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RESUMO 

 

Uma grande proporção, possivelmente a maioria, de erros na medicina 

laboratorial ocorre na fase pré-analítica do processo de teste.  Assim, na 

avaliação e avaliação de ensaios bioquímicos, os fatores pré-analíticos precisam 

de uma análise e investigação minuciosas dos fatores analíticos diretos mais 

tradicionais.  Dessa forma o estudo tem como objetivo geral discutir sobre as 

etapas da fase pré-analítica e sua importância dentro da qualidade dos exames 

laboratoriais. O presente estudo se deu a partir de uma revisão bibliográfica, 

onde foi feito as buscas na base de dados MEDLINE, LILACS E SCIELO. Pelo 

qual a condução se deu de forma interativa durante janeiro-maio de 2018. Esta 

breve revisão considerará apenas os fatores pré-analíticos que precisam ser 

considerados ao se introduzir um novo teste analítico. Ele não discutirá em 

detalhes os requisitos pré-analíticos gerais comuns a todos os analitos, incluindo 

a identificação correta do paciente, a correta rotulagem da amostra e o registro 

correto da amostra. O uso efetivo e eficiente de um teste bioquímico só é 

possível se as possíveis influências dos fatores pré-analíticos sobre a 

variabilidade da coleta de amostras e a integridade da própria amostra tiverem 

sido minuciosamente investigadas. 

Palavras-chave: Análises clínicas; Pré-analítica; Controle e qualidade. 
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ABSTRACT 

A large proportion, possibly most, of errors in laboratory medicine occurs in the 

preanalytical phase of the testing process. Thus, in the evaluation and evaluation 

of biochemical assays, the pre-analytical factors need a thorough analysis and 

investigation of the more traditional direct analytical factors. In this way the study 

has as general objective to discuss about the stages of the preanalytic phase and 

its importance within the quality of the laboratory exams. The present study was 

based on a bibliographic review, where the searches were done in the MEDLINE, 

LILACS AND SCIELO database. For which driving took place interactively during 

January-May 2018. This brief review will consider only the pre-analytical factors 

that need to be considered when introducing a new analytical test. It will not 

discuss in detail the general pre-analytical requirements common to all analytes, 

including correct patient identification, correct labeling of the sample, and correct 

sample registration. The effective and efficient use of a biochemical test is only 

possible if the possible influences of the pre-analytical factors on the variability of 

sample collection and the integrity of the sample itself have been thoroughly 

investigated. 

 

Key-words: Clinical analyzes; Pre-analytical; Control and quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os diagnósticos laboratoriais desenvolvem-se em diferentes fases que vão 

desde a solicitação de exames e coleta de amostras diagnósticas (fase pré-

analítica), análise de amostras (fase analítica) e relato e interpretação de resultados 

(fase pós-analítica). A fase pré-analítica é hoje reconhecida como a parte mais 

vulnerável do processo de teste total. Devido ao seu impacto na qualidade dos 

resultados dos testes laboratoriais, os erros pré-analíticos foram reconhecidos 

como os maiores desafios para os profissionais de laboratório. 

Existe grande heterogeneidade nos critérios de rejeição da amostra, as 

diferentes estratégias pelas quais amostras inaceitáveis são gerenciadas, 

processadas e resultados de testes relatados em todo o mundo.  Nesse contexto a 

escolha de amostras de sua coleta, manuseio, processamento e armazenamento 

são aspectos importantes, uma vez que essas características podem ter um 

impacto nos resultados da análise, dessa forma o presente estudo se justifica por 

discutir a importância de um preparo adequado das análises.  

Vários padrões relacionados à coleta de sangue e transporte e manuseio de 

amostras estão disponíveis, mas a conformidade com essas diretrizes é baixa, 

especialmente fora do laboratório e se a coleta de sangue é feita sem a supervisão 

direta da equipe do laboratório. Além disso, para alguns procedimentos mais 

críticos dentro da fase pré-analítica, as diretrizes e recomendações aceitas 

internacionalmente, assim como as medidas de qualidade relacionadas, 

infelizmente não estão disponíveis, nesse contexto o presente estudo tem como 

questionamento: Qual a importância da fase pré-analítica na garantia da qualidade 

dos resultados laboratoriais?  

A fase pré-analítica é a parte mais vulnerável do processo total de testes e é 

considerada um dos maiores desafios para os profissionais de laboratório. No entanto, 

as atividades pré-analíticas, o gerenciamento de espécimes inadequados e as 

políticas de relatórios não são totalmente padronizados nem harmonizados em todo o 

mundo. 

Dessa forma o estudo tem como objetivo geral discutir sobre as etapas da fase 

pré-analítica e sua importância dentro da qualidade dos exames laboratoriais, para 

isso e de suma importância contemplar através dos objetivos específicos em 

descrever como ocorre a fase pré-analítica, apontar os principais erros ocorridos na 
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solicitação do exame, coleta e identificação de amostras; sugerir intervenções para o 

controle e qualidade na fase pré-analítica. 

O presente estudo se deu a partir de uma revisão bibliográfica, onde foi feito as 

buscas na base de dados MEDLINE, LILACS E SCIELO. Pelo qual a condução se deu 

de forma interativa durante janeiro-maio de 2018 para reagrupar artigos relacionados 

com a literatura técnica relacionada a fase pré-analítica em analises clinicas.  Para a 

produção do presente trabalho e de modo que os produtos intelectuais sejam 

semelhantes, bem como a literatura de analises clinicas e fase pré-analítica 

relacionada com os determinantes de uma análise política, social e econômica bem-

sucedida. Os termos de pesquisa incluem: Análises clínicas; Pré-analítica; Controle e 

qualidade. Como método de inclusão foram determinados trabalhos mais próximos do 

tema proposto no idioma português e inglês, no periódico de 2009 a 2018. Foram 

excluídos os trabalhos que não demonstravam assuntos pertinentes ao estudo.  
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2 ETAPAS PRÉ-ANALÍTICAS 

 

Qualidade é definida como atender ou exceder as expectativas do 

cliente.  Garantia da Qualidade (QA) requer identificação das causas dos 

problemas e sua eliminação através da Melhoria da Qualidade (QI). Os serviços de 

laboratório são a espinha dorsal do moderno setor de saúde. O serviço laboratorial 

eficaz é a fusão da precisão, precisão e velocidade dos relatórios entregues ao 

paciente. Apesar dos rápidos avanços na ciência laboratorial, ainda é suscetível a 

vários erros manuais e sistêmicos (VIEIRA et al., 2017). 

O processo de qualidade é crucial para que os líderes de serviços de saúde 

melhorem os resultados e se adaptem à mudança, bem como prestem assistência 

ao paciente de alta qualidade e com boa relação custo-benefício.  Reguladores, 

pagadores e pacientes continuam exigindo dados baseados em desempenho que 

documentam a conformidade com padrões de qualidade e benchmarks 

(CORIOLANO et al., 2016). 

Nas últimas décadas, os laboratórios tornaram-se informatizados, os 

equipamentos antigos foram substituídos e modernizados, otimizaram os sistemas 

de transporte e automatizaram o processamento das amostras. Essas mudanças 

permitiram que os laboratórios mantivessem os serviços em face de um volume 

cada vez maior de testes de todas as áreas do sistema de saúde. Também durante 

esses anos, a localização dos testes se tornou mais distribuída, já que os 

dispositivos de teste de ponto de atendimento agora permitem que o trabalho 

laboratorial de qualidade seja realizado em muitos locais de atendimento 

(GUIMARÃES et al., 2018). 

O problema dos erros médicos recebeu recentemente muita atenção, que 

provavelmente aumentará. Tendo em vista o aumento da atenção voltada para a 

segurança do paciente e a necessidade de reduzir erros laboratoriais, é importante 

que os laboratórios clínicos coletem estatísticas sobre taxas de ocorrência de erros 

durante todo o ciclo de testes, incluindo as fases pré, intra e pós-analítica 

(BHATHIR et al., 2016). 

 Vários tipos de erros que nós, como bioquímicos clínicos, encontramos no 

laboratório são classificados como pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, 

dependendo do tempo de apresentação (GUIMARÃES et al., 2018). 
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 A fase pré-analítica é um componente importante da medicina 

laboratorial. Inclui coleta de dados e amostras, orientações, manipulação, 

transporte e processamento de variáveis, variáveis fisiológicas e variáveis 

endógenas. Algumas das variáveis pré-analíticas, como variáveis de espécimes, 

podem ser controladas, enquanto o conhecimento de variáveis incontroláveis 

precisa ser bem entendido, a fim de poder separar seus efeitos das alterações 

relacionadas à doença que afetam os resultados laboratoriais 

(FERNANDES; TALMA, 2016). 

O termo “fase pré-analítica” descreve todas as ações e aspectos do 

procedimento diagnóstico laboratorial médico que ocorre antes da fase analítica. 

Esta fase faz parte do procedimento laboratorial total que consiste em várias etapas 

e começa com o médico solicitando a realização de uma investigação laboratorial 

em um paciente (BHATHIR et al., 2016). 

É a parte mais vulnerável do processo de teste total, onde a maioria dos 

erros de laboratório ocorre. Abrange todos os procedimentos, começando com a 

formulação da questão médica, e inclui preparação do paciente, coleta de 

amostras, manuseio, transporte, processamento e armazenamento até o momento 

da análise (CORIOLANO et al., 2016). 

Dentro do laboratório, a fase pré-analítica envolve tudo o que pertence ao 

espécime, antes da realização do ensaio. Essa super simplificação é uma tentativa 

de capturar o conceito de que a amostra biológica representa o paciente, e a 

fisiologia do paciente é tão importante quanto a coleta e o manuseio da amostra, 

uma vez obtida do paciente (FERNANDES; TALMA, 2016).  

A fase pré-analítica pode ser dividida em 2 elementos: aqueles pertencentes 

ao paciente, para os quais as variáveis não podem ser controladas, e aquelas 

referentes à coleta do espécime, até a fase analítica, para as quais a especificação 

e o controle são viáveis (VIEIRA et al., 2017). 

Os elementos da fase pré-analítica incluem o histórico médico do paciente, 

fatores genéticos e ambientais e medicamentos.  O ato de coletar amostras 

(método e configuração), os recipientes utilizados, o tempo em trânsito, a 

temperatura da amostra, as preparações / separações e estabilizações 

intervenientes e o armazenamento até a realização do ensaio são elementos 

comuns adicionais da fase pré-analítica. Infelizmente, não há lista exaustiva ou 
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priorizada de fatores pré-analíticos, porque eles variam de acordo com o 

bioespecime e o analito (BHATHIR et al., 2016). 

 Do ponto de vista do desenvolvimento do ensaio, é essencial testar as 

variáveis pré-analíticas que se espera encontrar em um ambiente clínico, 

abrangendo fatores derivados do paciente e fatores de manipulação do 

espécime. O desafio é determinar quando um ensaio é suficientemente robusto 

para impedir a necessidade de testes adicionais de fatores pré-analíticos 

(FERNANDES; TALMA, 2016). 

Outro desafio para o desenvolvedor de testes é a fraca apreciação e 

padronização na prática clínica atual das variáveis pré-analíticas que surgem do 

momento em que a amostra é coletada até a fase analítica. Os desenvolvedores 

de testes podem acreditar que estão seguindo uma prática padrão, quando na 

verdade ela é melhor caracterizada como uma prática para a qual existe uma 

variabilidade substancial não documentada (GUIMARÃES et al., 2018). 

Por exemplo, uma instrução como “inverter tubo para misturar” não indica 

quantas vezes ou quão rapidamente o tubo deve ser invertido. Essa variabilidade 

pode estar presente não apenas entre laboratórios, mas também dentro de 

laboratórios ou instrumentos em laboratórios. Em alguns casos, a especificação 

pode não ter detalhes apropriados e resumir um conjunto de ações ou condições, 

introduzindo variáveis não reconhecidas. Isso pode ser percebido como a diferença 

entre como um protocolo é escrito nas diretrizes e como é realizado diariamente no 

laboratório (VIEIRA et al., 2017). 

A fase pré-analítica deve ser subdividida em uma 'fase pré-pré-analítica' e 

uma fase pré-analítica 'verdadeira', que é realizada dentro das paredes do 

laboratório após a recepção da amostra. A primeira fase, que compreende 

procedimentos iniciais usualmente realizados no laboratório clínico e nem, pelo 

menos em parte, sob o controle de pessoal de laboratório, inclui solicitação de 

testes, identificação de pacientes e amostras e coleta de amostras (GUIMARÃES 

et al., 2018). 

Este último envolve as etapas necessárias para preparar amostras para 

análise (centrifugação, alíquotas e classificação). Em um cenário centrado no 

paciente, os QIs (identificação de indicadores de qualidade confiáveis) devem ser 

projetados para cobrir todas as etapas da fase pré-analítica, incluindo a adequação 
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da seleção de testes, que é uma questão-chave em projetos que visam garantir a 

eficácia clínica (CORIOLANO et al., 2016). 

Durante a fase pré-analítica, no caso de testes de hemostase para pacientes 

com história positiva de diátese hemorrágica, certas etapas relacionadas ao 

preparo dos pacientes e à execução da amostragem (coleta de amostras, 

transporte, preparação e armazenamento das amostras) são de especial 

importância. Fornecer aos pacientes instruções adequadas antes da coleta de 

sangue e treinamento adequado das pessoas envolvidas nos procedimentos de 

amostragem pode reduzir ou prevenir influências negativas nos resultados 

laboratoriais e sua má interpretação (BHATHIR et al., 2016). 

Para minimizar a interpretação errônea dos resultados laboratoriais, as 

amostras de sangue devem ser coletadas de jejum pela manhã entre 7 e 9 da 

manhã e de indivíduos que se abstiveram de fumar por pelo menos 30 minutos. O 

consumo de cafeína deve ser desencorajado dentro de 2 h antes da amostragem. A 

atividade física dentro de 2 horas antes da amostragem não é 

recomendada. Amostras de sangue devem ser coletadas após o indivíduo ter 

descansado por um curto período (pelo menos 5 min) (FERNANDES; TALMA, 

2016). 

Dieta e beber são os principais fatores que influenciam uma série de 

análises. Antes da coleta de sangue, as influências perturbadoras de alimentos e 

bebidas devem ser excluídas. Os pacientes não devem ser estudados após 

refeições associadas a um alto teor de gordura, de modo a evitar a formação de 

quilomícrons no plasma, o que interferirá na agregometria da transmissão de luz 

(MELO et al., 2017). 

Uma refeição leve não influencia os testes laboratoriais de coagulação. No 

entanto, para metabolizar completamente a ingestão de lipídios, a amostragem 

após pelo menos 8 h (melhor 12 h) é recomendada em jejum e atividade reduzida 

(repouso no leito). Também é aconselhável não comer chocolate negro 

(GUIMARÃES et al., 2018). 

O estresse deve ser evitado sob todas as circunstâncias (p. Ex. Criança 

inquieta), porque o estresse aumenta as proteínas de fase aguda das quais o fator 

de von Willebrand (VWF), fator VIII e fibrinogênio são mais importantes (em 

particular no trabalho de hemofilia ou DVW). Fumar na época da flebotomia 
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aumenta a agregabilidade das plaquetas e induz um estado pró-coagulante no 

plasma (FERNANDES; TALMA, 2016).  

Estudos relataram um aumento na coagulação sanguínea, mas prejudicaram 

a fibrinólise em fumantes habituais, quando comparados com não-

fumantes. Parece que níveis plasmáticos mais elevados de fibrinogênio e 

viscosidade são os principais contribuintes para a maior coagulabilidade 

encontrada em fumantes, enquanto o menor potencial fibrinolítico é atribuído 

principalmente a um aumento na atividade do PAI-1 e possivelmente também uma 

diminuição na atividade do tPA e níveis mais baixos de plasminogênio 

(GUIMARÃES et al., 2018).  

Os fumantes podem ter liberação endotelial aguda prejudicada pela 

substância P do tPA ativo in vivo relacionada à função endotelial prejudicada, o que 

sugere uma possível ligação direta entre fibrinólise endógena prejudicada, 

disfunção endotelial e aterotrombose arterial em fumantes (MELO et al., 2017) 

A cafeína aumenta o potencial fibrinolítico à medida que o tempo de 

fibrinólise no sangue total é encurtado e os níveis de PAI-1 estão diminuídos, 

enquanto a atividade de tPA aumenta após o consumo de café e esses efeitos são 

diminuídos durante a abstinência da cafeína. Em relação ao chocolate amargo, a 

agregação plaquetária é modulada por um mecanismo independente do flavanol 

que provavelmente é devido à teobromina que é contida pelos produtos de cacau 

(BHATHIR et al., 2016). 

A atividade física pode causar um aumento na contagem de leucócitos e 

ativação da coagulação (diminuição do tempo de protrombina (TP) e 

fibrinólise). Também pode ativar o tempo parcial de tromboplastina (TTPa), causar 

um aumento no dímero D, ativador do plasminogênio tecidual (tPA) e inibidor do 

ativador do plasminogênio (PAI), uma liberação de adrenalina induzida pelo 

exercício na agregação plaquetária e um aumento nas plaquetas 

(FERNANDES; TALMA, 2016).  

Exercícios extenuantes também promovem a liberação de micropartículas 

pelas plaquetas e desencadeiam uma condição pró-coagulante transitória, que é 

espelhada pelo aumento da geração de trombina, hiperreatividade plaquetária, 

aumento da atividade dos fatores de coagulação, agravada pelo aumento da 

atividade fibrinolítica (MELO et al., 2017).  
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2. ERROS MAIS ACOMETIDOS NOS LABORATÓRIOS 

 

Resultados laboratoriais precisos são vitais para a segurança do paciente e 

aprimoram o diagnóstico médico dos pacientes, e muitos estudos mostraram que 

70% das decisões de diagnóstico médico dependem da precisão dos exames 

laboratoriais. Apesar da automação avançada em laboratórios de diagnóstico, 

ainda há taxas de erro consideráveis em laboratórios de diagnóstico clínico (MELO 

et al., 2017). 

Nos laboratórios de diagnóstico clínico, o processo total de testes inclui todas 

as etapas desde a solicitação do teste até o recebimento dos resultados. O 

processo de teste de laboratório geralmente compreende três fases. Fases extra-

analíticas (pré e pós-analíticas) foram reconhecidas como uma grande fonte de 

erros de laboratório, particularmente na fase pré-analítica. Curiosamente, a maioria 

dos erros de laboratório de diagnóstico é pré-analítica (46-68%) ou pós-analítica 

(18–47%). De fato, apenas 7–13% dos erros realmente ocorrem durante a fase 

analítica (VIEIRA et al., 2017). 

 A fase pré-analítica é a mais crucial e mais difícil de regular e monitorar 

devido ao envolvimento de muitos profissionais, como médicos, especialistas em 

medicina laboratorial, enfermeiros, técnicos de laboratório e flebotomistas. A 

primeira é a fase pré-analítica, que de acordo com a norma ISO 15189: 2012 da 

Organização Internacional de Padronização para acreditação de laboratórios, 

abrange todas as etapas desde solicitação de teste, coleta de amostra, transporte 

e registro da amostra até o início da amostra análise (BERLITZ, 2016). 

 A segunda é a fase analítica, que envolve a análise dos analitos e validação 

técnica dos resultados. A terceira é a fase pós-analítica, que inclui a interpretação 

dos resultados, a aprovação do gerente do laboratório e o relato ao clínico. Erros 

de laboratório podem ocorrer em qualquer uma dessas três fases, e os erros não 

são exclusivos da fase analítica. Erros levam a um aumento da demanda de 

recursos, decisões clínicas inadequadas, atrasos no diagnóstico e maior tempo de 

internação hospitalar (COSTA; MORELI, 2017). 

A área da saúde é uma área de risco relativamente elevada e a taxa global 

de defeitos nos cuidados de saúde nos Estados Unidos é estimada em 31-

69%. Frequentemente, as taxas de erro são descritas usando o conceito sigma, 
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que se refere ao número de desvios padrão que se encontram entre a média do 

processo e o limite de especificação (BERLITZ, 2015).  

À medida que o desvio padrão do processo se torna menor, mais desvios 

padrão se encaixam entre a média e o limite de especificação, aumentando o 

número sigma e diminuindo a probabilidade de itens excederem o limite de 

especificação. Usando essa medida, o setor de saúde atua em um nível de 1-2 

sigma, o que compara mal com os setores que não são de saúde, como o manuseio 

de bagagem de companhias aéreas (aproximadamente 4 sigmas) (CORIOLANO et 

al., 2016). 

O desempenho varia em diferentes áreas da saúde, com valores de 1 sigma 

(por exemplo, uso de betabloqueadores após infarto do miocárdio, detecção e 

tratamento da depressão) a 3 sigma (por exemplo, eventos adversos a 

medicamentos, infecções hospitalares). Podem esperar-se taxas de erro mais 

elevadas nas instituições sujeitas a pressões para aumentar as receitas, reduzir os 

custos e operar perto ou acima da capacidade total (GUIMARÃES et al., 2018). 

A fase analítica da medicina laboratorial é indiscutivelmente o setor com 

melhor desempenho na área da saúde, com desempenho próximo do 5 sigma 

(0,002%). Isto é mais de 3.000 vezes menor do que as taxas de infecção e erros 

de medicação e reflete a natureza quantitativa padronizada de grande parte dos 

testes de medicina laboratorial, o que é bem adequado para medidas estatísticas 

de controle de qualidade (VIEIRA et al., 2017). 

No entanto, as realizações da medicina laboratorial diminuem quando são 

considerados erros em todas as fases do processo total de testes. A proporção de 

erros associados com as duas fases extra-analíticas é de 4-5 vezes a observada 

na fase analítica, com a fase pré-analítica representando consistentemente mais 

da metade de todos os erros em estudos publicados (COSTA; MORELI, 2017).  

Num estudo representativo, um laboratório estatístico italiano utilizou a 

mesma metodologia para avaliar as taxas de erro em 1996 e 2006 e constatou que, 

apesar de uma redução de 34% na taxa de erro, o padrão de 62% pré-analítico, 

15% analítico e 23% pós os erros de fase analíticos permaneceram basicamente 

inalterados. Dados os altos volumes de testes laboratoriais realizados globalmente, 

mesmo uma baixa prevalência de erros se traduz em números absolutos 

significativos de ocorrências e oportunidades de resultados adversos para os 

pacientes. Embora alguns laboratórios tenham desenvolvido mecanismos para 
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detectar erros e melhorar a qualidade pré e pós-analítica, ainda há muito espaço 

para melhorias na qualidade da fase de testes extra analíticos (BERLITZ, 2015). 

As causas mais comuns de erros no processo de teste total, conforme 

compilado pelo Costa e Moreli, (2017) são mostradas abaixo na tabela 1. 

    

 Tabela 1- As causas mais comuns de erros no processo de teste total 

PRÉ-PRÉ-
ANALÍTICA  
(46-68%) 
 

 PRÉ-
ANALÍTICO 
(46-65%) 
 

ANALÍTICA  
(7-13%) 
 

PÓS-
ANALÍTICO 
(13-20%) 
 

PÓS-PÓS-
ANALÍTICO  
(25-46%) 
 

Solicitação de 

teste 

inadequada, 

Entrada de 

pedido, 

identificação 

incorreta de 

paciente / 

amostra, 

amostra 

coletada de 

rota de 

infusão, 

coleta de 

amostra 

(hemólise, 

coagulação, 

volume 

insuficiente, 

etc.), 

recipiente, 

manuseio, 

armazename

nto e 

transporte 

inadequados. 

 

Triagem e 

roteamento, 

derramar, 

alíquotas, 

pipetagem e 

rotulagem, 

centrifugaçã

o (tempo e / 

ou 

velocidade). 

 

 

Mau 

funcioname

nto do 

equipament

o, trocas de 

amostras, 

interferência 

(endógena 

ou 

exógena), 

falha não 

detectada 

no controle 

de 

qualidade. 

 

 

 

 

Validação 

errônea de 

dados 

analíticos, 

falha no 

relatório / 

endereçame

nto do 

relatório, 

tempo de 

resposta 

excessivo, 

entrada 

incorreta de 

dados e 

erro de 

transcrição 

manual, 

falha / 

atraso no 

relatório de 

valores 

críticos. 

 

Reação tardia / 

atrasada ao 

relatório de 

laboratório, 

interpretação 

incorreta, plano 

de 

acompanhamen

to inadequado / 

inadequado, 

falha na 

solicitação da 

consulta 

apropriada. 

 

Fonte: Costa e Moreli (2017, p. 165) 

 

Essa tabela ilustra o uso das categorias pré e pós-analíticas e extra 

analíticos -observe, por exemplo, que o Costa e Moreli (2017), inclui a escolha do 
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contêiner, coleta, manuseio e transporte como atividades pré-pré-analíticas, 

representando uma fase extra analíticos, entretando a maioria dos autores relatam 

que o resultado na maioria dos erros sendo categorizados como pré-analítica, em 

vez de pré-pré-analítica. 

 A falta de padronização em tal taxonomia é responsável por algumas das 

variações observadas nas taxas de erro relatadas e pode complicar as 

discussões. No entanto, os conceitos podem ter valor na definição da abordagem 

do laboratório para o gerenciamento de erros, agindo como um lembrete explícito 

da natureza propensa a erros das atividades de seleção e interpretação de testes 

(VIEIRA et al., 2017). 

Erros na saúde são motivo de preocupação quando levam a resultados 

adversos reais ou potenciais para os pacientes. Dada a natureza complexa dos 

cuidados de saúde e a dificuldade em avaliar o efeito de um erro laboratorial 

específico no tratamento do doente, a prevalência de danos comprovados para os 

doentes é difícil de avaliar (CORIOLANO et al., 2016). 

 Erros extremos óbvios em resultados qualitativos com ligações claras com 

terapia ou decisões de gestão (por exemplo, histopatologia, transfusão de sangue, 

microbiologia, virologia, testes genéticos) são mais fáceis de medir, mas avaliar o 

efeito de erros quantitativos em bioquímica clínica e resultados de hematologia é 

muito mais difícil. Tais dificuldades significam que as medições presentes 

provavelmente subestimam significativamente o tamanho do problema à luz do 

grande volume de testes quantitativos realizados em laboratórios clínicos (VIEIRA 

et al., 2017). 

 Dados publicados sugerem que 24-30% dos erros laboratoriais têm um 

efeito sobre o atendimento ao paciente, enquanto dano real ou potencial ao 

paciente ocorre em 3-12%. Algumas áreas, como os testes de genética molecular, 

podem ter taxas de danos reais de até 100%. Um estudo recente que ilustra a 

dicotomia entre o grande potencial de dano, mas a taxa muito menor de dano real, 

descreve um sistema de pontuação de cinco pontos para elementos de pontuação 

de impacto adversos reais e potenciais (COSTA; MORELI, 2017).  

Os erros foram classificados como pré-analíticos (88,9%), analíticos (9,6%) 

e pós-analíticos (1,5%). A classificação e classificação das falhas de qualidade no 

laboratório de bioquímica clínica mostraram que 72,7% dos erros tiveram uma 
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pontuação de impacto adverso real de 1 (grau menos grave), enquanto 65,9% dos 

erros tiveram uma pontuação de impacto adverso potencial de 5 (grau mais grave). 

Erros de fase pré-analíticos têm sido o foco da pesquisa nas últimas 

décadas. Estudos anteriores concentraram-se na fase analítica de testes de 

diagnóstico, e muitos programas de controle de qualidade foram iniciados em 

laboratórios de diagnóstico para monitorar erros de fase analítica. No entanto, os 

erros pós-analíticos e pré-analíticos foram negligenciados em todo o mundo, e 

atualmente muitos estudos estão focalizando a importância da fase pré-analítica 

para obter resultados laboratoriais precisos (GUIMARÃES et al., 2018). 

Embora a importância da fase pré e pós-analítica tenha sido reconhecida por 

muitos anos, os laboratórios frequentemente negligenciam esta área em seus 

programas de gestão da qualidade, concentrando-se em qualidade analítica e 

atividades associadas dentro de seu controle direto (MELO et al., 2017).  

A principal razão para essa negligência tem sido questões de governança 

devido à variedade dos diferentes locais físicos e grupos de funcionários (equipe 

de laboratório, clínicos, flebotomistas, porteiros) envolvidos no processo total de 

testes. A ignorância por parte de pessoal não-laboratorial da importância da fase 

extra-analítica, dificuldades em captar dados de monitorização apropriados, 

questões taxonómicas na definição e classificação de erros e interpretações 

restritas do papel do laboratório contribuíram para esta inação. A variedade de 

termos diferentes usados para definir erros (VIEIRA et al., 2017). 

O termo "erro de laboratório" é definido na Organização Internacional para 

Padronização (ISO) 22367 como "falha da ação planejada para ser concluída como 

pretendido, ou usar um plano errado para alcançar um objetivo, ocorrendo em 

qualquer parte do ciclo do laboratório, de encomendar exames para relatar 

resultados e interpretar adequadamente e reagir a eles "e é o termo preferido. Uma 

descrição mais recente, e talvez mais útil, do erro de laboratório é "qualquer defeito, 

desde a solicitação de testes até o relato de resultados e a interpretação adequada 

e a reação a eles". Mudanças recentes nos requisitos de acreditação estão 

forçando os laboratórios a prestar atenção a essa área (CORIOLANO et al., 2016). 
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 3 MEDIDAS DE INTERVENÇÃO PARA ERROS LABORATORIAIS  

 

Os avanços na ciência e na tecnologia levaram a muitas inovações 

inovadoras que transformaram os diagnósticos laboratoriais de métodos de testes 

manuais e complicados em ciência totalmente automatizada, garantindo precisão e 

velocidade (COSTA; MORELI, 2017).  

No entanto, o laboratório não pode funcionar isoladamente. Depende de 

outros departamentos, principalmente da divisão clínica de pedidos e amostras 

devidamente preenchidos para análise. Evidências crescentes indicam que a 

confiabilidade não pode ser alcançada em um laboratório clínico por meio da 

simples promoção de precisão na fase analítica do processo de teste (BHATHIR et 

al., 2016). 

As fases antes de a amostra chegar ao laboratório (pré-analítica) e a fase 

após a amostra ser analisada (pós-analítica) são igualmente importantes.  A fase 

pré-analítica está repleta de muitas deficiências que vão desde a atitude negligente 

sobre o preenchimento dos recibos de requisição até a falta de educação da equipe 

sobre procedimentos ideais de flebotomia. O sistema de saúde deve ser mais 

diligente na aplicação do conhecimento científico para reduzir os erros nessa fase 

(FERNANDES; TALMA, 2016). 

 Isso é imperativo para reduzir os serviços laboratoriais que surgem devido 

a erros humanos. Houve informações variadas sobre a taxa de erro em todo o 

procedimento de teste de laboratório (0,1% a 9,3%). Costa e Moreli, 2017) 

observaram em seu artigo que a grande maioria dos erros resulta de problemas 

nas fases pré-analítica ou pós-analítica.  

A hemólise foi responsável pela maioria das rejeições em nosso estudo. A 

introdução de tubos de vácuo, juntamente com o sistema fechado de coleta de 

sangue, tornou a coleta de sangue eficiente e fácil. Mas a falta de treinamento da 

equipe envolvida em flebotomia é um impedimento para acelerar a coleta e o 

transporte de amostras (VIEIRA et al., 2017). 

A hemólise das amostras ocorre quando o sangue é forçado através de uma 

agulha fina, agitando vigorosamente os tubos e centrifugando os espécimes da 

amostra antes da conclusão da coagulação. Os aspiradores de pó vermelho sem 

qualquer anticoagulante não devem ser agitados após a coleta da amostra, e os 
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aspiradores de plasma devem ser gentilmente invertidos algumas vezes para que 

o anticoagulante se misture ao sangue (MELO et al., 2017).  

O congelamento e descongelamento de amostras de sangue podem causar 

hemólise maciça. Em um estudo de Jay e colegas, a maioria das amostras 

hemolisadas (> 95%) pode ser atribuída a processos in vitro resultantes de 

procedimento de amostragem incorreto ou transporte (FERNANDES; TALMA, 

2016). 

A hemólise leva ao extravasamento de conteúdo intracelular para o plasma, 

levando a altos valores falsos de enzimas de potássio e intracelulares, como SGOT 

e LDH. Isso também leva a um tempo de retorno prolongado (TAT) devido à 

necessidade de amostras novas para processar a solicitação (CORIOLANO et al., 

2016). 

A frequência de hemólise foi maior nas amostras coletadas dos pacientes 

admitidos em comparação aos pacientes atendidos nos OPDs (1,1% contra 

0,2%). Uma explicação plausível para esse fenômeno poderia ser a técnica 

sistemática de coleta de sangue, seguida pela equipe do laboratório no OPD. Como 

parte de nosso esforço para obter o credenciamento de nossos serviços 

laboratoriais, realizamos sessões regulares de treinamento interno para que nossos 

técnicos possam familiarizá-los com os protocolos padrão para processamento de 

amostras. Para este propósito, Desenvolvemos procedimentos operacionais 

padrão (POPs) para as diferentes etapas envolvidas nas operações laboratoriais e 

éticas ideais (BERLITZ, 2016).  

Esse treinamento facilitou a adoção de práticas de flebotomia ideais por 

nosso pessoal de laboratório. As amostras são transportadas para o nosso 

laboratório a partir do centro de coleta pela nossa equipe, seguindo as precauções 

básicas que devem ser seguidas durante o transporte. Há uma necessidade 

urgente de conscientizar sobre os meandros de uma atividade aparentemente “fácil 

e básica” que forma a base dos serviços laboratoriais - flebotomia entre a equipe 

envolvida na coleta de amostras em nossos hospitais para reduzir a hemólise 

inadvertida (VIEIRA et al., 2017). 

 As amostras são transportadas para o nosso laboratório a partir do centro 

de coleta pela nossa equipe, seguindo as precauções básicas que devem ser 

seguidas durante o transporte. Há uma necessidade urgente de conscientizar sobre 

os meandros de uma atividade aparentemente “fácil e básica” que forma a base 
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dos serviços laboratoriais - flebotomia entre a equipe envolvida na coleta de 

amostras em nossos hospitais para reduzir a hemólise inadvertida (COSTA; 

MORELI, 2017). 

Outro fator que levou à rejeição de amostras de sangue em nosso estudo foi 

o volume sanguíneo insuficiente. Todo processo analítico requer um volume fixo de 

soro / plasma para análise. As principais razões por trás dessa anomalia são a 

ignorância dos flebotomistas, amostragens difíceis como em pacientes pediátricos, 

pacientes com doenças crônicas debilitantes e pacientes em quimioterapia cujas 

veias finas são difíceis de localizar. O volume insuficiente de amostra constituiu a 

causa mais frequente de rejeição do teste nas amostras coletadas no OPD (0,37%) 

(VIEIRA et al., 2017). 

Amostra de paciente internado com uma frequência de 0,08% apenas por 

volume inadequado. A diferença é impressionante. Isso pode ser atribuído a vários 

fatores. Temos um centro de coleta centralizado onde as amostras para bioquímica 

clínica, hematologia, microbiologia e gastroenterologia são coletadas 

simultaneamente (COSTA; MORELI, 2017). 

 Devido à escassez de mão de obra, a proporção de pacientes para 

flebotomistas é desproporcional, dificultando a coleta de amostras. Isso pode 

dificultar a coleta adequada de amostras, levando a uma coleta inadequada. A 

coleta é realizada em horários fixos. Portanto, essa carga de pacientes combinada 

com a falta de tempo pode afetar negativamente a coleta adequada de amostras 

na configuração do OPD (BHATHIR et al., 2016). 

A amostragem difícil e a não conformidade do paciente agravam ainda mais 

esse problema. Mesmo assim, um total de 0,4% das amostras nas enfermarias 

foram acompanhadas por pedidos de requisição inadequados. O mesmo valor para 

amostras de OPD foi de 0,51%. Foi observado que os clínicos frequentemente 

enviam notas incompletas com as amostras. Isso pode ser devido à carga 

excessiva do paciente ou à falta de conscientização sobre as informações do 

paciente (VIEIRA et al., 2017). 

Os diagnósticos modernos não são apenas processamento de amostras e 

preparação de relatórios. Os laboratórios estão ativamente envolvidos na 

disseminação de informações sobre resultados críticos para os médicos, para que 

medidas corretivas possam ser iniciadas com a maior brevidade. Informações 

incompletas / incorretas do paciente tornam a prática redundante. Nossa equipe de 
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laboratório poderia organizar as informações corretas sobre alguns dos pacientes 

internados nas enfermarias por meio de seus esforços meticulosos. Isso leva à 

perda de tempo precioso e é uma atividade de trabalho intensivo (CORIOLANO et 

al., 2016). 

O mesmo protocolo não pôde ser seguido para os pacientes com OPD, pois 

era virtualmente impossível determinar as informações do paciente / teste dos 

médicos ou dos pacientes. Nós seguimos um protocolo diferente para esses 

pacientes. Os recibos de requisição, com uma nota apropriada citando razões para 

a rejeição da amostra, foram enviados ao OPD para o conhecimento dos 

clínicos. Esses testes foram repetidos com amostras novas e novas requisições, 

quando os pacientes revisitaram o hospital para check-up. Isso é definitivamente 

inconveniente para os pacientes, que precisam passar pelo mesmo processo de 

registro e consequente amostragem. Tais erros podem ser completamente 

eliminados pela persistência dos laboratórios para obter informações completas e 

esforços sinceros dos médicos para fornecer o mesmo (BERLITZ, 2016). 

Tanto os especialistas em qualidade de laboratório quanto as autoridades de 

acreditação reconhecem que a medicina laboratorial é um processo complexo cujo 

gerenciamento requer integração cuidadosa entre diferentes locais físicos, 

atividades e grupos ocupacionais para minimizar o risco de ocorrência de erros. Isto 

é ilustrado no modelo de queijo suíço de propagação de erro de Razão (COSTA; 

MORELI, 2017).  

Um sistema é uma série de processos que podem ser considerados 

análogos a uma pilha de fatias de queijo suíço em que os furos representam 

oportunidades para um erro passar para o próximo processo no sistema. Cada fatia 

é uma camada defensiva e pode impedir que o erro se propague pelo sistema. A 

vulnerabilidade do sistema depende do número de camadas defensivas e de sua 

eficiência (BERLITZ, 2015).  

Erros podem resultar em resultados adversos para o paciente quando todos 

os furos se alinham e o sistema não consegue detectar e corrigir o erro. Para a 

medicina laboratorial, as fatias representam áreas como equipamentos, 

treinamento, supervisão e procedimentos de garantia de qualidade e há uma 

necessidade de fechar as brechas e fortalecer as defesas para minimizar a 

probabilidade de acidente do paciente. As estratégias de gestão devem reconhecer 

os fatores humanos e do sistema que podem levar a erros e devem procurar um 
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sistema integrado robusto que forneça intervenção oportuna e correção de 

problemas em desenvolvimento (BHATHIR et al., 2016). 

Algumas intervenções trazem consigo estratégias que o profissional possa 

conter para sua melhoria, um deles são os procedimentos padrão para acesso, 

identificação, aceitação / rejeição da amostra, exame macroscópico e amostragem 

e todas as etapas a seguir devem ser documentados. Este procedimento 

operacional padrão (POP) deve ser escrito em linguagem simples que possa ser 

compreendida por todos. O POP deve estar disponível no local de trabalho e todo 

o pessoal técnico deve estar ciente de seu conteúdo (FERNANDES; TALMA, 

2016). 

Já a Mudança planejada de produtos químicos usados para processamento 

com base no número de insumos processados, necessita de um cronograma. Esse 

cronograma evitará o processamento e o retrabalho desnecessário e a perda de 

tecido. O laboratório deve registrar o número de tecidos que passam todos os dias 

e, obrigatoriamente, trocar os produtos químicos assim que o limite pré-

determinado for atingido. O limite pode ser definido com base na experiência do 

laboratório. O mesmo também se aplica às etapas de desparafinização, coloração, 

desidratação e limpeza das seções (CORIOLANO et al., 2016). 

Em relação ao uso de controles para insumos referentes a coloração de 

rotina deve ser diariamente descrito como rotina e de ser fortemente 

recomendado. Para coloração de rotina de H & E, o laboratório pode identificar um 

bloco de tecido com uma boa mistura de tecido hematoxifílico e eosinofílico (colo 

do útero, fibroadenoma, etc.) como controle. Múltiplos slides podem ser cortados e 

mantidos de lado para serem usados como controles. A lâmina de controle deve 

ser corada antes do lote rotineiro de lâminas e o caráter de coloração deve ser 

comparado com o do dia anterior. Colocando de lado um bloco para controle, evita-

se variação relacionada ao tipo de tecido. Da mesma forma, controles conhecidos 

(positivos e negativos) devem ser usados para coloração histoquímica. Um registro 

do caráter de coloração deve ser mantido. A parafina usada para impregnação e 

incorporação deve ser de boa qualidade com um ponto de fusão apropriado. 

Como estratégia para a gravação da temperatura do banho de parafina, do 

banho de flutuação de água e da mesa de aquecimento de lâminas deve ser feita 

diariamente. Estes e outros equipamentos devem ser de qualidade padrão e 

calibrados em intervalos periódicos (VIEIRA et al., 2017). 
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Já o micrótomo deve ser de boa qualidade e atendido 

regularmente. Calibração periódica do micrômetro deve ser feita para garantir a 

consistência da espessura da seção. A importância da manutenção adequada da 

faca não precisa ser reiterada. Recomenda-se o uso de lâminas descartáveis. 

Deve-se ter cuidado para não induzir artefatos de tecido devido a processamento, 

seccionamento, coloração e montagem inadequados (FERNANDES; TALMA, 

2016). 

Por último, mas não menos importante, a etiqueta afixada na lâmina 

manchada deve ser de tamanho apropriado para que não se projete além da lâmina 

ou cubra as seções de tecido. A identificação deve ser legível e idealmente deve 

levar o nome do laboratório. Usando rótulos de código de barras, pode-se 

incorporar dados demográficos, como o nome do laboratório, o nome do paciente, 

o número de identificação do laboratório e a data (CORIOLANO et al., 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tendência mostra um aumento nos erros pré-analíticos ao longo do período 

do estudo. O ônus está no laboratório para reduzir isso pela provisão de diretrizes 

padronizadas para a fase pré-analítica do teste, independentemente do fato de que 

a supervisão deste processo não seja uma responsabilidade direta do laboratório. A 

educação continuada para melhorar a conscientização também será 

implementada. 

O laboratório deve implementar políticas para manter a integridade da fase 

pré-analítica para a segurança do paciente e também para o requisito do processo 

de acreditação. A implementação de programas de educação sobre a fase pré-

analítica de testes laboratoriais é necessária para melhorar o atendimento ao 

paciente. 
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