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Uso Racional de Antibióticos é o foco da bioMérieux  no 

51º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica 

 

No estande estarão expostas soluções que garantem resultados rápidos e 

decisões seguras, como o sistema FilmArray 

 

SÃO PAULO, SETEMBRO de 2017  ‒ Com soluções inovadoras e exclusivas no 

País voltadas ao diagnóstico rápido e preciso, a bioMérieux, empresa francesa 

líder mundial em diagnóstico in vitro, é a parceira dos profissionais de saúde no 

gerenciamento antimicrobiano. O conceito será reforçado pela empresa em seu 

estande no 51º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial, 

que acontecerá entre os dias 26 a 29 de setembro de 2017, no Palácio das 

Convenções - Anhembi Parque (Av. Olavo Fontoura, nº 1.209, Santana), em São 

Paulo. 

Em um único local, a empresa irá reunir as principais soluções voltadas ao 

diagnóstico rápido e sua utilização pelos profissionais de saúde na importante 

missão de salvar vidas. 

Entre os destaques da bioMérieux nesta edição está o sistema FilmArray , 

plataforma para testes moleculares desde a preparação de diferentes tipos de 

amostras até a análise automática dos resultados, que utiliza a abordagem 

sindrômica e, em apenas uma hora, é capaz de detectar diversos microrganismos 

por meio de painéis. 

 

 

 



 

Outra tecnologia inovadora é o equipamento VIRTUO, a revolução em automação 

para hemoculturas, com a entrada automatizada das garrafas e medição do nível 

de sangue coletado em cada amostra. Por meio de uma análise logarítmica 

revolucionária, a detecção da positividade ocorre até 3 horas mais rápido que as 

atuais metodologias disponíveis, abreviando a tomada de decisão para a 

terapêutica, além da liberação automática das garrafas positivas e negativas, 

otimizando, assim, o fluxo laboratorial. 

 

Para a família VIDAS, a novidade é a aprovação, tanto pela Anvisa quanto pelo 

FDA, para ampliação do uso do VIDAS BRAHMS PCT , um teste automatizado 

que permite a detecção da Procalcitonina (PCT) para auxiliar os médicos no uso 

racional de antibióticos nas infecções do trato respiratório inferior (ITRI) e sepse. 

Com essas duas novas extensões de uso, o VIDAS BRAHMS PCT torna-se o 

primeiro e único teste de procalcitonina aprovado pelos órgãos competentes para 

auxiliar os médicos no gerenciamento de antibióticos em pacientes com ITRI 

(suspeita ou confirmada) ou sepse. 

O uso do VIDAS BRAHMS PCT nestas situações clínicas frequentes e 

importantes irá ajudar a reduzir o uso inadequado e desnecessário de antibióticos, 

o que pode evitar os efeitos colaterais associados ao seu uso e ao mesmo tempo 

diminuir ou evitar o surgimento de bactérias resistentes. 



 

Novo software RIO  – O Sistema de Saúde no Brasil está cada vez mais 

dependente de Sistemas Informatizados de Informação. Esse dado tornou-se 

crítico para otimizar a performance do laboratório, o atendimento aos pacientes e 

a interação com o corpo clínico envolvido com a recuperação da saúde, sobretudo 

daqueles em regime de hospitalização. 

Mas muitos desses softwares falham. Uma das razões é a baixa aceitação do 

usuário por causa da incapacidade desses sistemas de interoperarem 

eficientemente entre os diversos sistemas existentes no mercado de saúde. 

Com a finalidade de suprir esta necessidade, a bioMérieux apresentará com 

exclusividade no 51º CBPC o novo software RIO, o único Sistema de Informação 

para os laboratórios de microbiologia capaz de administrar ambientes multi-site de 

negócio, minimizando os riscos de falhas técnicas por meio de seu motor de 

regras de negócio, combinando adequação de procedimentos técnicos-

operacionais com a organização / layout do laboratório. 

Projetado para melhorar a eficiência do laboratório, este sistema garante 

otimização de desempenho técnico, diminuindo custos, sustentando de forma 

continuada melhores resultados para toda a cadeia de valor onde o Laboratório de 

Microbiologia se insere. 

Quem visitar o estande da bioMérieux poderá conhecer mais sobre a importância 

do Uso Racional de Antibióticos e a importante sinergia entre todas as áreas neste 

grande desafio na área da saúde. Os participantes poderão ainda ter acesso às 

atividades interativas e participar de um game que abordará as tecnologias da 

bioMérieux voltadas ao diagnóstico rápido.  

 

Sobre a bioMérieux 

Há mais de 50 anos no mercado, a bioMérieux é líder na área de diagnóstico in 

vitro. Em todo o mundo, a empresa tem a missão de contribuir efetivamente com o 

desenvolvimento da saúde pública, fornecendo soluções (reagentes, 

equipamentos e softwares) que determinam a origem da doença e de 

contaminações de produtos industrializados a fim de melhorar a saúde do paciente 

e garantir segurança aos consumidores.  



 

Fundada na França em 1963, a bioMérieux tem cerca de 5.800 colaboradores e 

está presente em mais de 150 países, por meio de 41 filiais e uma ampla rede de 

distribuidores. 

No Brasil, a bioMérieux possui o laboratório P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) 

situado no Rio de Janeiro, que foi inaugurado em 2009, e até 2014 a equipe teve 

como missão dar suporte à produção local da linha Imuno e desenvolver produtos de 

interesse para o grupo bioMérieux. No final de 2014, a visão do setor P&D da 

bioMérieux Brasil se reestruturou para focar nas infecções tropicais e servir à 

estratégia local e global, a fim de responder às necessidades dos mercados 

emergentes e negligenciados. 

A família Mérieux tem uma tradição ao longo de um século de compromisso na 

luta contra as doenças infecciosas. Marcel Mérieux, que trabalhou com Louis 

Pasteur e fundou o Instituto Mérieux, o Dr. Charles Mérieux, Alain Mérieux e Dr. 

Christophe Mérieux dedicaram suas vidas à biologia, com o objetivo de melhorar a 

saúde mundial. 

_______________________________________________________________ 

Mais informações: 

Veropress Comunicação Corporativa – Assessoria de i mprensa da 

bioMérieux 

Thais Abrahão (thais@veropress.com.br) – (11) 9900-8402 / (11) 3061-2263 e 

Rosana Monteiro – (Rosana1@veropress.com.br) – (11) 3062-0843 

 


