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A infeção do trato urinário (ITU) consiste numa doença infeciosa que pode atingir as vias urinárias superiores e/ou inferiores.
Convencionalmente, o diagnóstico de ITU resulta da observação de microscopia do sedimento seguida de cultura. Nos últimos
anos, no sentido de agilizar o diagnóstico de ITU, foram desenvolvidos analisadores automáticos de urina com capacidade de
triagem de amostras de urina para realização de urocultura.

O sistema Sysmex UF-5000® utiliza citometria de fluxo fluorescente com sistema ótico, formado por um laser semicondutor azul
que utiliza dois canais e quatro sinais de luz diferentes, avaliando as características internas, da membrana ou da superfície. Este
analisador permite efetuar um screening das amostras de urina e identificar, com base em algoritmos, as amostras negativas,
evitando a realização de culturas desnecessárias, a instituição de antibioterapia desadequada e a emergência de resistências aos
antimicrobianos.

Objetivo: Avaliar a correlação entre os resultados determinados pelo Sysmex 5000® e os
resultados obtidos no equipamento dedicado à análise de sedimento urinário por microscopia
ótica - Menarini SediMax®.

Foram identificadas 53 amostras com critérios de ITU no Sysmex
5000®, verificando-se uma correlação positiva com os resultados
obtidos no equipamento Menarini SediMax®.
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GRÁFICO 1: POPULAÇÃO EM ESTUDO 

Foram analisadas 218 amostras de urina.

Parâmetro r p
Presença de bactérias 0,52 <0,0001
Número de leucócitos 0,56 <0,0001
Número de eritrócitos 0,55 <0,0001
Número de CED 0,67 <0,0001
Presença de cristais 0,55 <0,0001

Tabela 1: Análise da correlação de resultados obtidos nos equipamentos Sysmex
5000® e Menarini SediMax®.

Metodologia: Análise nos equipamentos Menarini SediMax® e Sysmex 5000® de amostras de urina de jato
médio, colhidas para tubo estéril sem conservante, selecionadas aleatoriamente.
Comparação de resultados obtidos: número de eritrócitos, leucócitos, células epiteliais de descamação
(CED), bactérias e cristais (Cris).
Avaliação da concordância entre técnicas mediante correlação (r): de Pearson para leucócitos e eritrócitos e
de Spearman para bactérias, CED e cristais.
Considerou-se uma correlação adequada clinicamente a partir de 0,5.

Idade média da população em estudo de 62±18 anos.

O equipamento Sysmex 5000® é uma mais valia uma vez que com uma amostra única permite não só efetuar o screening
de infeção urinária como quantificar outros parâmetros relativos ao sedimento urinário nomeadamente GV, GB, CED e
Cris.
Esta característica, quando aplicada a amostras provenientes do Serviço de Urgência, permite numa amostra única efetuar
a análise de parâmetros relativos à função renal e o “rule out” de infeção urinária.
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