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FUNÇÃO DO LAC

Laboratório

• Resultados analíticos

• Exatos

• Reprodutíveis

• Rápidos

• Custos controlados

Clínico

• Diagnóstico ( 70%)

• Terapêutica

• Monitorização 

Utente

• Restabelecer 
/ Preservar a 
Saúde
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Laboratório

Diferente de outras 
empresas, o Laboratório 
é uma organização 
complexa, com muitas 
tarefas específicas: vários 
tipos de amostras 
biológicas,  muitos 
ensaios, resultados com 
formas de apresentação 
diferentes… 

Sistema da Qualidade
Qualidade

→Resultado exato
→Interpretado e transmitido     

corretamente
→Obtido em amostra   

representativa
→Num tempo clinicamente 

adequado
→A um preço justo

Acreditação / Certificação

LABORATÓRIO
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ESCOLHA DA NORMA DE REFERÊNCIA

4



ACREDITAÇÃO / CERTIFICAÇÃO

5



ACREDITAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
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Interação das três Normas 
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GESTÃO DA QUALIDADE

– Um dos grandes desafios do laboratório clinico é 

conhecer e minimizar o efeito das inúmeras 

variáveis que podem interferir no resultado final.

– A execução de um ensaio laboratorial tornou-se 

bastante complexa, exigindo a divisão do 

processo em três fases distintas

• Fase Pré-Analítica

• Fase Analítica

• Fase Pós-Analítica
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Pedido do Exame:
O médico realiza o pedido, com o 
objetivo:
. Confirmar ou rejeitar um diagnóstico
. Acompanhamento

Fase Pré-
Analítica

Fase Analítica

Fase Pós-
Analitica

Preparação do Paciente
. Orientação dadas pelo laboratório
. Verificação das condições para o 
exame (tempo de jejum, orientações 
para PSA…)

Colheita:
. Seguir protocolos de colheita
. Garantir identificação: paciente/

amostra

Transporte e Triagem
. Uso adequado de malas e veículos
. Manuseamento das amostras
. Verificação da qualidade da 
amostra
. Centrifugação, aliqutagem e 
distribuição

Análise:
. Verificação de Equip., reagentes e 
condições ambientais
. Verificação de controlo
. Monitorização dos processos de 
análise
. Manutenção da seroteca

Fluxo de resultados:
. Cuidados no tratamento dos dados
. Verificação de resultados na interface
. Critérios de validação de resultados
. “Delta Check” de resultados críticos
. Avaliar a necessidade de repetições

Boletim de ensaios:
. Validação Biopatológica
. O boletim com valor científico e 
legal
.  Impressão e entrega de 
resultados
. O laboratório deve esclarecer 
dúvidas

Diagnóstico e tratamento:
. O resultado orienta 70% das decisões 
médicas
. O valor do lab. está num boletim de 
qualidade
. O paciente recebe informação válida, 
confiável e em tempo útil

As Três Fases do
Exame Analítico
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GNOSTICA, Lab. Análises Clínicas

Acreditação EN 
ISO 15189:2014

Acreditação EN 
ISO 15189:2007

Certificação EN 
ISO 9001:2000

• 2017: 100 ensaios

• 2015: 97 ensaios

• 2010: 97 ensaios

• 2009: 87 ensaios

• Dezembro 2003

• Março 2003
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DESAFIOS DA ACREDITAÇÃO
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DESAFIOS DA ACREDITAÇÃO
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DESAFIOS DA ACREDITAÇÃO
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Avaliação da Competência
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Matriz de Competências
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Validação de Métodos
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Porquê Validar/Verificar um Método?

• Confirmar que o laboratório é capaz de cumprir as 
instruções do fabricante (bulas) e obter os 
resultados esperados

• Comprovar o adequado desempenho do método 
nas condições do laboratório (industria vs
laboratório)

• Obter as reais características de performance do 
método (CQI por ex)

• Exigência da Norma (ISO 15189)
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Como Validar um Método?

Determinar 
Erros 

Analíticos

Comparar com 
Erros Máximos 

Aceitáveis

Validação 
Analítica

Adequação 
Clínica do 
Método

Correlação 
Frente a Dados 

Clínicos

Validação 
Clínica
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Validação de Métodos: Ferramentas

19



Garantia da Qualidade
Fase Analítica 

Monitorizar resultados da Avaliação Externa 

da Qualidade(AEQ) / ensaio /equipamento 

Calculo de Incertezas 

Identificar as fontes de variabilidade do analíto

Conhecer e Corrigir se necessário a 

Performance do Método CV% / BIAS /ET/ Sigma 
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GARANTIA DA QUALIDADE
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• Variabilidade Biológica do analíto

Define

• Performance do Método

• (CV%, BIAS, ET, Sigma)

Define
• Corrida analítica

Definir
• Nº de controlos / Jornada de trabalho



GARANTIA DA QUALIDADE
Incertezas

• Incerteza é a quantificação da “dúvida” associada a uma 
medição

RESULTADO = X ± U

X – Resultado da medição

U – Incerteza que afeta o resultado
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Estimativa da Incerteza

• A métrica da incerteza de medição 

permite descrever tanto a 

performance do método, como o 

impacto clínico ou contribuição de 

cada resultado analítico individual, 

quer na forma de comparação entre 

dois resultados do mesmo paciente 

(monitorização personalizada), quer 

comparando um resultado com um 

valor de decisão clínica (cut-off 

clínico) que por definição é sem 

incerteza
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Estimativa da Incerteza

Este conceito é importantíssimo, porque torna tecnicamente possível comparar 
dados obtidos em diversos analisadores, com métodos diferentes, em tempos e 
locais diferentes, como se o paciente estivesse a ser monitorizado pelo mesmo 
equipamento, mesmo método, no mesmo local, permitindo uma monitorização 
personalizada do estado do paciente.
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Estimativa da Incerteza
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Tempo que medeia entre a colheita e a realização do ensaio

Estimativa de Incertezas - Fase Pré Analítica
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Estimativa da Incerteza
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Estimativa de Incertezas - Fase Pré Analítica
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Estimativa da Incerteza
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ACREDITAÇÃO

Acreditação 
Voluntária

IPAC

Resultados 
analíticos
confiáveis

Monitorização

Terapêutica

Diagnósticos 

Clínicos 

Saúde
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ACREDITAÇÃO

Competência

Credibilidade

Compromisso
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RECONHECIMENTO DA ACREDITAÇÃO

Acreditação

Reconhecimento formal de 
competência para realização de 

ensaios

Aumento de 
Confiança

Mercado
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RECONHECIMENTO DA ACREDITAÇÃO

Estratégia 
consertada 

para a 
divulgação da 
Acreditação 
em Portugal

Incentivar

Mobilizar

Valorizar
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Obrigada
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