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resumo 
 

 

O presente relatório descreve os projetos desenvolvidos durante o estágio 
curricular realizado na empresa Avelab (Laboratórios Médicos de Análises 
Clínicas), que foi realizado para conclusão do Mestrado de Estatística Médica 
da Universidade de Aveiro. Os projetos desenvolvidos centraram-se na análise 
de dados da empresa. 

O primeiro projeto consistiu numa análise dos valores de cycle threshold dos 
testes obtidos por  RT – PCR em tempo real para deteção de SARS – CoV – 2 
validados como inconclusivos. O segundo projeto consistiu na descrição do perfil 
de suscetibilidade aos antimicrobianos das principais bactérias associadas a 
infeções do trato urinário no distrito de Aveiro. O terceiro projeto consistiu no 
estudo da evolução dos níveis de  Imunoglobulina G específica para o vírus da 
rubéola ao longo do tempo. Além dos três projetos supramencionados o estágio 
englobou outros projetos mais pequenos.  

A realização deste estágio foi, de facto, muito importante, no sentido em que 
permitiu, num contexto real, a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo 
do mestrado. Salientam-se as técnicas de visualização e análise descritiva de 
dados, bem como de modelação: modelos de regressão e de equações de 
estimação generalizadas. 
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abstract 

 
This report details the projects developed during the curricular internship carried 
out at Avelab (Medical Clinical Analysis Laboratories), to obtain a master’s 
degree in Medical Statistics at the University of Aveiro. The projects developed 
focused on the analysis of company data.  

The first project developed consisted of an analysis of the cycle threshold values 
of the tests obtained by RT – PCR real time for the detection of SARS – CoV – 
2 validated as inconclusive. The second project consisted of the description of 
the antimicrobial susceptibility profile of the main bacteria associated with urinary 
tract infections in the district of Aveiro. The third project consisted of the study of 
the evolution of Rubella virus – specific immunoglobulin G levels over time. In 
addition to the three projects mentioned above, the internship included two other 
smaller projects.  

The completion of this internship was, in fact, very important, in the sense that it 
allowed, in a real context, the application of the knowledge acquired during the 
master's degree. The techniques of visualization and descriptive analysis of the 
data are highlighted, as well as the modeling: regression models and generalized 
estimating equations. 
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1. Introdução 
O Mestrado de Estatística Médica da Universidade de Aveiro, para além da sua componente letiva 

teórica, teórico-prática e prático-laboratorial, proporciona aos seus alunos a opção de realização 

de um estágio curricular que permite complementar esses conhecimentos num meio empresarial. 

O presente relatório descreve o estágio curricular realizado na empresa Avelab, que é um 

laboratório médico de análises clínicas. O estágio foi realizado para conclusão do mestrado 

supramencionado. Este teve início no dia 1 de janeiro de 2022 e terminou no dia 30 de junho de 

2022 e teve a orientação da Professora Doutora Vera Afreixo, da Dr.ª Ana Rute Nunes, da Dr.ª 

Miriam Rocha e da Dr.ª Teresa Raposo. 

A Avelab foi fundada em 1956 em Aveiro. Apesar do laboratório central ser em Aveiro (Forca), 

conta com mais de 100 postos de colheita em vários pontos de Portugal, mais especificamente no 

norte (Braga, Porto, Vila Nova de Famalicão e Vila Real) e centro (Aveiro, Coimbra, Guarda e 

Viseu). Este é um laboratório de referência a nível nacional. O laboratório divide-se em vários 

setores: microbiologia; biologia molecular; imunoquímica, autoimunidade e alergias; uroanálises 

e serologia; coagulação e hemostase; e hematologia. 

A escolha da Avelab, para a realização do estágio final de mestrado, foi motivada pela abundância 

de dados que a empresa tem disponíveis e da possibilidade de neles aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do mestrado.  

O estágio teve como principais objetivos a minha integração no grupo de trabalho da Avelab, bem 

como a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado em dados reais da empresa. 

No presente capítulo, que é o capítulo 1. Introdução, é realizada uma breve descrição da entidade 

acolhedora, é apresentada a motivação para a escolha da empresa para a realização do estágio e 

são apresentados os objetivos do estágio. Nos capítulos 2., 3., 4. e 5. estão descritos os projetos 

desenvolvidos ao longo do estágio. No capítulo 6. Considerações finais, é realizado um balanço 

global do estágio e são apresentadas as perspetivas futuras. 
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    2. Projeto A 

Análise dos valores de cycle threshold dos testes obtidos por RT 

– PCR em tempo real para deteção de  

SARS – CoV – 2 validados como inconclusivos 

2.1. Introdução 

Em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, foi identificado o primeiro caso de doença 

por coronavírus 2019 (COVID – 19) e, consequentemente, o foco de transmissão das infeções 

nessa cidade. Clinicamente estes doentes apresentavam febre, mal-estar, tosse seca e dispneia, 

tendo sido diagnosticados inicialmente com pneumonia de etiologia viral desconhecida. 

Posteriormente, com o isolamento e sequenciação viral, descobriu-se que o agente causador dessa 

pneumonia era um novo coronavírus, o sétimo coronavírus conhecido a poder infetar o ser 

humano. Esse vírus foi denominado pelo Comité Internacional de Taxonomia de Vírus por 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS – CoV – 2). O número de casos 

rapidamente começou a aumentar a nível global. Assim, a 20 de janeiro de 2020, a Organização 

Mundial de Saúde declarou tal situação como estado de emergência de saúde pública de âmbito 

internacional e a 11 de março de 2020 como pandemia [1]. 

De forma a prevenir a propagação da doença é de extrema importância identificar e isolar as 

pessoas infetadas. Atualmente, o gold-standard para o diagnóstico da doença é o método de 

transcrição reversa seguido de reação em cadeia da polimerase (RT – PCR) em tempo real 

realizado a partir de amostras do trato respiratório [2], [3]. 

Nos próximos parágrafos encontra-se sucintamente descrito o princípio dos ensaios RT – PCR 

em tempo real. De forma a acompanhar-se melhor essa descrição, na figura 1 encontra-se a sua 

representação esquemática. 

Primeiramente,  a amostra biológica é recolhida e, de seguida, é realizada a extração do genoma 

viral, que no caso do SARS – CoV – 2 é o ácido ribonucleico (RNA) [4]. O RNA é convertido 

em ácido desoxirribonucleico complementar (cDNA) através da enzima transcriptase reversa. De 

seguida, o cDNA sintetizado é sujeito a reações de amplificação cíclicas em cadeia pela enzima 

Taq – polimerase [5]. 

A cadeia dupla de cDNA é desnaturada, formando-se duas cadeias simples de cDNA. Ocorre o 

annealing dos primers e probes às sequências alvo das cadeias simples de cDNA. Um primer é 

uma sequência pequena de DNA que serve como ponto de início para a síntese/replicação de 
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DNA. Já uma probe é um fragmento de DNA usado para detetar a presença de uma sequência 

específica de DNA. As probes usadas neste tipo de ensaios são duplamente marcadas com um 

fluoróforo, ligado covalentemente à extremidade 5’, e um supressor, ligado covalentemente à 

extremidade 3’, e são chamadas de Taq – Man [5]. Por fim, a enzima DNA polimerase, 

comummente a Taq – polimerase, incorpora desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs) nas 

cadeias simples de cDNA por complementaridade de bases no sentido de 5’ a 3’ (Extensão). 

Enquanto as probes estão hibridizadas com a sequência alvo de cDNA, a sua fluorescência está 

inibida. No entanto, quando existe a degradação das probes pela Taq-polimerase, que tem 

atividade de exonuclease [6], a libertação do fluoróforo resulta num sinal de fluorescência [5].  

As aplicações modernas da técnica RT – PCR permitem que a reação seja monitorizada a cada 

passo (RT – PCR em tempo real), sendo os sinais de fluorescência emitidos detetados em tempo 

real [4]. Os três passos de PCR são repetidos, sendo o número de ciclos de amplificação 

predefinido. Se o alvo molecular estiver presente na amostra, então a cada ciclo ocorre a sua 

duplicação. 

 

Figura 1. Representação do princípio geral do método RT – PCR em tempo real. Esquema adaptado de 

Afzal et al., 2020 ([5]). 
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Curvas de amplificação 

Ao longo de um ensaio de RT – PCR em tempo real é desenhada uma curva do sinal de 

fluorescência em função do número do ciclo de amplificação, sendo essa curva sigmoidal (forma 

de S). Esta ao intersetar o valor de threshold (limiar de fluorescência estabelecido para 

positividade) permite determinar o número de ciclos de amplificação necessários para o sinal ser 

detetado [7], [8], que é conhecido como valor de cycle threshold (Ct). O valor de Ct ocorre na 

fase exponencial da curva de amplificação, onde o sinal de fluorescência aumenta 

proporcionalmente à quantidade de ácidos nucleicos amplificados, permitindo uma quantificação 

indireta do RNA viral presente na amostra [2]. Naturalmente, à medida que a reação ocorre a 

quantidade de reagentes vai diminuindo, e a amplificação do alvo molecular vai deixar de ocorrer 

exponencialmente, chegando-se a uma fase em que se forma apenas uma quantidade 

insignificante de produto ou até em que deixa de haver a sua formação. Esta fase designa-se por 

plateau [8]. No gráfico representado na figura 2 está o esquema de uma curva de amplificação 

resultante de um ensaio RT – PCR em tempo real, bem como a indicação das suas fases, do valor 

de threshold e de Ct. 

 

Figura 2. Representação de uma curva de amplificação de um ensaio RT – PCR em tempo real: indicação 

das suas fases, do valor de threshold e de cycle threshold (Ct). 

Interpretação dos valores de Ct 

Se o sinal de fluorescência atingir o valor de threshold dentro de um certo número de ciclos de 

amplificação para os alvos moleculares estabelecidos pelo fabricante, o resultado do teste é 

clinicamente reportado como positivo. Caso contrário o resultado é reportado como negativo. É 

de referir que o resultado pode também ser inconclusivo quando o número de alvos moleculares 

detetados for inferior ao critério para positividade. No entanto, é de referir que um resultado 

positivo do teste reflete apenas a deteção de RNA viral na amostra e não indica necessariamente 
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a presença de vírus viável e a existência de infeciosidade [9]. A infeciosidade encontra-se 

relacionada aos valores de Ct, já que estes refletem indiretamente a quantidade de RNA viral 

presente na amostra: quanto maior o valor de Ct, menor a quantidade de RNA viral, menor o risco 

de infeciosidade. Embora a afirmação anterior seja verdade, a existência de uma quantidade de 

RNA viral até à qual a transmissibilidade do vírus não é possível permanece incerta. Assim, vários 

estudos têm decorrido nesse sentido, sendo muito importantes, uma vez que esse conhecimento 

pode ajudar em muito no controlo da pandemia [10]. A maioria dos laboratórios reporta os 

resultados dos testes somente como um resultado binário (positivo ou negativo). 

Razões para os valores de Ct não serem reportados 

Apesar dos valores de Ct se correlacionarem com a quantidade de RNA viral presente na amostra, 

os seus valores não dependem exclusivamente dessa quantidade. Um dos fatores que tem grande 

influência  no seu valor, sendo a principal causa que leva a que os laboratórios não reportem os 

valores de Ct, é a existência de grande variabilidade nos protocolos seguidos nos diversos 

laboratórios [11], [12]. Ainda não existe uma padronização protocolar entre laboratórios, apesar 

de se estarem a desenvolver esforços para o conseguir. Assim, os valores de Ct não são universais, 

nem equivalentes entre os diversos ensaios realizados [3]. Naturalmente, existem outros fatores 

que podem influenciar os resultados de um ensaio, tal como a qualidade da amostra extraída, que 

pode estar relacionada com as condições de colheita e/ou com as condições de conservação da 

amostra. 

Genes alvo 

Os conjuntos primer – probe num ensaio RT – PCR para a deteção de SARS – CoV – 2 são, 

naturalmente, direcionados para as diferentes regiões do genoma do vírus. O genoma viral 

consiste em dois grandes genes, Open Reading Frame 1a e 1b (ORF1ab), que incluem o gene que 

codifica a enzima RNA – dependent RNA polymerase (RdRp), e numa região mais pequena que 

engloba os genes que codificam a proteína Spike (S), a proteína do Envelope (E), a proteína de 

Membrana (M) e a proteína da Nucleocápside (N) [5]. São os genes RdRp, E, N e S que são os 

alvos mais frequentemente usados nos ensaios RT – PCR para deteção de SARS – CoV – 2 [5], 

[13], tendo cada um destes genes diferentes especificidades e sensibilidades [14]. O ensaio 

proposto por Charité – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology [15] é um dos mais 

populares. Este protocolo tem como alvos os genes E, RdRp e N. O gene E é apenas usado como 

triagem inicial, já que não é específico para deteção do vírus SARS – CoV – 2: deteta outros vírus 

do subgénero Sarbecovirus. O gene RdRp é posteriormente utilizado para o confirmar, sendo este 

específico para deteção de SARS – CoV – 2. Também o gene N é específico para deteção de 

SARS – CoV – 2, podendo ser este utilizado como uma confirmação adicional [16]. 
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2.2. Objetivos 

O principal objetivo do presente projeto foi verificar se, relativamente ao período englobado pela 

análise (27 de dezembro de 2021 a 26 de janeiro de 2022), teria sido possível distinguir os 

resultados dos testes RT – PCR para deteção de SARS – CoV – 2 realizados no laboratório Avelab 

que foram validados como inconclusivos e que aquando da repetição deram negativo, daqueles 

que aquando da repetição deram positivo, de forma a reduzir o número de testes inconclusivos 

reportados.  

2.3. Métodos 

A presente análise englobou os resultados dos testes RT – PCR em tempo real para deteção de 

SARS – CoV – 2 realizados no Laboratório Avelab Norte desde o dia 27 de dezembro de 2021 a 

26 de janeiro de 2022. TaqPath™ COVID – 19 CE – IVD RT – PCR foi o kit que foi utilizado 

para a realização dos  testes RT – PCR em tempo real para deteção de SARS – CoV – 2. Os genes 

alvo são o S, o N e o ORF1ab. 

Critérios de validação dos resultados 

Um resultado é validado como positivo se ocorrer a amplificação de todos os genes ou de apenas 

dois e se os valores de Ct forem inferiores ou iguais a 37. Através do perfil de genes amplificados 

no período em questão, foi possível suspeitar da variante Ómicron do vírus pela deleção do gene 

S. O resultado é validado como negativo se não ocorrer a amplificação de nenhum dos genes. Ou, 

se ocorrendo os valores de Ct, forem superiores a 37. Quando apenas ocorre a amplificação de 

um gene o resultado é validado como inconclusivo. Estes critérios são os que são estabelecidos 

pelo fabricante do kit. No entanto, existe margem para os laboratórios adaptarem esses critérios.   

Assim, a Avelab tem alguns critérios internos. Há casos em que, tendo o resultado um padrão 

típico de positivo mediante os critérios do fabricante do kit, sendo os valores de Ct superiores a 

32, o resultado é validado como inconclusivo. Usualmente, atribui-se a esse resultado uma das 

seguintes razões: ou o paciente está no início ou no final da infeção. O laboratório não tem 

informação acerca de qual das situações se está perante. Aquando da repetição, se os valores de 

Ct diminuem, o resultado validado é dado como positivo. Se, pelo contrário, aumentam ou os 

genes deixam até de amplificar, o resultado validado é dado como negativo. 

Seleção das observações  

Durante o período em análise foram realizados um total de 7840 testes. O resultado validado de 

46.6% (3651) dos testes é positivo, de 48.4% (3792) negativo e de 5.1% (397) inconclusivo. 
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Neste período a variante dominante era a Ómicron. Apenas foram consideradas as observações 

indicativas dessa variante. Como já referido anteriormente, suspeita-se dessa variante se não 

ocorrer a amplificação do gene S. Assim, ficou-se com 7712 observações, das quais 45.8% (3532) 

têm associado um resultado validado como positivo, 49.2% (3792) como negativo e 5.0% (388) 

como inconclusivo. 

23 pacientes durante o período em estudo testaram positivo duas ou três vezes. Nestes casos, 

considerou-se apenas o resultado do primeiro teste realizado, já que os resultados dos testes 

seguintes correspondem ao mesmo episódio de contaminação do primeiro. Desta forma, apenas 

se consideraram 3506 resultados validados como positivos. 

Relativamente aos resultados validados como inconclusivos, somente se teve em consideração 

aqueles que foram repetidos no máximo três dias depois e cujo resultado da repetição foi diferente 

de inconclusivo, ou seja, positivo ou negativo, o que corresponde a um total de 151 observações. 

Aqui encontram-se vários padrões de resultados inconclusivos, estando de seguida a 

nomenclatura utilizada para cada um deles. Os vários padrões são os seguintes: 0 / A / A, 0 / 0 / 

A e 0 / A / 0. O que se encontra na primeira posição diz respeito ao gene S, na segunda ao gene 

N e na terceira ao gene ORF1ab. “A” representa o valor de Ct de um gene que amplificou e “0” 

representa um gene que não amplificou. O padrão 0 / A / A foi o único considerado, 

correspondendo a 119 observações. A razão para este padrão ser o único considerado prende-se 

com o facto de nos restantes padrões não existir dúvida na sua classificação como inconclusivo. 

Aquando da comparação dos valores de Ct de vários grupos (resultados validados como 

inconclusivos que na repetição deram negativo, resultados validados como inconclusivos que na 

repetição deram positivo e resultados validados como positivos), naturalmente existem 

observações que pertencem a grupos diferentes, mas que dizem respeito ao mesmo indivíduo. 

Foram encontradas 4 observações correspondentes ao mesmo indivíduo no grupo dos resultados 

validados como inconclusivos que na repetição deram negativo e naquele que corresponde aos 

resultados validados como positivos. Já em relação ao grupo dos resultados validados como 

inconclusivos que na repetição deram positivo e ao grupo dos resultados validados como 

positivos, foram encontradas 53 observações que dizem respeito ao mesmo indivíduo. De forma 

a tornar os grupos independentes, o critério para deixar de haver essa sobreposição foi a remoção 

dessas observações no grupo dos resultados validados como positivos. A razão para tal escolha 

foi o grande número de resultados validados positivos (3506) face aos outros dois grupos 

(resultados validados como inconclusivos que na repetição deram negativo: 66; resultados 

validados como inconclusivos que na repetição deram positivo: 53). Assim, aquando da realização 

de comparações que envolveram estes três grupos, consideraram-se 3449 resultados validados 
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como positivos. Como já referido anteriormente, a dimensão dos outros dois grupos manteve-se 

a mesma. 

Análise dos dados 

Os valores de Ct são uma variável quantitativa. Para os descrever recorreu-se a algumas medidas 

amostrais, sendo as de localização as seguintes: mínimo, 1º quartil, mediana, média, 3º quartil e 

máximo. Já as de dispersão foram o desvio padrão e a amplitude interquartil. 

Consideraram-se três grupos de valores de Ct: resultados validados como inconclusivos que na 

repetição deram negativo, resultados validados como inconclusivos que na repetição deram 

positivo e resultados validados como positivos. 

Relativamente a cada grupo compararam-se os valores de Ct dos genes N e ORF1ab (comparação 

de dois grupos de amostras emparelhadas). Para tal, realizou-se a diferença dos valores de Ct dos 

dois genes. Para avaliar a normalidade dessa diferença, recorreu-se ao teste de ajustamento à 

normal de Shapiro-Wilk. A não rejeição da hipótese de normalidade levou à aplicação de uma 

abordagem paramétrica, mais especificamente do teste t de Student. A rejeição da hipótese de 

normalidade levou à aplicação de uma abordagem não paramétrica (teste de Wilcoxon ou teste 

dos sinais). Para escolher por qual dos testes optar, avaliou-se a simetria das diferenças. 

Considerou-se uma situação de assimetria relevante quando esta foi pelo menos igual a 2, sendo 

que em todas as situações ela foi dada como relevante, pelo que a abordagem não paramétrica 

utilizada foi sempre o teste dos sinais. Para cada grupo, foi também avaliada a correlação entre os 

valores de Ct dos dois genes. Para escolher qual o coeficiente de correlação a utilizar, a 

normalidade dos valores de Ct de cada um dos genes foi avaliada, recorrendo-se ao teste de 

ajustamento à normal de Shapiro-Wilk. Em caso de não rejeição da hipótese de normalidade nos 

dois genes, o coeficiente de correlação utilizado foi o de Pearson, caso contrário o de Spearman. 

Considerou-se a existência de uma correlação muito alta se o coeficiente está entre 0.90 e 1.00 (-

1.00 e -0.90), alta se está entre 0.70 e 0.90 (-0.90 e -0.70), moderada se está entre 0.50 e 0.70 (-

0.70 e -0.50), baixa se está entre 0.30 e 0.50 (-0.50 e -0.30) e irrelevante se está entre 0.00 e 0.30 

(-0.30 e 0.00) [17]. 

As análises referidas nos parágrafos que se seguem foram realizadas de forma conjunta para os 

dois genes, através da média dos valores de Ct.  

Os três grupos de valores de Ct foram comparados (comparação de três grupos de amostras 

independentes). Começou-se por aplicar uma análise de variância (ANOVA). Um dos resultados 

da ANOVA são os resíduos. A sua normalidade foi avaliada, recorrendo-se ao teste de 

ajustamento à normal de Shapiro-Wilk. Neste projeto ela foi sempre rejeitada, pelo que não se 
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considerou válido o resultado da ANOVA e optou-se pela abordagem não paramétrica dada pelo 

teste de Kruskal-Wallis. De seguida, se o resultado desse teste evidenciasse a existência de 

diferença significativas, aplicou-se comparações múltiplas, de forma a avaliar entre que grupos 

estavam as diferenças encontradas. Para tal a correção de Bonferroni foi a escolhida.  

Realizaram-se modelos de regressão logística binária. A variável dependente considerada foi o 

resultado após repetição do teste validado como inconclusivo: “Negativo” e “Positivo”. Já a 

variável independente foi o valor de Ct. Testou-se o ajuste do modelo às covariáveis sexo, 

feminino e masculino, e idade, em anos. Tais modelos foram comparados com o modelo mais 

simples, que tem somente os valores de Ct como variável independente, através do teste de razão 

de verosimilhanças. O resultado deste teste foi de que os modelos com ajuste não apresentavam 

diferenças estatisticamente significativas em relação ao outro, pelo que apenas se ficou com o 

modelo mais simples, tendo sido apenas apresentados os resultados referentes a esse modelo. A 

área abaixo da curva (AUC) foi utilizada como medida de desempenho do modelo. O valor de 

threshold dos valores previstos pelo modelo (probabilidades), que permite distinguir as duas 

categorias da variável dependente (“Negativo” e “Positivo”), foi escolhido considerando o índice 

de Youden. De acordo com esse índice, o valor de threshold é aquele que maximiza os valores de 

sensibilidade e especificidade, tendo sido estas duas medidas também utilizadas para medir o 

desempenho do modelo.  

Todas as análises foram realizadas a um nível de significância de 5% no software R. 

2.4. Resultados 

Começando pelo grupo de resultados validados como positivos, o resultado da comparação dos 

valores de Ct dos genes N e ORF1ab foi de que existem diferenças significativas (teste dos sinais, 

p < 0.001; mediana = 0.19). O mesmo foi verificado relativamente ao grupo de resultados 

validados como inconclusivo que na repetição deram negativo (teste t de Student, p < 0.001; média 

= 0.52). Pelo contrário, não foram encontradas diferenças significativas no que diz respeito ao 

grupo de resultados validados como inconclusivo que na repetição deram positivo (teste dos 

sinais, p = 0.05; média = 0.40). Para cada grupo foi avaliada a correlação entre os valores de Ct 

dos dois genes, sendo os coeficientes 0.98 (Spearman, correlação muito alta), 0.72 (Pearson, 

correlação alta) e 0.65 (Spearman, correlação moderada), respetivamente. Nas figuras 4, 5 e 6, 

em 2.6. Anexo, encontram-se representadas as distribuições das diferenças de valores de Ct de 

cada um dos grupos e os gráficos de dispersão dos pares de valores de Ct. Na tabela 2, em 2.6. 

Anexo, encontram-se algumas medidas amostrais dessas diferenças. 
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Na figura 3 encontra-se representada graficamente a distribuição da média dos valores de Ct dos 

dois genes em cada um dos três grupos (resultados validados como inconclusivos que na repetição 

deram negativo, dos resultados validados como inconclusivos que na repetição deram positivo e 

dos resultados positivos) e na tabela 1 encontram-se algumas medidas amostrais. Pela observação 

da figura é visível que as distribuições dos valores de Ct dos dois grupos de resultados 

inconclusivos são semelhantes. No entanto, é também visível que as medidas amostrais de 

localização são ligeiramente inferiores no grupo que contém os resultados validados como 

inconclusivo que na repetição deram positivo. Pelo contrário, a distribuição dos valores de Ct dos 

resultados validados como positivo é nitidamente distinta das restantes: existe uma tendência para 

os valores de Ct serem mais baixos, sendo que quase não existe sobreposição entre o gráfico 

correspondente a este grupo e os restantes. De facto, a aplicação do teste de Kruskal-Wallis, 

evidenciou a existência de diferenças significativas entre a mediana de pelo menos dois dos 

grupos (p < 0.001). A aplicação de comparações múltiplas, como esperado, evidenciou a 

existência de diferenças significativas entre os valores de Ct dos resultados validados como 

inconclusivos que na repetição deram negativo e dos resultados validados como positivos (p < 

0.001). Foram também encontradas diferenças significativas entre os valores de Ct dos resultados 

validados como inconclusivos que na repetição deram positivo e dos resultados validados como 

positivos (p < 0.001). Entre os valores de Ct dos dois grupos de resultados validados como 

inconclusivos não foram encontradas diferenças significativas (p = 0.93).  Os resultados obtidos 

de forma independente para os dois genes, embora semelhantes aos já referidos ao logo deste 

parágrafo, encontram-se nas figuras 7 e 8 e nas tabelas 3 e 4, em 2.6. Anexo. 

 

Figura 3. Distribuição da média dos valores de Ct dos genes N e ORF1ab dos resultados validados como 

inconclusivos que na repetição deram negativo (n = 66), dos resultados validados como inconclusivos que 

na repetição deram positivo (n = 53) e dos resultados validados como positivo (n = 3449). 
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Tabela 1. Medidas amostrais da média dos valores de Ct dos genes N e ORF1ab dos resultados validados 

como inconclusivos que na repetição deram negativo, dos resultados validados como inconclusivos que 

na repetição deram positivo e dos resultados validados como positivos. 

Medidas  
amostrais 

Média dos valores de Ct dos genes N e ORF1ab  

p* Inconclusivo->Negativo 
(n = 66) 

Inconclusivo->Positivo 
(n = 53) 

Positivo 
(n = 3449) 

Mínimo 29.95 29.77 8.13 

<0.001 

1º Quartil 31.73 31.51 14.89 

Mediana 32.71 32.53 17.44 

Média 32.79 32.56 18.66 

3º Quartil 33.85 33.65 21.42 

Máximo 35.60 36.78 35.30 

Desvio 
padrão 

1.32 1.51 5.19 

Amplitude 
interquartil 

2.12 2.14 6.53 

*Teste de Kruskal-Wallis. 

Como resultado do modelo de regressão logístico construído (variável dependente: resultado após 

repetição do teste validado com inconclusivo – “Negativo” ou “Positivo”; variável independente: 

média dos valores Ct dos genes N e ORF1ab), o coeficiente associado à variável independente 

considerada não é significativo (Odd Ratio (OR) = 0.89, Intervalo a 95% de confiança (IC95%) 

= [0.68, 1.15]). A AUC do modelo construído é 0.55 (IC95% = [0.45, 0.66]). O threshold de 

valores preditos pelo modelo (probabilidades) que de acordo com o índice de Youden melhor 

discrimina as categorias da variável dependente (maximiza a sensibilidade e a especificidade) é 

0.46. Assim, os valores de Ct aos quais se associaram um valor superior, foram categorizados em 

“Positivo”, os restantes em “Negativo”. Assim, obteve-se uma sensibilidade de 0.45 e uma 

especificidade de 0.67. É de referir que o modelo classificou como “Positivo” as observações que 

têm um valor de Ct associado até 32.27, tendo sido as restantes classificadas como “Negativo”. 

2.5. Discussão e conclusões 

Apesar de estatisticamente significativas, as diferenças que se encontraram entre os valores de Ct 

dos genes N e ORF1ab no grupo de resultados validados como positivos e no grupo de resultados 

validados como inconclusivos que na repetição deram negativo não foram consideradas 

clinicamente relevantes. Para cada grupo as correlações entre os valores de Ct dos genes N e 

ORF1ab foram pelo menos moderadas, sendo que no único grupo em que  correlação foi 

moderada (grupo de resultados validados como inconclusivos que na repetição deram positivo), 

o seu valor, 0.65, encontra-se mais próximo do threshold para a considerar alta, 0.70, do que 

baixa, 0.50. Foram estes os resultados que levaram a que as próximas análises fossem realizadas 

de forma conjunta para os dois genes (média). 
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Entre os valores de Ct dos dois grupos de resultados validados como inconclusivos não foram 

encontradas diferenças significativas, concluindo-se que as suas distribuições são quase que 

indistinguíveis. No entanto, apesar de já ser previsível que a aplicação de um modelo de regressão 

a estes dados não fosse providenciar resultados conclusivos, o mesmo foi aplicado. A AUC 

resultante foi superior a 0.50, assumindo o valor de 0.55, no entanto, o IC95% associado interceta 

o 0.50 – [0.45, 0.66], o que sugere que o modelo não discrimina as duas categorias da variável 

dependente, existindo uma certa aleatoriedade na classificação que realiza. Apesar da 

especificidade ser de 0.67 (a 67% dos pacientes que são “Negativo” foi realizada essa 

classificação), a sensibilidade é de 0.45 (a 45% dos pacientes que são “Positivo” foi realizada essa 

classificação). A sensibilidade demonstra uma classificação pior do que um cenário de 

aleatoriedade (sensibilidade = 0.50). 

Pelo contrário, foram encontradas diferenças significativas nos valores de Ct entre os dois grupos 

de resultados validados como inconclusivos e o grupo de resultados validados como positivos e, 

nestes casos, quase que não existe sobreposição entre as distribuições dos valores de Ct. Isto 

evidencia que os resultados são validados como positivos quando existe a certeza de que o são, 

caso contrário, por segurança do laboratório, eles são validados como inconclusivos.  

O Laboratório Avelab não tem informação sobre quanto tempo após cada paciente ter estado em 

contacto com alguém infetado realizou o teste. Isto seria uma informação importantíssima para 

auxiliar o laboratório na interpretação dos valores de Ct aquando da obtenção de valores que se 

aproximam do threshold para os considerar negativos, 37, mas que não chegam lá, que é o caso 

dos resultados validados como inconclusivos. A utilização desse conhecimento em combinação 

com o isolamento do vírus permitiria, de facto, distinguir os pacientes que se encontram no início 

de um episódio de infeção – tendo de permanecer em isolamento (resultado positivo), daqueles 

que já estão mesmo no fim da infeção – por conseguinte, sem razão para serem mantidos em 

isolamento (resultado negativo) – e, desta forma, reduzir o número de resultados inconclusivos 

reportados. Do ponto de vista da análise de dados, seria igualmente importante ter-se esse 

conhecimento, já que se poderia ajustar o modelo logístico construído à variável “tempo após 

contacto com alguém infetado” e, desta forma, talvez conseguir-se uma melhor discriminação 

entre os valores de Ct dos dois grupos de resultados validados como inconclusivos.  
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2.6. Anexo 

 

Figura 4. Resultados validados como inconclusivo que na repetição deram negativo (n = 66) (a) 

Distribuição da diferença dos valores de Ct dos genes N e ORF1ab. (b) Gráfico de dispersão entre os valores 

de Ct dos genes N e ORF1ab 

 

 

Figura 5. Resultados validados como inconclusivo que na repetição deram positivo (n = 53) (a) 

Distribuição da diferença dos valores de Ct dos genes N e ORF1ab. (b) Gráfico de dispersão entre os valores 

de Ct dos genes N e ORF1ab. 

 

(a) (b) 
(b) 

(a) (b) 
(b) 
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Figura 6. Resultados validados como positivo (n = 3506) (a) Distribuição da diferença dos valores de Ct 

dos genes N e ORF1ab. (b) Gráfico de dispersão entre os valores de Ct dos genes N e ORF1ab. 
 

Tabela 2. Medidas amostrais da  diferença entre os valores de Ct dos genes N e ORF1ab dos resultados 

validados como inconclusivos que na repetição deram negativo, dos resultados validados como 

inconclusivos que na repetição deram positivo e dos resultados validados como positivos. 

Medidas  
amostrais 

Diferença entre os valores de Ct dos genes N e ORF1ab 

Inconclusivo→Negativo 
(n = 66) 

Inconclusivo→Positivo 
(n = 53) 

Positivo 
(n = 3506) 

Mínimo -2.12 -3.39 -6.23 

1º Quartil -0.13 -0.24 -0.48 

Mediana 0.54 0.40 0.19 

Média 0.52 0.52 0.00 

3º Quartil 1.16 1.03 0.68 

Máximo 3.22 5.90 5.61 

Desvio 
padrão 

1.06 1.41 1.01 

Amplitude 
interquartil  

1.29 1.27 1.16 

 

(a) (b) 
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Figura 7. Distribuição dos valores de Ct do gene N dos resultados validados como inconclusivos que na 

repetição deram negativo (n = 66), dos resultados validados como inconclusivos que na repetição deram 

positivo (n = 53) e dos resultados validados como positivos (n = 3449). 

 

Tabela 3. Medidas amostrais dos valores de Ct do gene N dos resultados validados como inconclusivos 

que na repetição deram negativo, dos resultados validados como inconclusivos que na repetição deram 

positivo e dos resultados validados como positivos.  

Medidas  
amostrais 

Valores de Ct do gene N 

p* Inconclusivo→Negativo 
(n = 66) 

Inconclusivo→Positivo 
(n = 53) 

Positivo 
(n = 3449) 

Mínimo 29.89 29.32 7.44 

<0.001 

1º Quartil 32.03 31.51 14.79 

Mediana 32.91 32.70 17.44 

Média 33.05 32.83 18.66 

3º Quartil 33.94 33.64 21.42 

Máximo 36.45 39.73 35.01 

Desvio 
padrão 

1.45 1.82 5.30 

Amplitude 
interquartil  

1.90 2.13 6.63 

*Teste de Kruskal-Wallis. 
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Figura 8. Distribuição dos valores de Ct do gene ORF1ab dos resultados validados como inconclusivos 

que na repetição deram negativo (n = 66), dos resultados validados como inconclusivos que na repetição 

deram positivo (n = 53) e dos resultados positivos (n = 3449). 

 

Tabela 4. Medidas amostrais dos valores de Ct do gene ORF1ab dos resultados validados como 

inconclusivos que na repetição deram negativo, dos resultados validados como inconclusivos que na 

repetição deram positivo e dos resultados validados como positivos. 

Medidas  
amostrais 

Valores de Ct do gene ORF1ab 

p* Inconclusivo->Negativo 
(n = 66) 

Inconclusivo->Positivo 
(n = 53) 

Positivo 
(n = 3449) 

Mínimo 30.02 28.90 8.36 

<0.001 

1º Quartil 31.47 31.20 14.87 

Mediana 32.57 32.18 17.46 

Média 32.53 32.30 18.66 

3º Quartil 33.41 33.38 21.49 

Máximo 35.74 35.25 35.64 

Desvio 
padrão 

1.39 1.50 5.13 

Amplitude 
interquartil 

1.94 2.18 6.62 

*Teste de Kruskal-Wallis. 
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3. Projeto B 

Estudo do perfil de suscetibilidade antimicrobiana de bactérias 

associadas a infeções do trato urinário no distrito de Aveiro 

3.1. Introdução 

As infeções do trato urinário (ITUs) estão entre as infeções bacterianas mais comuns. Estas afetam 

cerca de 150 milhões de pessoas por ano globalmente [18], [19]. As ITUs são classificadas de 

acordo com o local da infeção e o nível de gravidade. Tendo em conta o local da infeção, estas 

podem ser classificadas como inferiores, se envolverem a bexiga (cistite), a uretra (uretrite) ou a 

próstata (prostatite) e como superiores, se envolverem os ureteres ou os rins (pielonefrite) [20], 

[21]. De acordo com o grau de severidade, podem ser classificadas como complicadas ou não 

complicadas. As complicadas tipicamente afetam indivíduos com alterações anatómicas ou 

funcionais do trato geniturinário, comorbilidades, tal como imunossupressão, ou que têm 

associada alguma outra condição, tal como gravidez ou menopausa. Estas condições aumentam o 

risco de desenvolver uma ITU mais grave comparativamente com os dos doentes em que não se 

verifica nenhum fator de risco associado, aos quais tipicamente se associam ITUs não 

complicadas [21]. 

A cistite não complicada é a ITU mais comum, compreendendo cerca de 95% de todas as ITUs 

sintomáticas [22]. As mulheres têm um maior risco de desenvolvimento de cistite em comparação 

com os homens, devendo-se isto, em parte, às suas diferenças anatómicas. Por exemplo, sendo a 

uretra feminina mais curta, existe maior facilidade de passagem das bactérias da abertura uretral 

para a bexiga [20]. 

Uma ITU pode ser causada por um amplo conjunto de agentes patogénicos, incluindo tanto 

bactérias de Gram-negativo, como de Gram-positivo, e também alguns fungos. A Escherichia 

coli é o uropatógeno mais frequente, já que este pertence à flora normal do intestino humano, 

tendo a capacidade de colonizar o trato urinário [23]. Os uropatógenos Klebsiella sp, Proteus sp. 

e Enterococcus sp. são também muito prevalentes [18], [23]. O diagnóstico e tratamento de uma 

ITU num estado inicial é muito importante, já que permite a diminuição das taxas de morbilidade. 

No entanto, isto implica que em muitos casos a terapêutica antimicrobiana seja prescrita 

empiricamente. De forma a administrar uma terapêutica empírica apropriada é fundamental o 

conhecimento das principais bactérias envolvidas nas ITUs, bem como dos respetivos padrões de 

suscetibilidade. Este conhecimento permite um controlo do aumento da resistência 

antimicrobiana [22], que tem atingindo níveis alarmantes nos agentes patogénicos associados às 
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ITUs e não só, e que é fruto do uso generalizado e indiscriminado de agentes antimicrobianos 

[24]. 

A resistência antimicrobiana ocorre quando os microrganismos desenvolvem mecanismos que os 

protegem dos efeitos dos agentes antimicrobianos [25]. Este é um problema crescente de saúde 

pública a nível global, sendo de grande importância a monitorização de tendências emergentes a 

nível local, de forma a ajudar nas decisões clínicas, intervenções de controlo de infeção e nas 

estratégias de contenção. A sua monitorização é normalmente realizada através de um resumo 

anual das percentagens de suscetibilidade (antibiograma cumulativo) [26]. 

3.1.1. Testes de suscetibilidade antimicrobiana 

Para determinar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana do microrganismo que está a causar 

infeção é necessário a realização de testes laboratoriais – conhecidos como testes de 

suscetibilidade antimicrobiana (TSA). Considerando apenas os métodos fenotípicos, os dois testes 

mais comuns para os realizar são os testes de difusão em disco e os de concentração mínima 

inibitória (CMI) [27]. A leitura dos resultados dos testes de difusão em disco é realizada através 

da observação do diâmetro do halo de inibição (DHI) (em mm). Para se entender o significado 

desse resultado é necessário perceber o princípio geral desses testes, que se encontra representado 

na figura 9. Estes consistem na introdução de pequenos discos de papel de filtro contendo 

concentrações específicas de diferentes agentes antimicrobianos numa placa de agar inoculada 

com o isolado bacteriano. Essa placa é incubada e durante esse período o agente antimicrobiano 

difunde radialmente. Naturalmente, a concentração de agente antimicrobiano é mais elevada perto 

do disco e vai diminuindo à medida que a distância ao disco aumenta. Após o período de 

incubação o DHI é medido. Quanto maior ele for, menores são as concentrações de agente 

antimicrobiano necessárias para inibir o crescimento do microrganismo [28]. É de referir que 

estes testes são realizados manualmente.  

 

Figura 9. Esquema do teste de difusão em disco. 
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Relativamente aos testes de CMI, estes têm como principal objetivo providenciar um resultado 

quantitativo da concentração mais baixa de agente antimicrobiano que é capaz de inibir o 

crescimento visível do microrganismo após um certo período de incubação. Esse resultado 

quantitativo é conhecido como CMI e comummente vem expresso em μg/mL [29]. Os testes de 

CMI são muitas vezes realizados com recurso a plataformas semi ou totalmente automatizadas 

[27].  

Definições de R, S e I – EUCAST 

Uma vez obtidos os valores de DHI ou de CMI, esses resultados precisam de ser interpretados, 

isto é, convertidos em categorias. Para se  proceder à categorização dos resultados, naturalmente, 

existem diretrizes internacionais, sendo as mais comuns as propostas pelo Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) e pelo Europeans Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST). Essas diretrizes contemplam breakpoints de valores de DHI e 

CMI, que permitem a distinção entre as várias categorias. Por recomendação da Direção Geral de 

Saúde, os laboratórios de microbiologia clínica portugueses devem seguir as normas propostas 

pelo EUCAST. De seguida, encontram-se essas categorias e as respetivas e atuais definições 

propostas pela EUCAST [30]: 

• Resistente (R). Um microrganismo é categorizado como “resistente” a um determinado 

agente antimicrobiano quando existe uma elevada probabilidade de a terapêutica falhar, 

mesmo quando a exposição é aumentada. A exposição é função do quanto o modo de 

administração, a dose, o intervalo entre doses, o tempo de infusão, bem como a 

distribuição e excreção do agente antimicrobiano têm influência sobre o microrganismo 

no local da infeção.  

• Suscetível com dosagem recomendada (S). Um microrganismo é categorizado como 

“suscetível com dosagem recomendada” a um determinado agente antimicrobiano 

quando existe uma elevada probabilidade de haver sucesso terapêutico usando as 

dosagens recomendadas de agente antimicrobiano.  

• Suscetível com exposição aumentada (I). Um microrganismo é categorizado como 

“suscetível com exposição aumentada” a um determinado agente antimicrobiano quando 

existe uma elevada probabilidade de haver sucesso terapêutico aquando do aumento da 

exposição.  

As definições referidas anteriormente encontram-se em vigor desde o início de 2019. 

Relativamente às definições antigas, isto é, anteriores a 2019, as novas enfatizam a relação entre 
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a exposição e as categorias de suscetibilidade. No que diz respeito às definições de S e R, estas 

mantiveram-se sem alterações adicionais significativas. Já na categoria I, as diferenças são mais 

notórias, encontrando-se a definição antiga de seguida:  

• Intermédio (I). Um microrganismo é categorizado como “intermédio” a um determinado 

agente antimicrobiano quando existe incerteza do efeito terapêutico. Isso implica que uma 

infeção possa ser tratada de forma adequada nos locais do corpo onde o agente 

antimicrobiano se encontra fisiologicamente mais concentrado ou quando possa ser usado 

uma dose elevada do mesmo. Indica também uma zona de segurança que pretende 

prevenir a interferência que pequenas e incontroláveis falhas na metodologia laboratorial 

possam ter na interpretação das categorias.   

A essa definição encontram-se associados três significados diferentes. Por um lado, a incerteza 

do efeito terapêutico (dúvidas relativamente à validade dos breakpoints) e dos resultados 

laboratoriais. Por outro lado, o efeito da exposição. A verdade é que a definição suscita dúvidas 

sobre o que fazer aquando do aparecimento de um I. Este acabava por ser tratado como se de um 

R se tratasse, levando os clínicos a evitar o uso de agentes antimicrobianos aos quais o I estava 

associado. A nova definição veio alterar isso, removendo as componentes de incerteza  e retendo 

o efeito de exposição. De facto, o que se pretende com a nova definição é que a categoria I seja 

vista como S. O que as distingue é somente o facto de na primeira se esperar atingir com elevada 

probabilidade o sucesso terapêutico ao aumentar-se a exposição. Já na segunda, para o conseguir 

podem ser utilizadas as dosagens recomendadas [30].  

Tabelas de breakpoints – EUCAST  

Como referido anteriormente (3.1.1. Testes de suscetibilidade antimicrobiana; Definições de 

R, S e I – EUCAST), existem diretrizes que contemplam breakpoints de valores de DHI e CMI, 

que permitem a distinção entre as várias categorias de suscetibilidades, R, S e I. Essas diretrizes 

encontram-se em tabelas. Nos parágrafos seguintes está uma breve descrição de como efetuar a 

leitura dessas tabelas, mais especificamente das propostas pela EUCAST. É de referir que estas 

são atualizadas anualmente, entrando as atualizações em vigor nos dias 1 de janeiro [31]. 

As tabelas 5 e 6 são segmentos de duas tabelas de breakpoints da EUCAST. A primeira refere- 

-se às bactérias do género Pseudomonas spp. e ao grupo de antibióticos fluoroquinolonas. A 

segunda refere-se às bactérias da ordem das Enterobacterales e ao grupo de antibióticos 

carbapenemos. 

  



Relatório de Estágio Curricular | Leonor Rodrigues 

 

21 

 

Categorização dos valores de CMI ou DHI 

Nas tabelas, a categoria I não aparece. Contudo, esta é interpretada como os valores que estão 

entre os breakpoints que definem as categorias S e R. Na tabela 6, considerando-se os breakpoints 

de CMI do agente antimicrobiano doripenem, se a CMI for inferior ou igual a 1 mg/L, categoriza-

se em S; se a CMI for superior a 2 mg/L, categoriza-se em R; por fim, se a CMI for igual 2 mg/L, 

categoriza-se em I. Se os breakpoints que definem as categorias S e R assumem o mesmo valor, 

então a categoria I não existe. Na tabela 6, considerando os breakpoints de CMI do agente 

antimicrobiano ertapenem, os que definem as categorias S e R são ambos 0.5 mg/L, pelo que 

neste caso a categoria I não existe [31].  

Breakpoint arbitrário 

Quando o breakpoint que define a categoria S é 0.001 mg/L, correspondente a um DHI de 50 mm, 

esse valor é arbitrário. Aqui a categoria S não existe. Na tabela 5, associado ao agente 

antimicrobiano ciprofloxacina, encontra-se associado um breakpoint arbitrário. Se o valor de CMI 

for superior a 0.5 mg/L categoriza-se em R, caso contrário, categoriza-se em I [31]. 

Breakpoints específicos para certos microrganismos e patologias 

Aparecem situações onde para um mesmo agente antimicrobiano, se observam breakpoints 

específicos consoante o microrganismo. Na tabela 6, considerando-se o agente antimicrobiano 

imipenem, têm-se breakpoints que são indicados para todos os microrganismos da ordem das 

Enterobacterales, com exceção daqueles que pertencem à família Morganellaceae. Depois 

aparecem os breakpoints que são indicados para os microrganismos que pertencem à família 

Morganellaceae. O mesmo acontece para determinadas patologias. Na tabela 6, considerando-se 

o agente antimicrobiano meropenem, têm-se breakpoints que são indicados para todas as 

patologias com exceção de meningite. Depois aparecem os breakpoints que são indicados quando 

se está perante uma situação de meningite [31]. 

Área de incerteza técnica (ATU) 

Com as novas definições de S, I e R, surgiu também a ATU. Esta foi implementada de forma a 

servir como um alerta para os laboratórios de incertezas associadas na interpretação em zonas 

específicas de CMI ou DHI para determinadas combinações de microrganismo/agente 

antimicrobiano. A ATU, usualmente, aparece definida por um valor de CMI e/ou por pequeno 

intervalo de valores de DHI. É de referir que esta não é uma quarta categoria de suscetibilidade. 

Também não é utilizada para compensar fracas competências metodológicas, já que se assume 

que o teste foi realizado sob condições metodológicas ótimas [31], [32]. 
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Existem várias formas de agir aquando do aparecimento da ATU, havendo liberdade para a sua 

escolha. Pode decidir agir-se perante o alerta e neste caso pode [32]: 

• Repetir-se o TSA, mas apenas se houver razões para acreditar que, aquando da realização 

do primeiro teste, houve falhas do ponto de vista técnico; 

• Confirmar-se o resultado usando um teste alternativo; 

• Reportar-se o resultado, mas adicionar um comentário a declarar que existe incerteza 

associada ao resultado; 

• Deixar-se a interpretação em branco e adicionar o comentário a explicar o porquê de ela 

não estar reportada; 

• Reportar-se o resultado como R. Se houver várias alternativas terapêuticas esta pode ser 

a opção mais segura; 

• Discutir-se com o clínico acerca do resultado. 

Por outro lado, pode decidir-se ignorar o alerta. Neste caso, o resultado é interpretado somente de 

acordo com os valores de CMI ou DHI obtidos e a ATU não tem interferência na interpretação 

[32].  

Na tabela 6, considerando o agente antimicrobiano meropenem/vaborbactam, aquando da 

obtenção de um valor de DHI que esteja entre 15 e 19 mm, está-se numa ATU [31]. 

Evidência insuficiente (IE)  

A IE indica que não existe breakpoint disponível, devido à inexistência de evidências suficientes 

de que o microrganismo é um bom alvo para a terapia com o agente antimicrobiano. Na tabela 5, 

considerando-se o agente antimicrobiano delafloxacina, não se tem breakpoints, havendo a 

indicação de IE [31]. 

Traço (-) 

Com um “-”, aparecem os casos para os quais não existem breakpoints, já que os TSA não são 

recomendados. Na tabela 5, considerando-se o agente antimicrobiano moxifloxacina, não 

existem breakpoints associados [31]. 
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Breakpoints destacados a amarelo  

Destacado a amarelo, aparecem as alterações que ocorreram relativamente à versão anterior do 

documento. Na tabela 5, considerando-se o agente antimicrobiano levofloxacina, o breakpoint 

para a categorização em R alterou relativamente à versão anterior [31].  

Tabela 5. Segmento da tabela de breakpoints para interpretação de CMIs e DHIs referente às bactérias do 

género Pseudomonas spp. e ao grupo de antibióticos fluoroquinolonas (EUCAST, 2022). 

 

Tabela 6. Segmento da tabela de breakpoints para interpretação de CMIs e DHIs referente às bactérias da 

ordem das Enterobacterales e ao grupo de antibióticos carbapenemos (EUCAST, 2022). 

 

Tabelas de resistência intrínseca e de fenótipos excecionais – EUCAST 

A proposta de tabelas de resistência intrínseca e de fenótipos excecionais surgiu de forma a servir 

como uma ferramenta para a validação da identificação das espécies e/ou dos TSA [33]. 

A resistência intrínseca, em contraste com a resistência adquirida, é uma característica que é 

inerente a todos ou quase todos os isolados de uma determinada espécie bacteriana, considerando-

se que é uma caraterística que é distintiva dessa espécie [28]. Nestes casos não é relevante a 

realização de TSA. Apesar disso, aquando da sua realização, um resultado suscetível (I ou S), 

deve ser revisto, já que provavelmente se está perante um erro na identificação do microrganismo 

ou no TSA. Exemplo de uma resistência intrínseca é a resistência de Proteus mirabilis à 

nitrofurantoína [33]. 

Os fenótipos excecionais são aqueles que ainda  se encontram pouco referenciados na literatura 

e/ou são muito raros. Aquando do aparecimento de um fenótipo excecional, estes devem ser 

confirmados, já que podem corresponder a um erro na identificação do microrganismo ou no TSA. 

Exemplo de um fenótipo excecional é a resistência de Staphylococcus aureus à vancomicina [33].  
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Regras especializadas – EUCAST 

As regras especializadas envolvem a inferência de mecanismos de resistência a partir dos 

resultados dos TSA. A aplicabilidade de tais regras encontra-se limitada pela variedade de agentes 

antimicrobianos testados. Exemplo de uma regra especializada é a seguinte: Se Proteus mirabilis 

é resistente à ampicilina, deve ser reportado como resistente à piperacilina – independentemente 

do resultado do TSA [33].  

3.1.2. Diretrizes para análise e apresentação de dados cumulativos 

resultantes dos TSA 

No ano de 2000, uma investigação coordenada pelo CLSI teve como principal conclusão a de que 

os resultados das análises de dados cumulativos resultantes dos TSA apresentavam baixa 

comparabilidade entre instituições (até dentro da mesma instituição), sendo isso resultado da 

diversidade metodológica no tratamento desse tipo de dados [34]. Numa tentativa de ultrapassar 

essas questões, o CLSI, desenvolveu diretrizes que pretendem  funcionar como um guia para a 

recolha, análise e apresentação dos dados de uma forma clara e consistente. A primeira edição do 

documento foi publicada em 2002. Atualmente, a edição mais recente é a quinta, tendo sido 

publicada em janeiro de 2022 [35]. 

De seguida encontra-se o resumo dos principais aspetos a ter em conta aquando da análise e 

apresentação de dados cumulativos resultantes dos TSA. Para tal, recorreu-se à quarta edição, 

publicada em 2014 [36], já que a versão mais recente ainda não se encontra disponível de forma 

gratuita. 

Análise dos dados 

Verificação dos dados 

Deve ser realizada uma verificação dos resultados dos TSA relativamente a todos os isolados. Os 

resultados só devem ser considerados como finais aquando desta verificação e, naturalmente, são 

esses resultados que farão parte do antibiograma cumulativo. Já existem vários softwares que 

estão, por exemplo, incluídos nos sistemas de informação laboratorial (SIL),  que fazem esta 

verificação de forma automática e alertam o utilizador para resultados incomuns [36]. 

Populações a incluir nas análises  

Idealmente os antibiogramas cumulativos devem ser gerados de forma independente para cada 

instituição que o laboratório atende. Mas por vezes tal não é possível, por exemplo,  no caso do 

número de isolados recolhidos em cada instituição poder não ser suficiente para que o cálculo de 
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estimativas de suscetibilidade tenham algum significado. Nesses casos, deverá agregar-se 

informação de várias instituições, desde que as populações que elas atendem sejam homogéneas 

(exemplo: mesma área geográfica) [36]. 

Periodicidade das análises 

Recomenda-se que a análise dos dados seja realizada com uma periodicidade anual. Mas também 

podem ser realizadas análises mais frequentes: quando se encontra disponível um elevado número 

de isolados; quando um novo agente antimicrobiano é testado; ou quando se percebe que existe 

uma mudança na percentagem de suscetibilidades ao longo do ano [36]. 

Isolados 

É muito comum haver vários isolados referentes ao mesmo doente. A verdade é que, para estudos 

que tenham como objetivo, por exemplo, a monitorização do desenvolvimento de resistências em 

cada indivíduo ao longo do tempo, é essencial considerar-se todos os isolados. Todavia, essa 

inclusão na construção de antibiogramas cumulativos, pode tornar as estimativas das 

suscetibilidades enviesadas em favor dos isolados dos doentes que aparecem com maior 

frequência. Assim, aquando da preparação de um antibiograma cumulativo recomenda-se 

somente a inclusão do primeiro isolado de uma determinada espécie por doente e por período de 

análise: independentemente do local do corpo; do padrão de suscetibilidades; ou de outras 

características fenotípicas. 

É  recomendado incluir-se no antibiograma cumulativo apenas os microrganismos aos quais se 

associam pelo menos 30 isolados durante o período em análise [36]. Esta recomendação tem como 

objetivo a obtenção de estimativas de suscetibilidades mais exatas, já que quanto menor o 

tamanho da amostra maior será o IC associado às estimativas. Diminui-se, assim, as interpretações 

erróneas associadas às estimativas de suscetibilidade por parte dos clínicos [37], [38]. No entanto, 

se nos dados estiverem incluídos microrganismos aos quais estão associados menos de 30 isolados 

e se se considerar essencial reportar as estimativas de suscetibilidades referentes a esses 

microrganismos, deverá ser adicionada uma nota a referir a diminuta validade estatística associada 

a essas estimativas. Em alternativa, nesses casos poderá acumular-se os dados por mais de um 

ano, como por exemplo de dois, adicionando-se uma nota a referi-lo [36].  

Agentes antimicrobianos 

Para a análise dos dados, devem estar disponíveis os resultados de todos os agentes 

antimicrobianos testados, e não somente aqueles resultados que são transmitidos aos clínicos, o 

que muitas vezes não acontece. Segue-se um exemplo de um problema que ocorre com essa não 



Relatório de Estágio Curricular | Leonor Rodrigues 

 

26 

 

disponibilização da totalidade dos resultados obtidos. Se os resultados referentes aos agentes 

antimicrobianos secundários estiverem apenas disponíveis para os isolados resistentes aos agentes 

antimicrobianos primários, as estimativas das suscetibilidades desse agente antimicrobiano 

secundário serão tendenciosas, no sentido em que são observados valores mais altos de 

resistências. O antibiograma apenas deverá incluir os agentes antimicrobianos testados 

rotineiramente e apropriados para cada espécie [36]. 

Cálculos 

Os dados devem aparecer em termos da percentagem de suscetibilidade antimicrobiana, já que o 

foco dos clínicos no momento da utilização de um antibiograma cumulativo está na probabilidade 

de sucesso da resposta terapêutica [36], [39].  

A análise da percentagem de suscetibilidade ao longo do tempo, requer que a interpretação dos 

valores de CMI ou DHI seja realizada de acordo com os breakpoints do momento em que a análise 

está a ser realizada. Se tal não for realizado, os resultados podem não ser comparáveis 

relativamente às situações em que os breakpoints alteraram. Aquando da não possibilidade da 

atualização de interpretações, deve incluir-se no relatório um comentário com essa limitação, 

indicando o ano ou anos em que ocorreram mudanças [36].  

Apresentação dos dados  

É recomendado que os dados sejam apresentados em formato tabela. As bactérias devem ser 

separadas de acordo com alguma característica relevante, como por exemplo em função da sua 

reatividade aos corantes de Gram, e dentro de cada grupo deverá considera-se um critério para as 

organizar. A organização por ordem alfabética ou por ordem de prevalência podem ser uma 

opção. O número de isolados associados a cada bactéria devem ser apresentados. Para as 

combinações microrganismo/agente antimicrobiano que se considerem relevantes deve 

apresentar-se a estimativa da percentagem de suscetibilidade. Para as combinações onde existe 

resistência intrínseca deve aparecer um “R”. Para as restantes situações, combinações não testadas 

ou não reportadas, deve aparecer um traço, “-”. No relatório deve ser incluído o período englobado 

pela análise (data de colheita do primeiro isolado e do último considerados). Devem também ser 

realizados comentários à metodologia utilizada [36]. 

3.1.3. AMR – Pacote do software R para trabalhar com dados sobre 

resistência antimicrobiana 

O AMR é um pacote do software R que permite a análise de dados sobre resistência 

antimicrobiana, que resultam dos  TSA. Este foi criado para análise de dados de rotina e para 
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investigação académica na Faculdade de Ciências Médicas na Universidade de Groningen (Países 

Baixos) e foi lançado publicamente pela primeira vez em 2018. Desde aí já foi utilizado em 175 

países. O pacote surgiu fruto da motivação de preencher a lacuna na existência de ferramentas 

padronizadas e reproduzíveis para trabalhar com dados sobre resistência antimicrobiana. Até ao 

aparecimento deste pacote não havia nenhum outro pacote disponível no software R para trabalhar 

com este tipo de dados [28], [39]–[41]. 

3.2. Objetivos 

Neste projeto descreveu-se do perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos das principais 

bactérias associadas a infeções do trato urinário no distrito de Aveiro nos anos de 2020, 2021 e 

nos primeiros 5 meses de 2022 na comunidade e em lares, através da construção dos 

antibiogramas cumulativos desses períodos. Tal foi realizado com o objetivo de se estabelecer 

terapêuticas empíricas adequadas. Por exemplo, em situações em que as infeções já estão em fases 

avançadas, ou até mesmo em feriados ou fins de semana em que os resultados dos TSA podem 

ser mais demorados, pode não ser vantajoso aguardá-los e ser útil optar-se pela terapia empírica. 

3.3. Métodos 

Para se proceder à construção dos antibiogramas cumulativos das principais bactérias associadas 

a infeções urinárias dos anos de 2020, 2021 e dos primeiros 5 meses de 2022, recorreu-se ao 

pacote AMR do software R. Ao longo desta secção são apresentados segmentos de código 

simplificado para as situações em que se recorreu ao uso desse pacote. 

Construção dos antibiogramas cumulativos – 2020 e 2021 

Os dados referentes aos anos de 2020 e 2021 foram extraídos do Apollo, que é o SIL em uso no 

Laboratório Avelab. A estrutura da base de dados encontra-se representada na tabela 7. É de 

referir que os dados foram obtidos pelo equipamento BD Phoenix™, que é o equipamento que 

realiza a identificação dos microrganismos e os TSA de forma automatizada. 

Tabela 7. Estrutura da base de dados extraída do Apollo. 

 

Aplicaram-se alguns filtros às observações da base de dados inicial. Só foram consideradas 

aquelas que correspondem a postos de colheita situados no distrito de Aveiro e que não 

correspondem a lares e/ou centros de dia (análise da comunidade). Este filtro foi possível de se 
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aplicar através da variável “ID Tubo”. Uma amostra é identificada por duas letras maiúsculas, 

seguindo-se cinco números, como por exemplo “AC12343”. As duas letras maiúsculas 

identificam o posto de colheita. Também só foram consideradas as observações que correspondem 

a exames bacteriológicos de urina. Este filtro foi possível de se aplicar através da variável “ID 

Análise”, onde a categoria “12” corresponde a esse exame. 

Procedeu-se à conversão da variável “Microrganismo”, que identifica a espécie das bactérias, em 

códigos (código 1). Por exemplo, “Escherichia coli” foi convertido em “B_ESCHR_COLI”. 

Nesse código “B” é a identificação do reino taxonómico (Bactéria), “ESCHR” é a identificação 

do género (Escherichia) e “COLI” permite a identificação da espécie (Escherichia coli). 

Naturalmente, por vezes, surgem incertezas sobre o código a atribuir aos microrganismos. Nesses 

casos, o programa lança um alerta com a identificação da incerteza e a classificação realizada. 

Essas situações foram revistas manualmente. 

Código 1. Conversão da variável “Microrganismo”, que identifica as espécies das bactérias, em códigos. 

Dados <- Dados %>% 
  mutate(Microrganismo = as.mo(Microrganismo)) 

Considerando as variáveis cujo nome são agentes antimicrobianos, as suas categorias são 

“Resistente”, “Sensível” e “Intermédio”.  Estas foram convertidas em “R”, “S” e “I”, 

respetivamente. Posteriormente, foram convertidas em objetos da classe rsi, que corresponde a 

um fator ordenado: “S” < “I” < “R” (código 2).  

Código 2. Conversão das categorias “R”, “S” e “I” em objetos da classe rsi. 

Dados <- Dados %>% 
  mutate(across(where(is.rsi.eligible), as.rsi)) 

O nome das variáveis referidas no parágrafo anterior foram alterados para códigos (código 3). 

Por exemplo, “Amoxicilina” passou a “AMX” e Aztreonam passou a “ATM”. Na incerteza na 

atribuição do código, o programa lança um alerta com a identificação dessas situações, tendo sido 

estas revistas manualmente. 

Código 3. Conversão do nome das variáveis com atributo de agentes antimicrobianos em códigos.  
Dados <- Dados %>% 
  rename_with(as.ab, where(is.rsi)) 

Adicionou-se à base de dados uma variável: “Gram_Bacteria” (código 4). Esta identifica o Gram 

da bactéria: negativo ou positivo.  

Código 4. Adição da variável que identifica o Gram das bactérias à base de dados. 
Dados <- Dados %>% 
  mutate(Gram_Bacteria = mo_gramstain(Microrganismo)) 

A variável “Ano”, que identifica o ano a que o isolado pertence, 2020 ou 2021, foi também 

adicionada à base de dados. 
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Apenas os primeiros isolados de cada indivíduo por espécie e por período de análise, que é o ano, 

foram considerados (código 5). 

Código 5. Filtro das observações da base de dados para os primeiros isolados de cada indivíduo por espécie 

e por período de análise, que é o ano. 
Dados <- Dados %>%  
  group_by(Ano) %>% 

  mutate(first = first_isolate(info = TRUE, 
                               col_date = "Data Colheita", 
                               col_patient_id = "ID Paciente",  
                               col_mo = "Microrganismo", 
                               method = "patient-based")) 

Dados <- Dados %>%  

  filter(first == TRUE) 

 

Em cada ano apenas foram consideradas as espécies de bactéria a que correspondem pelo menos 

30 isolados. Assim, todas aquelas em que essa condição não é verificada foram excluídas.   

Foi realizada uma verificação da base de dados, de forma a confirmar a sua concordância com as 

tabelas de breakpoints e com as regras especializadas definidas pela EUCAST. Foi obtido um 

relatório com todas as sugestões de alterações (código 6).  

Código 6. Confirmação da concordância da base de dados com as tabelas de breakpoints e com as regras 

especializadas definidas pelas EUCAST. 
Regras <- Dados %>%  

  eucast_rules(col_mo = "Microrganismo", 
               rules = c("breakpoints", "expert"),    
    verbose = TRUE)               

O relatório foi analisado, de forma a verificar que todas as alterações sugeridas estavam, de facto, 

em concordância com as regras definidas pelas EUCAST. As regras foram validadas e, de 

seguida, foram aplicadas à base de dados. A aplicação das regras à base de dados foi possível, 

através da remoção do comando verbose = TRUE  do código 6. 

Considerando como inicial a base de dados representada na tabela 7, a resultante foi a seguinte:  

Tabela 8. Base de dados resultante após tratamento da representada na tabela 7. 

 

Desta forma, a base de dados ficou preparada para o cálculo da estimativa de suscetibilidade para 

cada combinação microrganismo/agente antimicrobiano. Para o seu cálculo teve-se em 

consideração a seguinte equação: 
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% 𝑆𝐼 =
∑ [𝑥𝑖 ∈ {𝑆, 𝐼}]𝑘

𝑖=1

∑ [𝑥𝑖 ∈ {𝑅, 𝑆, 𝐼}]𝑘
𝑖=1

× 100 

Onde, 𝑥 é um vetor de comprimento 𝑘 que consiste nas seguintes categorias: “R” e/ou “S” e/ou 

“I”. [𝑥𝑖 ∈ 𝑆] é uma função que retoma o valor 1 cada vez que um elemento do vetor 𝑥 é “S” ou 

“I”, caso contrário, retoma o valor 0. Da mesma forma, relativamente ao denominador, a função 

[𝑥𝑖 ∈ {𝑅, 𝑆, 𝐼}] retoma o valor 1 cada vez que um elemento do vetor 𝑥  é “R”, “S” ou “I”, caso 

contrário, retoma o valor 0 [39].  

Começou-se por realizar esse cálculo somente para as combinações microrganismo/agente 

antimicrobiano, onde não se verifica resistência intrínseca (código 7). É de referir que o código 7 

diz respeito ao ano de 2020. Contudo, para o ano de 2021, o código é idêntico. 

Código 7. Cálculo das estimativas da percentagem de suscetibilidade somente para os casos onde não se 

verifica resistência intrínseca. 

Tabela2020=Dados[Dados$Ano==2020,] %>% 
  group_by(Microrganismo,Gram_Bacteria) %>% 

  summarise(across(not_intrinsic_resistant(),proportion_SI,as_percent = TRUE
)) %>% 
  rename_with(set_ab_names) 

O resultado encontra-se apresentado na tabela 9. Por defeito, as funções a que se recorreu, 

requerem um número mínimo de resultados de TSA para cada combinação microrganismo/agente 

antimicrobiano, de forma a conferirem o cálculo das respetivas estimativas de suscetibilidade. O 

valor definido por defeito é 30 (minimum = 30), podendo este ser alterado. Por exemplo, apesar 

de se ter um total de 32 isolados relativos à bactéria Staphylococcus aureus, pode não haver 

informação de certos agentes antimicrobianos em pelo menos 30 desses isolados. Assim, os 

valores em falta na tabela 9 podem dever-se a duas situações: caso de resistência intrínseca ou 

número de isolados insuficiente.  

Tabela 9. Cálculo das estimativas da percentagem de suscetibilidade somente para os casos onde não se 

verifica resistência intrínseca. 

 

É importante distinguir-se para cada combinação microrganismo/agente antimicrobiano em que 

situação se está. Pelo que se calculou as estimativas de suscetibilidade nos casos de resistência 
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intrínseca, que foi possível através da substituição do comando not_intrinsic_resistant() 

no código 7, pelo comando where(is.rsi.eligible). Como esperado, nesses casos a 

percentagem de suscetibilidade é 0%. Na tabela 10 encontra-se o resultado. Nela, todos os valores 

em falta dizem respeito a casos onde não se tem informação sobre pelo menos 30 isolados. 

Tabela 10. Cálculo das estimativas da percentagem de suscetibilidade, incluindo-se os casos onde se 

verifica resistência intrínseca. 

 

Procedeu-se também ao cálculo do número de resultados de TSA sobre os quais se tem 

informação para cada combinação microrganismo/agente antimicrobiano. Tal realizou-se através 

da substituição dos comandos not_intrinsic_resistant(), proportion_SI, 

as_percent = TRUE no código 7, pelos comandos where(is.rsi.eligible), 

count_all. Na tabela 11 encontra-se o resultado. Esta informação é importante, uma vez que 

para cada combinação microrganismo/agente antimicrobiano só se consideraram as estimativas 

para os casos em que estão disponíveis um número de resultados de TSA que correspondem a 

pelo menos 80% do número total de isolados que se tem do microrganismo em questão.  

Tabela 11. Número de resultados de TSA disponível para cada combinação microrganismo / agente 

antimicrobiano. 

 

Assim, foi a leitura combinada das tabelas 9, 10 e 11 que permitiu a obtenção de uma versão 

quase final das cartas microbiológicas. Considerando-se essas tabelas como ponto de partida, 

obteve-se a tabela 12. 
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Tabela 12. Resultados após leitura combinada das tabelas 9, 10 e 11. 

 

Para cada estimativa da percentagem de suscetibilidade obtida, calculou-se o respetivo IC95% . 

Para o fazer, o método de Wilson foi o escolhido. As estimativas foram comparadas entre os anos 

de 2020 e 2021. Aqui, o critério para  se poder optar pelo teste qui-quadrado de Pearson 

(abordagem paramétrica) foi a frequência esperada de pelo menos 80% das células não ser inferior 

a 5 e não haver  nenhuma célula com frequência esperada inferior a 1. Caso contrário recorreu-se 

ao teste exato de Fisher (abordagem não paramétrica).  

Os resultados foram apresentados em formato tabela e gráfico de barras, por ano de análise.  

No caso da tabela, os microrganismos foram organizados por Gram (negativo e positivo) e dentro 

de cada grupo foram organizados por ordem decrescente do número de isolados. Os agentes 

antimicrobianos foram divididos em três grupos: beta – lactâmicos, aminoglicosídeos e outros. 

Dentro de cada grupo os agentes antimicrobianos foram organizados por ordem alfabética. As 

estimativas das percentagens de suscetibilidade superiores a 80% foram coloridas de verde. 

Aquelas que se encontram entre 50 e 80% foram coloridas de amarelo. Por fim, aquelas que são 

inferiores a 50% foram coloridas de vermelho. Para indicar os casos de resistência intrínseca 

utilizou-se a letra R. Para identificar os casos em que o agente antimicrobiano não foi testado, não 

foi testado em pelo menos 80% dos isolados ou em que não se considerou relevante reportar o 

resultado, utilizou-se o símbolo “-”.  

No caso do gráfico de barras, as barras foram divididas por microrganismo e estes foram 

organizados por Gram e por ordem decrescente do número de isolados. Dentro de cada bloco de 

barras, estas encontram-se organizadas por ordem decrescente das estimativas da percentagem de 

suscetibilidade. Cada barra apresenta o respetivo IC95%.  

A análise referida neste tópico foi também realizada para as observações que correspondem a 

centros de colheita situados no distrito de Aveiro e que correspondem a lares e/ou  centros de dia. 

Neste caso, apenas foram considerados os isolados que dizem respeito a pacientes com pelos 

menos 65 anos. 
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Construção do antibiograma cumulativo – primeiros 5 meses de 2022 

A construção do antibiograma cumulativos dos primeiros 5 meses de 2022 realizou-se de forma 

semelhante à dos anos de 2020 e 2021. Assim, somente são apresentados os procedimentos que 

são distintos. 

Contrariamente aos dados correspondentes aos anos de 2020 e 2021, os dados de 2022, 

encontram-se disponíveis na forma de CMI. Estes foram extraídos diretamente do VITEK® 2 

Compact, que é o equipamento que realiza a identificação dos microrganismos e os TSA de forma 

automatizada. A estrutura da base de dados extraída encontra-se representada na tabela 13. 

Tabela 13. Estrutura da base de dados extraída do VITEK® 2 Compact. 

 

Com esta estrutura de base de dados, a identificação das observações que correspondem a exames 

bacteriológicos de urina tornou-se possível através da variável “ID tubo”. As duas letras 

maiúsculas iniciais identificam o posto de colheita, os cinco números que se seguem identificam 

o tubo e, por fim, os últimos quatro números identificam a análise. “7600” refere-se a exames 

bacteriológicos de urina, pelo que apenas essas observações foram consideradas. A variável 

“Idade” está em falta. Essa variável foi extraída do Apollo e adicionada à base de dados com que 

se está a trabalhar.  

Antes de se converter o nome das colunas que correspondem a agentes antimicrobianos em 

códigos, teve de se remover do nome dessas colunas o símbolo “-” e tudo o que o antecede, já 

que, se tal não for realizado, o programa fica indeciso sobre qual o código a atribui a quase todos 

os agentes antimicrobianos. É verdade que os prefixos removidos já correspondem a códigos. No 

entanto, nem sempre correspondem àqueles que são reconhecidos pelo programa. Por exemplo, 

observando a tabela 13, o código “AM” corresponde à ampicilina, mas o programa não associa 

esse código à ampicilina, associa em vez disso “AMP”. Pelo contrário, o código atribuído à 

ciprofloxacina, “CIP”, está em concordância. Mesmo assim, algumas indecisões surgiram, tendo 

sido estas analisadas individualmente. 

Os valores de CMI foram convertidos em objetos da classe mic (código 8). Esta classe é especial, 

já que formalmente é um fator ordenado com valores de CMI como níveis do fator, de forma a 

garantir que apenas se fica com valores de CMI válidos. Mas se se realizar com eles alguma 
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operação matemática, eles funcionam como números decimais. O comando que permite realizar 

essa conversão, as.mic(), apenas funciona se aplicado em vetores. Para esse fim, foi criada uma 

base de dados que apenas contém as colunas que correspondem a antibióticos e, posteriormente, 

cada coluna da data frame foi convertida num vetor. 

Código 8. Conversão dos valores de CMI em objetos da classe mic. 

ClasseMIC=NULL 
for (i in 1:ncol(DadosAST)){ 
  ClasseMIC[[i]]=as.mic(DadosAST[[i]]) 
} 

ClasseMIC = as.data.frame(ClasseMIC) 

Juntou-se à base de dados resultante a coluna que permite identificar o microrganismo 

(“Microrganismo”). Os objetos da classe mic foram convertidos em objetos da classe rsi (código 

9). Para o fazer recorreu-se às diretrizes propostas pela EUCAST (guideline = "EUCAST"), 

comando que já se encontra definido por defeito. Foi necessário conferir a indicação ao programa 

de que todas as observações dizem respeito a situações de ITU (uti = TRUE). 

Código 9. Conversão dos objetos da classe mic em objetos da classe rsi, 

ClasseMIC <- ClasseMIC %>% 

  as.rsi(col_mo = "Microorganismo", 
         guideline = "EUCAST", 
         uti = TRUE) 

Os restantes procedimentos foram realizados de forma semelhante aos anos de 2020 e 2021. 

3.4. Resultados 

A tabela 14 e a figura 10 apresentam um exemplo de um dos antibiogramas construídos (perfil 

de suscetibilidade aos antimicrobianos de bactérias associadas a infeções do trato urinário no 

distrito de Aveiro – Comunidade – 2021). Observa-se, por exemplo, que a estimativa da 

percentagem de suscetibilidade da bactéria Escherichia coli ao agente antimicrobiano amoxicilina 

é 61%. Já a estimativa da percentagem de suscetibilidade desta bactéria ao agente antimicrobiano 

cefuroxima é 92%. Assim, para o tratamento empírico de ITUs não complicadas deverá optar-se 

por este segundo agente antimicrobiano, já que este apresenta uma maior estimativa da 

percentagem de suscetibilidade. 
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Tabela 14. Perfil de suscetibilidade (%) aos antimicrobianos de bactérias associadas a infeções do trato urinário no distrito de Aveiro – Comunidade – 2021. 
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Figura 10.  Perfil de suscetibilidade (%) aos antimicrobianos de bactérias associadas a infeções do trato urinário no distrito de Aveiro – Comunidade – 2021.

* * * * * * * * * * 
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3.5. Discussão e Conclusões 

Os dados dos anos de 2020 e 2021 têm algumas limitações que influenciam a sua análise. Não foi 

possível a extração dos resultados dos TSA de todos os agentes antimicrobianos testados para 

cada microrganismo. Aquando da sua  extração, estes já se encontravam filtrados de acordo com 

os resultados relevantes do ponto de vista clínico, já que estes foram extraídos do Apollo (SIL) e 

não do equipamento utilizado para a realização dos TSA, que na altura era o BD Phoenix™. Este 

equipamento já não se encontra no laboratório. Por exemplo, tem-se 1000 isolados de um 

determinado microrganismo e sabe-se que um certo agente antimicrobiano foi testado para todos 

esses isolados. No entanto, apenas existe informação dos resultados dos TSA disponível para 100 

desses isolados.  Devido a isso pode surgir um problema em termos de análise de dados que está 

no cálculo das estimativas das percentagens de suscetibilidade, podendo estas tornar-se pouco 

realistas. Para se colmatar a situação apenas se reportou os valores das estimativas de 

suscetibilidade para as combinações de microrganismo/agente antimicrobiano em que estão 

disponíveis os resultados para pelo menos 80% do número total de isolados que se tem do 

microrganismo em questão.  

Outra limitação que os dados revelam é o facto de apenas ter sido possível extraí-los em termos 

de categorias interpretativas (R, S e I). Os dados devem ser extraídos em termos de CMI ou DHI. 

Isso é muito importante, principalmente, quando se está a analisar a evolução das percentagens 

de suscetibilidade ao longo do tempo. Como já referido anteriormente (3.1.1. Testes de 

suscetibilidade antimicrobiana; Tabelas de breakpoints – EUCAST) todos os anos as tabelas 

de breakpoints são atualizadas. As comparações devem ser realizadas entre grupos cujos critérios 

para os categorizar foram os mesmos. É verdade que as alterações que existam entre dois anos 

consecutivos podem ser mínimas e que essas diferenças podem não ter impacto nos resultados 

quando se comparam, mas o contrário também pode acontecer. A verdade é que no presente 

trabalho realizaram-se comparações entre os dois anos em questão (2020 e 2021).  O seu resultado 

foi mantido apenas internamente devido a essa limitação, e também ao facto de terem sido 

encontradas algumas diferenças significativas, que em discussão com os clínicos não foram 

consideradas clinicamente relevantes. 

Relativamente aos primeiros cinco meses do ano de 2022, foi possível a sua extração do 

equipamento utilizado para realizar os TSA, que é o VITEK® 2 Compact. Assim, foi possível a 

extração dos resultados de todas as combinações microrganismo/agente antimicrobiano testadas 

e em termos de CMI.  

É de referir que apesar de em janeiro de 2022 já ter sido publicada a quinta edição do documento 

do CLSI, que descreve as diretrizes para a análise e apresentação de dados cumulativos resultantes 
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dos testes de suscetibilidade antimicrobiana, esta ainda não se encontra disponível de forma 

gratuita. Desta forma, para realizar a análise de dados e sua posterior apresentação recorreu-se à 

versão anterior, publicada em 2014.  

O recurso ao pacote AMR foi uma vantagem na construção dos antibiogramas cumulativos. 

Permitiu um pré-processamento de dados, como por exemplo, a confirmação da base de dados e 

a seleção dos primeiros isolados, para além de uma análise dos dados (cálculo das estimativas das 

percentagens de suscetibilidade) de uma forma muito mais confiável do que se tivesse sido 

realizada manualmente, isto é, somente com o recurso às funções padrão do software R.  

3.6. Outputs do projeto 

Parte deste projeto deu origem a um workshop que foi apresentado na 2ª edição do congresso 

médico Oporto Biomedical Summit. Este congresso decorreu entre os dias 1 a 3 de abril de 2022 

no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e foi organizado pela sua associação de 

estudantes. O workshop foi apresentado por mim, Leonor Rodrigues, e pela Dr.ª Teresa Raposo 

(médica patologista clínica no Laboratório Avelab), apesar de na sua preparação a ajuda da 

Miriam Rocha (farmacêutica especialista em análises clínicas no Laboratório Avelab)  e da Ana 

Rute Nunes (farmacêutica especialista em análises clínicas e genética humana no Laboratório 

Avelab) terem sido fundamentais. O workshop foi intitulado de “Study of the antimicrobial 

susceptibility profile of bacteria associated with urinary tract infections in the district of Aveiro 

in 2021 – Statistical tools for data analysis and presentation of the microbial chart”. Na sua 

apresentação começou por apelar-se ao problema da resistência dos microrganismos aos agentes 

antimicrobianos. Realizou-se uma descrição dos procedimentos laboratoriais que permitem a 

identificação das bactérias e, também, dos TSA. Neste ponto realizou-se uma pequena 

demonstração com recurso a instrumentos laboratoriais. Descreveu-se como se procede à 

interpretação dos resultados dos TSA, definiu-se cada uma das categorias interpretativas, 

descreveu-se as diretrizes para construção e apresentação de um antibiograma cumulativo e 

apresentou-se o antibiograma cumulativo  referente à comunidade e a bactérias associadas a 

infeções do trato urinário do distrito de Aveiro de 2021. Por fim, explicou-se sucintamente o 

funcionamento do software R e partiu-se para uma parte prática que consistiu na construção de 

um antibiograma cumulativo utilizando-se essa ferramenta (pacote AMR). Os dados utilizados na 

construção do antibiograma cumulativo foram simulados. O certificado de participação como 

palestrante do workshop encontra-se em anexo (3.7. Anexo; A; figura 11). 

Tendo por base também este projeto, submeteu-se um resumo estendido ao congresso 4th 

Statistics on Health Decision Making: Real World Data, que decorrerá na Universidade de Aveiro 

nos dias 20 e 21 de julho de 2022. O título do resumo é “Antimicrobial susceptibility profile of 
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bacteria associated with urinary tract infections in Aveiro, 2021”. O documento submetido 

encontra-se em anexo (3.7. Anexo; B). 

3.7. Anexo 

A 

 

Figura 11. Certificado de participação como palestrante do workshop “Study of the antimicrobial 

susceptibility profile of bacteria associated with urinary tract infections in the district of Aveiro in 2021 – 

Statistical tools for data analysis ad presentation of the microbial chart” no II Oporto Biomedical Summit 

que decorreu entre os dias 1 e 3 de abril de 2022. 

B 

Extended Abstract – 4th Statistics on Health Decision Making: Real World Data 
 

Title: Antimicrobial susceptibility profile of bacteria associated with urinary tract infections in 

the community of the district of Aveiro, 2021 

Short Title (running head): Antimicrobial susceptibility of bacteria in urinary tract infections 

List of authors: Leonor Rodrigues MSc1, Miriam Rocha MSc2, Ana Rute Nunes MSc2, Teresa 

Raposo MD2, Vera Afreixo PhD1,3 

1 Department of Mathematics, University of Aveiro, Aveiro, Portugal 

2 Sector of Microbiology, Avelab - Medical Clinical Analysis Laboratories, Aveiro, Portugal 
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3 CIDMA – Center for Research & Development in Mathematics and Applications, University of 

Aveiro, Aveiro, Portugal 

Keywords: Bacteria, Susceptibility, Urinary tract infections 

Introduction: 

Urinary tract infections (UTIs) are among the most common bacterial infections. These affect 

around 150 million people per year globally [1], [2]. UTI diagnosis and treatment at an early stage 

is essential, as it allows the reduction of morbidity rates [3]. However, this implies that in many 

cases antimicrobial therapy is prescribed empirically. To administer an appropriate empirical 

therapy, it is essential to know the main bacteria involved in UTIs, as well as their susceptibility 

profiles. This knowledge allows for the control of increased antimicrobial resistance (AMR) [3], 

which has reached alarming levels in pathogens associated with UTIs and beyond, resulting from 

the generalized and indiscriminate use of antimicrobial agents [4].  

This work aims to assess the antimicrobial susceptibility profiles of the most frequent bacterial 

isolates associated with UTIs in the community of the district of Aveiro, to establish appropriate 

empirical therapies. 

Methods: 

The data used in this work included the results of the antimicrobial susceptibility testing (AST) 

performed on urine samples from patients with UTI, that is, with a positive urine culture. These 

samples were collected in the collection points of the medical clinical analysis laboratory Avelab 

between 02/01/2021 and 31/12/2021. The identification of bacteria and AST were performed with 

the automated system BD Phoenix™ and the European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST) recommendations were considered. According to EUCAST, 

there are three interpretative categories: a bacteria can be resistant (R), susceptible with increased 

exposure (I) or susceptible with a standard dosing regimen (S) to an antimicrobial agent [5]. 

The process of cleaning, analyzing and presenting the data was based on the guidelines proposed 

by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) [6] and carried out using the package 

AMR of the software R [7]. The data was filtered to correspond to the samples collected in sites 

in the district of Aveiro that do not correspond to nursing centers. Only the first isolate of a given 

bacteria specie per patient was considered, to avoid the calculation of susceptibilities estimates 

biased in favor of isolates from patients that appear more frequently [6]. Only bacteria species 

associated with at least 30 samples were considered, to reduce misinterpretations of susceptibility 

estimates, since the smaller the sample size, the greater the uncertainty associated with the 

estimate [6], [8]. For each combination of microorganism / antimicrobial agent, the percentage of 
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susceptibility was calculated: (S+I/S+I+R) × 100 [6]. Only the results of the combinations with 

clinical relevance were presented [6]. For each bacteria comparisons between all the relevant 

antimicrobial agents were performed using the Cochran's Q test. The significance level used was 

5%. 

Results: 

During the period of study, were performed 17842 bacteriological examinations to urine, of which 

3256 (18.2%) resulted in a positive culture. In this study were considered a total of 2538 bacterial 

isolates. The isolates of Escherichia coli are the most frequent (1702, 67.1%), followed by 

Klebsiella pneumoniae (293, 11.5%). For example, it is observed that the susceptibility estimate 

of Escherichia coli to amoxicillin (61%) is lower than the susceptibility estimate to cefuroxime 

(92%). Thus, for the empirical treatment of uncomplicated UTIs, the second antimicrobial agent 

should be chosen. Regarding all bacteria, except for Streptococcus agalactiae, were found 

significant differences in the susceptibility estimates between at least two antimicrobial agents. 

All of these results are depicted in figure 1.  

Discussion: 

The most frequent bacterial isolates found in this study were the same as those found in the 

literature [9]. One of the limitations of this study was that only samples collected from Avelab 

collection centers were considered. However, it was assumed that the sample considered is 

representative of the district of Aveiro: Avelab is the largest medical clinical analysis laboratory 

in this region; this study considered approximately 55 collection points spread across it. Similar 

to this study, it is important that in future works rules for the description of antimicrobial 

susceptibility profiles of bacteria are followed (e.g. CLSI guidelines), as it increases the credibility 

of the results obtained, as well as makes them comparable between institutions and even within 

the same institution. 
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Figure 1. Antimicrobial susceptibility profile of the most frequent bacterial isolates associated with UTIs 

in the community of the district of Aveiro. 
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4. Projeto C 

Estudo da variação dos níveis de imunoglobulina G 

específica para o vírus da rubéola ao longo do tempo 

4.1. Introdução 

A rubéola é uma doença contagiosa causada por um vírus. Os sintomas podem incluir febre baixa, 

dor de garganta e erupções cutâneas que têm origem no rosto e que se espalham pelo resto do 

corpo. No entanto, podem ocorrer algumas complicações. As mais graves são os defeitos 

congénitos, conhecidos como síndroma da rubéola congénita (SRC). Esses defeitos incluem, por 

exemplo: problemas cardíacos e oculares; surdez neurossensorial; deficiências no sistema nervoso 

central; e danos no fígado e baço. Tais são mais comuns se a mulher grávida for infetada durante 

o primeiro trimestre da gravidez [42], [43].  

A verdade é que a incidência, bem como gravidade da doença diminuíram significativamente 

devido às campanhas de vacinação, que começaram em 1969. Em Portugal, a vacina contra a 

rubéola foi introduzida no plano nacional de vacinação em 1982. Atualmente, esta é administrada 

de forma combinada com as vacinas contra o sarampo e parotidite [44]. A prevenção da SRC é o 

principal objetivo da vacinação contra a rubéola [45]. 

Nos países desenvolvidos, as mulheres em idade fértil são rotineiramente rastreadas para 

anticorpos da rubéola a fim de identificar e vacinar as mais suscetíveis. A imunidade à rubéola é 

tipicamente determinada através da medição da imunoglobulina G específica para o vírus da 

rubéola (RV – IgG), com ensaios imunoenzimáticos que providenciam resultados quantitativos  

em unidades internacionais (UI)/mL [45]. 

4.2. Objetivos 

O principal objetivo deste projeto é avaliar a evolução dos níveis de  RV – IgG ao longo do tempo, 

aplicando técnicas estatísticas adequadas à análise de dados longitudinais. 

4.3. Métodos 

A presente análise englobou os resultados dos níveis de RV – IgG obtidos no Laboratório Avelab 

desde o dia 31 de julho de 2017 até ao dia 4 de abril de 2022. Os níveis de RV – IgG foram 

medidos pelos equipamentos Architect e Alinity, que são ambos da Abbott, e vêm expressos em 

UI/mL. Os valores inferiores a 5 UI/mL são categorizados pelo equipamento em não reativos. 
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Aqueles que estão entre 5 e 10 UI/mL em indeterminados. Por fim, aqueles que são superiores a 

10 UI/mL em reativos.  

Seleção das observações e análise dos dados 

Durante o período em estudo foram efetuadas um total de 12339 análises aos níveis de RV – IgG. 

Primeiramente, considerando-se todos esses resultados, realizou-se a sua mediana por semana. É 

de referir que o período em estudo corresponde a 245 semanas. Estando-se perante uma série 

temporal (mediana dos níveis de RV – IgG em função da semana), avaliou-se a sua tendência e 

sazonalidade. Para avaliar a tendência efetuou-se um modelo de regressão linear simples, tendo-

se avaliado o ajuste do modelo ao conjunto de dados com o coeficiente de determinação ajustado 

(R2
ajustado). Já para avaliar a existência de sazonalidade, construiu-se um periodograma. 

Apesar de durante o período em estudo terem sido realizadas um total de 12339 análises, sabemos 

que existem resultados que dizem respeito ao mesmo indivíduo. Assim, apesar de se ter esse 

número de análises, o total de indivíduos foi de 8891.  

Os dados correspondentes a cada indivíduo foram agrupados por ano, através da realização de 

medianas. Por exemplo, se o indivíduo A efetuou 5 análises no ano de 2020 e duas análises no 

ano de 2021, esses resultados resumiram-se a dois valores – já que para esse indivíduo se efetuou 

a mediana dos valores de 2020 e dos valores de 2021. Assim, a cada indivíduo podem estar 

associadas 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 observações. Para cada uma dessas categorias contabilizou-se o 

número de indivíduos. 

Sendo o objetivo do presente trabalho avaliar para cada indivíduo a variação dos níveis de RV – 

IgG ao longo do tempo, excluíram-se os indivíduos sobre os quais apenas se tem uma única 

observação. Assim, ficou-se com um total de 1637 indivíduos. Considerando-se que no máximo 

em cada ano pode haver 1637 observações, contabilizou-se os valores não observados em cada 

ano.  Foram estes indivíduos que foram considerados nas análises que se seguem.  

Os níveis de RV – IgG são categorizados pelo equipamento numa das seguintes categorias: não 

reativo, indeterminado ou reativo. O que se fez foi calcular a distância entre a primeira análise 

que o indivíduo fez e a última. Por exemplo, se o indivíduo B realizou análises nos anos de 2017, 

2018 e 2021, a distância entre a primeira (2017) e a última análise (2021) é 3 anos. Para cada 

distância (1, 2, 3, 4 e 5 anos) contabilizou-se as alterações de categorias que ocorreram. 

Em seguida, realizaram-se todas as combinações simples possíveis com dois anos, entre os seis 

anos em estudo, e as diferenças entre os níveis de RV – IgG para cada uma das combinações (ano 

mais recente – ano mais antigo) foram calculadas a fim de comparar as suas distribuições.  
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Por fim, recorreu-se à abordagem das equações de estimação generalizadas (GEE), a fim de se 

avaliar a evolução do nível de RV – IgG ao longo do tempo para o mesmo indivíduo. Assim, a 

variável resposta de interesse é o nível de RV – IgG. A variável preditora é o ano (2017 a 2022). 

Cada indivíduo constitui um cluster (cada indivíduo tem um total de 2 a 6 respostas 

correlacionadas), tendo-se um total de 1637 clusters. Assumiu-se que a variável dependente segue 

uma distribuição normal, tendo sido a função link escolhida a identidade. Assumiu-se também 

uma estrutura de correlação de respostas autoregressiva dentro de cada sujeito.  

O nível de significância utilizado foi 5%, tendo sido as análises realizadas no software R. 

Equações de estimação generalizadas 

As GEE foram propostas por Liang and Zeger em 1986 [46]. Esta metodologia é uma extensão 

dos modelos lineares generalizados (GLM) para dados longitudinais, onde as observações não 

são independentes. As GEE, ao contrário dos GLM, têm em consideração a dependência das 

observações, especificando uma estrutura de correlação de respostas dentro de cada indivíduo. 

Isto aumenta a credibilidade com que a estimação dos parâmetros é realizada, em comparação 

com as metodologias que assumem que as observações repetidas de um indivíduo são 

independentes umas das outras [47]. Existem várias estruturas de correlação da variável resposta 

dentro de cada indivíduo. Por exemplo, uma estrutura de correlação autorregressiva é 

comummente usada em dados longitudinais, assumindo que para o mesmo indivíduo duas 

respostas em dois pontos no tempo estão correlacionadas entre si, mas que essas correlações vão 

diminuindo à medida que aumenta o espaçamento das respostas [48]. 

4.4. Resultados  

Na figura 12, a preto, encontra-se representada a mediana dos níveis de RV – IgG em função da 

semana. Da observação dessa figura parece não haver uma relação entre as duas variáveis, já que 

a mancha de pontos apresenta uma certa aleatoriedade (sem tendência). Relativamente à 

sazonalidade, também esta parece não existir: a série parece não apresentar nenhum 

comportamento repetitivo ao longo do tempo. 
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Figura 12. Série temporal – Mediana dos níveis de RV – IgG (UI/mL) em função da semana (preto); Ajuste 

de uma reta de regressão linear aos dados (azul). 

 

No entanto, o ajuste de um modelo de regressão linear simples aos dados, onde a variável 

dependente é a mediana dos níveis de RV – IgG e a variável independente é a semana, demonstrou 

uma associação significativa entre as duas variáveis, verificando-se uma tendência decrescente, 

mas pouco relevante, da mediana dos níveis de RV – IgG ao longo das semanas (p = 0.0167, β = 

-0.0098). O R2
ajustado  é 0.019, o que significa que cerca de 1.9%  da variabilidade existente nos 

dados é explicada pelo modelo proposto. Na tabela 15 encontram-se os resultados do modelo de 

regressão linear obtido. Já, na figura 12, a azul, encontra-se representada a respetiva reta de 

regressão. 

Tabela 15. Resultados obtidos para o modelo de regressão linear simples (variável dependente – nível de 

RV – IgG; variável preditora – semana). 

Variáveis Coeficientes SEa p R2
ajustado

b 

Constante 26.23 0.58 <0.001 
0.019 

Semana -0.0098 0.0041 0.0167 
a Erro padrão; b Coeficiente de determinação ajustado 

 

Como esperado, o periodograma, não evidenciou sazonalidade. Este encontra-se representado na 

figura 13. Clinicamente também não se esperava a existência de sazonalidade. 
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Figura 13. Periodograma para a mediana dos níveis de RV – IgG (UI/mL) em função da semana. 

 

A maioria dos indivíduos (81.6%, 7254) tem observações em apenas um ano. Seguem-se os que 

têm observações em dois anos (16.4%, 1454). Os restantes indivíduos (2.0%, 183) têm 

observações em pelo menos três anos. A distribuição do número de indivíduos que se encaixam 

em cada número de observações, encontra-se representada no gráfico da figura 14. 

 
Figura 14. Distribuição do número de indivíduos por número de observações (as observações de cada 

indivíduo foram agregadas por ano). 

 

Somente tendo em consideração os indivíduos que têm observações em mais do que um ano 

(1637), em todos os anos a percentagem de valores não observados é superior a 50%. Os anos em 

que se verificam mais valores não observados são 2017 (81.1%, 1328) e 2022 (83.9%, 1374). A 

distribuição do número de valores não observados por ano encontram-se representados na figura 

15. 
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Figura 15. Distribuição do número de valores não observados por ano (excluíram-se os indivíduos aos 

quais não se associam observações em pelo menos dois anos). 

 

Considerando apenas o resultado da primeira e da última análise que cada indivíduo realizou, a 

situação mais frequente para todas as distâncias entre anos foi o indivíduo primeiramente ter tido 

um resultado reativo e aquando da última análise este resultado ter continuado a ser reativo (R → 

R). A segunda situação mais frequente, que também se verificou para todas as distâncias entre 

anos, foi o indivíduo primeiramente ter tido um resultado indeterminado e aquando da última 

análise este resultado ter continuado a ser indeterminado (I → I). Tal pode observar-se no gráfico 

representado na figura 16. 

 
 

Figura 16. Distribuição do número de indivíduos por distâncias entre a última e primeira análises realizadas 

aos níveis de RV – IgG e por categoria inicial e final. (N: Não reativo; I: Indeterminado; R: Reativo). 
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As distribuições das diferenças entre os níveis RV – IgG para cada combinação simples com dois 

anos, entre os seis em estudo, parecem ser semelhantes (as caixas dos boxplots sobrepõem-se) 

(figura 17).  

 

Figura 17. Distribuições das diferenças entre os níveis RV – IgG para cada combinação simples com dois 

anos, entre os seis em estudo (2018-2017: n=144; 2019-2018: n=308; 2020-2019: n=328; 2021-2020: 

n=286; 2022-2021: n=158; 2019-2017: n=74; 2020-2018: n=154; 2021-2019: n=167; 2022-2020: n=57; 

2020-2017: n=71; 2021-2018: n=149; 2022-2019: n=47; 2021-2017: n=73; 2022-2018: n=48; 2022-2017: 

n=24). 

A realização de um modelo para avaliar a evolução dos níveis de RV – IgG ao longo do tempo 

em cada indivíduo, não evidenciou diferenças significativas na variação dos níveis de RV – IgG 

ao longo dos anos (p = 0.27). No entanto, é de referir que, somente tendo em conta o valor da 

estimativa, esta evidencia que existe uma tendência para os níveis de RV – IgG diminuírem à 

medida que se avança nos anos para cada indivíduo. Os resultados deste modelo encontram-se 

representados na tabela 16. 

Tabela 16. Resultados obtidos para o GEE (variável dependente – nível de RV – IgG; variável independente 

– ano). 

Variáveis Coeficientes SEa p 

Constante 41.40 1.508 <0.001 

Ano -0.248 0.226 0.27 
aErro padrão 
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4.5. Discussão e conclusões 

A proposta de realização deste trabalho surgiu da hipótese que os clínicos da Avelab têm de que 

para o mesmo indivíduo os níveis de RV – IgG vão decrescendo ao longo do tempo. Embora não 

se tenha chegado a um resultado significativo, observou-se um efeito decrescente dos níveis de 

RV – IgG. Uma das hipóteses que se colocou para não se ter chegado a um resultado significativo 

foi o número de anos em estudo ser reduzido. Inicialmente, estava planeado a inclusão de mais 

anos no estudo, no entanto, o equipamento com que se faz a medição dos níveis de RV – IgG foi 

substituído por outro a partir do dia 31 de julho de 2017.  

No sentido de se avaliar o efeito do tempo desde a toma da vacina nos níveis de RV – IgG, seria 

importante ter-se uma variável que indicasse o tempo desde a tomada da vacina contra a rubéola 

à realização da análise da medição dos níveis de RV – IgG. A esta informação os laboratórios de 

análises clínicas dificilmente terão acesso. No entanto, em estudos futuros, partindo do 

pressuposto que os indivíduos cumpriram o plano nacional de vacinação, poderá realizar-se uma 

estimativa desse tempo. 

Em termos de análise de dados, o fator que a tornou mais complicada foi a enorme quantidade de 

valores em falta em cada ano. O ideal seria cada indivíduo realizar a análise pelo menos uma vez 

por ano. No entanto, não sendo este um estudo planeado, naturalmente, isso seria muito difícil, já 

que esta análise é tipicamente realizada por mulheres em idade fértil que pretendem engravidar e 

por mulheres grávidas.  
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5. Outros projetos 
Além dos projetos supramencionados tive a oportunidade de participar noutros dois projetos mais 

pequenos, em que a análise de dados foi solicitada com o propósito dos resultados serem 

discutidos em reuniões internas da empresa. 

Coinfeção de COVID – 19 e Gripe A 

O projeto consistiu na preparação dos dados e cálculo das frequências dos casos de coinfeção de 

COVID-19 e Gripe A encontrados no Laboratório Avelab desde o dia 19 de fevereiro de 2022 a 

14 de abril de 2022.  

Flora polimicrobiana 

A flora polimicrobiana revela que houve uma má técnica de colheita da urina ou um atraso no seu 

transporte e/ou processamento laboratorial. Este projeto consistiu na preparação dos dados e no 

cálculo das frequências das amostras de urina com flora polimicrobiana nos diversos postos de 

colheita da Avelab no ano de 2021.  
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6. Considerações finais 

A realização deste estágio foi, de facto, muito importante para mim. Permitiu-me, num contexto 

real, aplicar conhecimentos que adquiri ao longo do mestrado. A verdade é que nem sempre é 

tudo tão linear como nos exemplos mais teóricos que são apresentados nas aulas. Permitiu-me 

também ter contacto com os técnicos de laboratório, farmacêuticos e clínicos. Aprendemos a 

comunicar uns com os outros. Eu, como estatística, fiz por adaptar a  minha linguagem “mais 

estatística” à deles. Da mesma forma, eles –  nomeadamente a  Dr.ª Teresa, a Rute e a Miriam, 

que foram as pessoas com quem tive mais contacto ao longo do estágio – fizeram o mesmo 

comigo, recorrendo sempre a uma linguagem simples e objetiva. O trabalho desenvolvido ao 

longo do estágio foi um trabalho de equipa. Os projetos realizados tiveram o meu envolvimento 

e das pessoas que me acompanharam.    

Ao longo do estágio foi visível que os técnicos de laboratório, farmacêuticos e clínicos têm 

hipótese de realizar trabalhos muito interessantes e com muita relevância, no entanto, têm 

dificuldade em colocá-las em prática devido à falta de tempo e também à falta de conhecimento 

na parte de limpeza e análise de dados. Desta forma, acho relevante ter-se alguém com esse 

conhecimento a trabalhar num laboratório médico de análises clínicas.  

Realço a relevância do trabalho desenvolvido no domínio do estudo do perfil de suscetibilidade 

antimicrobiana de bactérias associadas a infeções do trato urinário no distrito de Aveiro (Projeto 

2) para a empresa. Este contribui para a promoção de terapias empíricas adequadas quando se está 

perante ITUs. Considero ser de extrema importância a sua continuação, através da atualização 

dos perfis de suscetibilidade obtidos, pelo menos anualmente. 
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