• O CardioChek PA não se mostrou clinicamente confiável para o perfil lipídico

• Cholestech (diferença média):
CT = 0,5%
HDL = -4,5%
TG = -3,3%

CT ↓
HDL ↓
LDL ↓
TG –

Alta correlação entre as medidas obtidas pelo TLR e metodo
laboratorial (r² > 0,95), exceto para o HDL

CT –
HDL –
TG ↑

COMENTÁRIO

• A indústria determina uma diferença média entre o resultado do dispositivo e
do laboratório de ±10% para CT, ±12% para HDL e ±15% para TG e as medidas
para ambos os dispositivos estavam dentro do esperado
• As medidas obtidas pelo CardioChek foram mais variáveis

• O dispositivo Theranos mostrou uma variação maior do que a esperada

• Os valões obtidos de diferentes amostras sanguíneas não diferem
significativamente
• Os resultados se enquadram no padrão da NCEP, exceto para o HDL (sangue
total capilar)
• A não concordância para o TG pode ser devida a erros pré-analíticos e não ao
método
• O desempenho do TLR possui concordância satisfatória com os resultados
laboratoriais
• O dispositivo tem aceitação e desempenho analítico eficaz

* não informado no artigo
CT, colesterol total; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; TG, triglicerídeo.
↑ sobrestimou; ↓ subestimou; – sem diferença; NS, não significativo
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5.5.2 Estudos em animais

Em um estudo realizado para a determinação do TG circulante em cães
foram utilizados dois dispositivos de TLR denominados como A e B (Kluger,
Dhand, Malik, et al., 2010). Na avaliação do TG em gatos, foram utilizados os
dispositivos Accutrend GCT e CardioChek PTS (Kluger, Dhand, Baral, et al.,
2010). Os dispositivos A e Accutrend GCT mostraram melhor performance na
dosagem do TG quanto em concentrações mais altas, enquanto os dispositivos
B e CardioChek PTS apresentaram melhor performance na dosagem do TG em
concentrações mais baixas. Em ambos os estudos, quando o hematócrito foi
considerado como variável na análise do TG, não foi observada diferença
significativa entre os dispositivos. Em relação a quantidade de sangue aplicada
na tira teste, houve uma melhor performance dos dispositivos quando se utilizou
quantidade >20 µL. Esta quantidade equivaleria a duas gotas de sangue obtidas
a partir de uma seringa de insulina com agulha calibre 30G. Após a realização
deste estudo, os autores sugeriram que um novo estudo fosse executado com
uma amostra maior de gatos para verificar a precisão do Accutrend em
concentrações mais baixas de TG.
A dosagem de TG pelo dispositivo Accutrend Plus em cavalos, pôneis e
burros utilizando sangue total em EDTA superestimou ligeiramente o TG
comparado ao método laboratorial (Naylor e Akhurst, 2012). Contudo, os autores
relatam não haver implicações clínicas mostrando bom acordo, sendo
considerado útil para a medição de TG em equinos. Outro resultado importante
é que o método laboratorial conseguiu detectar concentrações de TG acima e
abaixo do limite de detecção do Accutrend Plus, além de conseguir identificar
corretamente essas amostras fora da área de trabalho (Naylor e Akhurst, 2012).
Pongratz e colaboradores também utilizaram o dispositivo TLR Accutrend
Plus para a dosagem de TGs no sangue total e sangue plasmático de cavalos,
pôneis e burros. A concentração de TG foi ligeiramente maior pelo TLR quando
comparado ao sangue plasmático pelo método laboratorial. O valor do TG obtido
do sangue total variou mais do que o sangue plasmático no TLR, porém essas
variações não apresentam relevância clínica. Sendo assim, o TLR foi
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considerado preciso para medições em plasma e sangue total dentro dos
intervalos do dispositivo. De acordo com os autores, a bilirrubina tem sido
apontada como provável interferente nas dosagens de TG resultando no
desacordo observado (Pongratz et al., 2016). Em ambos os estudos Naylor e
Pongratz, o acordo entre o TLR e o método laboratorial não apresentou diferença
significativa quando o hematócrito foi incluído. Uma síntese dos estudos
relatados é apresentada na Tabela 10.

Tabela 10 – Dosagem de lipídios sanguíneos e triglicerídeo pela bioquímica
laboratorial e teste laboratorial remoto em Animais
AUTOR, ANO

RESULTADO
• Dispositivo A: + preciso para [TG]
mais altas (140-400 mg/dL)

Kluger, 2010
• Dispositivo B: + preciso para [TG]
mais baixas (<140 mg/dL)

COMENTÁRIO

• Os dispositivos A e B determinaram
pobremente [TG] >400 mg/dL

• Accutrend GCT: + preciso para [TG]
mais altas (> 79 mg/dL)
Kluger, 2010

--• CardioChek PTS: + preciso para [TG]
mais baixas (<79 mg/dL )

Naylor, 2012

Accutrend Plus
• TG ↑

• Elevação do TG comparado ao método
laboratorial sem relevância clínica

Pongratz, 2016

Accutrend Plus
• TG ↑

• Elevação do TG comparado ao método
laboratorial sem relevância clínica
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5.6 BENEFÍCIOS AO USO DOS TLRs

O uso de TLRs permite que o paciente acompanhe a análise da amostra,
o que fornece resultados rápidos, propondo assim uma interação imediata entre
médico e paciente sobre o resultado das dosagens naquele instante, resultando
em uma diminuição das visitas ao consultório médico (Grodzinsky et al., 2004).
Os TLRs foram projetados para análise de sangue capilar, mas também
permitem que a análise seja feita em amostras de sangue venoso. Um estudo
avaliou a relação entre as amostras capilares e venosas para determinação de
colesterol em um dispositivo TLR e os resultados obtidos mostraram que apesar
das amostras capilares darem um resultado um pouco maior (2,87%), indicando
uma leve diferença biológica das amostras, essas diferenças não foram
consideradas significativas, sendo assim, existe a possibilidade de troca entre as
amostras (Sblendorio et al., 2008).
A questão do custo é sempre levantada, mas respostas rápidas geram
ganhos sociais a longo prazo e redução de hospitalizações, o que compensaria
o custo dos TLRs. Um estudo mostrou a relação custo-eficácia do TLR para a
relação creatinina albumina foi favorável, contudo para o teste de índice
normalizado internacionalizado o TLR não representou bom custo, além de
incerteza na dosagem de hemoglobina glicada e lipídeos, sugerindo mais
investigações para a introdução do TLR (Laurence et al., 2010).
O site da Rede Australiana de Usuários de POCTs (Australian POCT
Practitioner's Network, www.appn.net.au) possui informações técnicas sobre o
manuseio de TLR, permitindo assim, que qualquer operador tenha acesso a
essas informações sem precisar de treinamento presencial. A implementação do
site foi bem aceita pela população australiana, a qual teve acesso sem nenhum
problema relatado nos quais as informações contidas no site não foram
suficientes para resolução. Essa questão fornece um modelo econômico para o
suporte ao uso dos TLRs (John et al., 2015).
Um estudo nos EUA, avaliou os benefícios e as preocupações relatadas
por médicos sobre os TLRs e mais da metade dos entrevistados usariam mais
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de 15 TLRs pelo menos uma vez na semana. Os entrevistados relataram entre
os benefícios o resultado rápido, que gera grande satisfação entre médicos e
pacientes, levantando uma questão importante quanto a precisão e custo dos
TLRs, mas que estará sempre em melhoria com o passar dos anos (Sohn et al.,
2016).
Um estudo avaliando o TLR em relação a investigação do controle
terapêutico em pacientes em condições crônicas comparado com os testes
laboratoriais, mostrou que o TLR não é inferior ao método laboratorial, sendo
igual ou mais eficiente em relação à proporção de pacientes que apresentam
melhoria nos resultados do teste da base para Colesterol total e triglicerídeos,
mas inferior para HDL (Bubner et al., 2009).
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5.7 LIMITAÇÕES AO USO DOS TLRs

Os fabricantes determinam alguns cuidados que devem ser tomados com
os dispositivos e suas tiras reagentes tanto no armazenamento, quanto no
procedimento analítico que são comuns a todos os aparelhos. Os dispositivos
não devem ser armazenados em temperaturas abaixo de 2°C ou acima de 30°C,
porque a temperatura para a realização dos testes deve estar entre 18° e 35°C,
no caso do dispositivo Accutrend. As amostras inseridas na tira teste devem
estar dentro da quantidade determinada pelo fabricante para que não haja
problema na leitura, seja por amostra insuficiente ou amostra em excesso
(Kluger, Dhand, Baral, et al., 2010).
Adicionalmente, é necessária atenção especial com a assepsia do local
para a coleta da amostra que será utilizada no TLR, uma vez que interferentes
como o glicerol presente em loções para as mãos, sabonetes e hidratantes
podem interferir nas medições, expressando um viés positivo na dosagem de
TG. Também é necessário ter cuidado como a “ordenha” excessiva, a qual pode
diluir a amostra com linfa ou fluido intersticial (Luley et al., 2000).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dispositivos de TLR vieram como uma forma de permitir aos médicos
e pacientes resultados rápidos sobre o estado metabólico, sendo importante
ressaltar que os TLRs não são considerados para fins de diagnóstico e não
vieram para substituir o método laboratorial tradicional. Contudo, eles são
considerados métodos aceitos para a triagem clínica ou acompanhamento após
uma intervenção medicamentosa e mudanças no estilo de vida dos pacientes.
Os TLRs nos estudos avaliados se mostraram um método que se
correlaciona bem com a dosagem laboratorial de lipídeos sanguíneos. Eles
apresentam resultados aceitos e confiáveis, apesar das diferenças encontradas
que na maioria dos casos não foram consideradas clinicamente significativas. A
exceção a esta afirmação seria um artigo publicado no ano de 2016 em humanos
que concluiu que o dispositivo CardioCheck precisa de revisão de qualidade
analítica (Park et al., 2016). Entretanto, os demais estudos com o CardioChek
mostram que ele apresenta variação dentro dos limites esperados. O dispositivo
Theranos seria o único com variação acima do esperado (Kidd et al., 2016).
Um trabalho publicado no ano 2000 encontrou algumas variações pondo
em dúvida a implementação do TLR na prática clínica (Plessis et al., 2000). Além
de um estudo que avaliou a classificação de risco de doença cardiovascular
comparado ao método laboratorial, mostrando que a classificação de risco pode
ser influenciada de acordo com o TLR e Algoritmo utilizado (Whitehead et al.,
2014). Entretanto, os demais estudos analisados tanto em humanos quanto em
animais aprovaram o uso do TLR. Eles relatam que os dispositivos são um
importante meio de triagem e rastreio do risco de doença cardiovascular. Além
disso, eles são de fácil manuseio tanto por profissionais quanto por não
profissionais a partir das instruções de uso.
Foi mostrado que não existem diferenças significativas relacionado a
variabilidade biológica das amostras, sendo permitido então a permutabilidade
entre amostras capilares e venosas. Contudo, são necessários trabalhos
contínuos para avaliação do desempenho analítico dos TLRs, assim como,
tentativas de ajustar o aparelho às demandas dos usuários em busca de
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métodos sensíveis e específicos, com resultados precisos, próximos aos
resultados obtidos pelos ensaios laboratoriais. Além disso, é necessária uma
constante investigação sobre até que ponto essas diferenças apresentadas não
terão relevância clínica.
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7 CONCLUSÃO

As evidências cientificas mostram que os TLRs são confiáveis para a
dosagem dos lipídios e do TG. Apesar de haver discordância entre os estudos
que avaliam a acurácia, precisão e concordância nas dosagens, havendo
superestimação ou subestimação de valores dependendo do analito e
dispositivo, essa variação parece não possuir relevância clínica. Existe uma
variação biológica mínima quando o mesmo analito é dosado em amostras
venosas e capilares, mas sem implicações clínicas, sendo assim aceitável a
permutabilidade das amostras. Contudo, mais estudos são necessários para o
controle das fases pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, afim de se prevenir
erros que poderão interferir no resultado final.
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