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Resumo: A garantia laboratorial corresponde ao conjunto de atividades planejadas, que servirão 

para garantir que o seu produto ou serviço atenda os requisitos da qualidade. A garantia engloba as 

atividades relacionadas com os processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, portanto 

assegura que o produto final seja adequado às necessidades do cliente. O objetivo desde trabalho foi 

mostrar a importância da automação para o procedimento analítico, pois seu maior ideal é implantar 

um sistema de qualidade, reconhecer e minimizar erros. Um exame laboratorial pode contribuir para 

a assistência e diagnóstico médico de forma decisiva. O desenvolvimento da robótica e da 

informática trouxeram uma evolução aos laboratórios clínicos, esse processo permite um ganho 

substancial na qualidade dos resultados, e um aumento da produtividade, queda significativa dos 

custos operacionais, diminuição substancial do tempo de atendimento total, o qual corresponde ao 

intervalo de tempo que vai desde a coleta, passando pela fase do processamento da amostra até a 

liberação do resultado. Um alto padrão de qualidade a partir de processos automatizados pode ser 

alcançado com uma série de ações e características a serem controladas. Conclui-se que esse 

recurso automatizado introduz confiança, objetividade, maior sensibilidade e eficiência ao processo. 

 

Palavras-chave: Qualidade. Processos Analíticos. Laboratório de Análises Clínicas. Equipamentos 

Automatizados. 
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Abstract:  The laboratory would correspond to the set of planned activities , which serve to ensure 

that your product or service meets the quality requirements . The warranty covers activities related 

to pre - analytical , analytical and post - analytical processes, thus ensuring that the final product is 

suited to customer needs. The purpose since work was to show the importance of automation to the 

analytical procedure, since its highest ideal is to deploy a quality system and recognize and 

minimize analytical errors . A laboratory test can contribute to the care and medical diagnosis 
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decisively and with the development of robotics and information brought an evolution to clinical 

laboratories , this process enables a substantial gain in quality of results, and an increase in 

productivity, a significant decrease of operating costs , substantial reduction in the total attendance 

time, which corresponds to the time interval ranging from collection , through processing phase of 

the sample until the release of results. A high standard of quality from automated processes can be 

achieved with a series of actions and characteristics to be controlled. We conclude that this 

automated feature introduces confidence, objectivity, greater sensitivity and efficiency to the 

process. 
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RESUMEN: El laboratorio se correspondería con el conjunto de actividades previstas , que sirven 

para asegurarse de que su producto o servicio cumple con los requisitos de calidad. La garantía 

cubre las actividades relacionadas con la pre-analítica, analítica y post- analítica processos, 

garantizando así que el producto final se adapta a las necesidades del cliente. El propósito ya que el 

trabajo era mostrar la importancia de la automatización de la técnica analítica, ya que su más alto 

ideal es implementar un sistema de calidad y reconocer y minimizar los errores analíticos. Una 

prueba de laboratorio puede contribuir a la atención y el diagnóstico médico con decisión y con el 

desarrollo de la robótica y la información señalada una evolución de los laboratorios clínicos, este 

proceso permite una ganancia sustancial en la calidad de los resultados, y un aumento de la 

productividad, una disminución significativa de los costos de operación, reducción sustancial en el 

tiempo de asistencia total, que corresponde al intervalo de tiempo desde la recogida, a través de la 

fase de procesamiento de la muestra hasta que la liberación de los resultados. Un alto nivel de 

calidad de los procesos automatizados se puede lograr con una serie de acciones y características a 

controlar. Llegamos a la conclusión de que esta función automática introduce confianza, 

objetividad, mayor sensibilidad y eficiencia al proceso.  

 

Palabras clave: Calidad. Procedimentos Analíticos. Laboratório Clínico. Diagnóstico. Equipo 

automatizado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

           A rotina de um laboratório clínico é complexa pela multiplicidade de processos distintos e 

inter-relacionados a serem controlados  pela variedade de amostras analisadas (sangue, urina, fezes, 

liquor e etc.). 



          Em um Laboratório de Análises Clínicas, a garantia da qualidade é alcançada tendo-se total e 

absoluto controle sobre todas as etapas do processo, que compreende as fases pré-analíticas, 

analítica e pós-analítica. A fase pré-analítica envolvendo a qualificação de amostras que dependem 

do preparo do paciente, da coleta realizada, do acondicionamento das amostras e do transporte. A 

etapa analítica, pelos produtos, materiais e serviços qualificados, pelo controle e processamento do 

material biológico, pela equipe competente, realizando exames em equipamentos em ótimas 

condições de operação, empregando-se uma tecnologia da informação moderna. A fase pós-

analítica há a relevante correlação clínico laboratorial e a exata interpretação clínica dos resultados. 

A confiabilidade dos resultados de exames de laboratório pode ser creditada, em grande 

parte, ao processo de evolução dos métodos e também pela grande evolução de novas tecnologias, 

como a automatização destes métodos elevando o grau de exatidão e produtividade (CHAVES, 

2010).  

O reconhecimento e a análise da variação nos exames laboratoriais são fundamentais na 

prestação de serviços de Medicina Laboratorial. Isto porque os pacientes, por si só, têm uma 

combinação de condições coexistentes, apresentações clínicas e expectativas. Acrescentando-se a 

multiplicidade de profissionais que prestam esta assistência associada à disponibilidade de testes 

diagnósticos e à exatidão com que estes são realizados.  

Sendo assim o objetivo desde trabalho foi mostrar a importância da automação para o 

procedimento analítico, pois seu maior ideal é implantar um sistema de qualidade, reconhecer e 

minimizar erros, permitindo avaliar a performance do laboratório para a obtenção de resultados 

confiáveis e seguros.   

 

QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ANALÍTICO 

 

Segundo Mendes e Oliveira (2010) um sistema analítico compreende, segundo o 

International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, um conjunto de procedimentos 

de trabalho, equipamentos, reagentes ou suprimentos necessários para a realização de exame 

laboratorial e a geração do seu resultado. Um exame laboratorial pode contribuir para a assistência e 

diagnóstico médico de forma decisiva, por esse motivo se faz necessária à importância do controle 

de qualidade nos processos analítico. 

O  resultado constitui-se numa informação adicional que auxilia na definição do diagnóstico 

e tratamento. Grande parte das condutas clínicas é tomada a partir de pequenas alterações nos dados 

laboratoriais. O elevado grau de confiabilidade dos resultados de exames de laboratório pode ser 

creditado, em parte, ao processo de evolução dos métodos laboratoriais e também pela incorporação 

de novas tecnologias, como por exemplo, os analisadores totalmente automatizados  possibilitaram 



a obtenção de resultados com maior rapidez, elevado grau de exatidão e reprodutibilidade 

(SUMITA, 2007).  

No passado, os exames laboratoriais eram realizados de modo artesanal, com a utilização de 

técnicas manuais, as quais tinham um componente maior de variação. Além disto, os métodos 

laboratoriais eram desprovidos de uma padronização capaz de garantir a sua exatidão, dificultando 

sobre maneira a comparação dos resultados observados em diferentes laboratórios.  

O desenvolvimento da robótica e da informática trouxe uma evolução ao laboratório clínico 

sem precedentes. O processo de automação dos Laboratórios Clínicos permitiu um ganho 

substancial na qualidade dos resultados, aumento de produtividade, queda significativa dos custos 

operacionais e diminuição substancial do tempo de atendimento total, o qual corresponde ao 

intervalo de tempo que vai desde a coleta, passando pela fase de processamento da amostra, até a 

liberação do resultado. 

Segundo Mendes et al (2007)  para que um método laboratorial tenha utilidade clínica, este 

deve preencher  alguns requisitos básicos que garantam a confiabilidade dos resultados obtidos em 

amostras de pacientes. Esses requisitos básicos estão relacionados ao desempenho do método e 

equipamento que envolve: exatidão, recuperação, robustez, precisão, medida de branco da reação, 

sensibilidade, limite de detecção, interferentes e valor de referência. 

Exatidão: É a capacidade do método em apresentar resultados próximos do valor 

verdadeiro. Segundo a International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) a exatidão é a 

concordância entre o valor medido de um analito e seu valor real. Uma das formas de avaliar o grau 

de exatidão, num método em uso no laboratório, pode ser feita através de um ensaio de comparação 

interlaboratorial através de um programa de ensaio de proficiência (EP). Este sistema de controle da 

qualidade interlaboratorial consiste na comparação de resultados observados num mesmo material, 

analisado simultaneamente por diversos laboratórios (LOPES, 2003).  

Recuperação: É a capacidade de um método analítico medir um analito corretamente, 

quando uma quantidade conhecida de analito é adicionada à amostra. Trata–se de um meio efetivo 

para avaliar a exatidão do sistema analítico porque testa o método na presença de outros compostos 

que estejam contidos na mesma matriz da amostra (BERLITZ, 2010).  

Robustez: Provê um desempenho confiável consistente quando diferentes operadores o 

realizam com diferentes lotes de reagentes, por um longo período de tempo (BERLITZ; 

HAUSSEN, 2005).  

Precisão: Revela a capacidade do método de, em determinações repetidas numa mesma 

amostra, fornecer resultados próximos entre si. A precisão é estimada por um experimento de 

replicação de um mesmo material analisado pelo menos 20 vezes, tendo o seu desvio padrão 

calculado. A precisão pode ser intra-ensaio (ou repetibilidade de resultados) corresponde à 



concordância entre resultados de sucessivas medidas, do mesmo analito, sendo realizado sob as 

mesmas condições de medida (PETERSEN et al, 1996).  

Medida de branco de reação: Este parâmetro pode ser obtido experimentalmente pela 

medida de uma solução de reagentes sem a presença da amostra. A equipe técnica deve estar atenta 

à magnitude do branco, pois esta pode contribuir para o erro total do método (LOPES, 2003). 

Sensibilidade e limite de detecção: A International Union of Pure and Applied Chemistry 

(IUPAC) define a sensibilidade analítica como a capacidade de um procedimento analítico em gerar 

um sinal para uma definida mudança de quantidade e o ângulo de inclinação da curva de calibração. 

Já o limite de detecção como a menor concentração ou quantidade que um método pode detectar 

com certeza para um dado procedimento analítico. Ele depende da amplitude da leitura do branco e 

da precisão desta medida. Ambos os termos são relacionados à sensibilidade de um método. Na 

prática, o que se busca é um elevado nível de sensibilidade analítica e um baixo limite de detecção. 

A sensibilidade de uma prova refere-se à probabilidade de um resultado ser positivo na presença da 

doença, isto é, a porcentagem de resultados obtidos com a realização da prova, em uma população 

constituída apenas de indivíduos afetados da doença para a qual o teste deve ser aplicado 

(BERLITZ, 2010). 

Interferentes: São substâncias, de origem endógena ou exógena, que podem potencialmente 

interferir em procedimentos de medida. Entre elas: metabólitos produzidos em condições 

patológicas (exemplo: diabetes mellitus, mieloma múltiplo), produtos empregados como terapêutica 

(exemplo: drogas, plasma, nutrição parenteral), substâncias ingeridas pelos pacientes (exemplo: 

álcool, alimentos) etc. Os mecanismos de interferência podem ser os mais diversos: produtos 

químicos reagindo por competição ou inibição, interferências físicas com a matriz da amostra 

(viscosidade, turbidez, força iônica), inibição enzimática, reação cruzada etc (PETERSEN et al, 

2009). 

Valor de referência: A interpretação dos resultados de exame laboratorial decorre da 

comparação do resultado observado na amostra do paciente com o intervalo de referência fornecido 

no laudo. O termo “intervalo de referência” ou “valor de referência”, antigamente conhecido como 

“valor ou faixa normal”, geralmente é estabelecido estudando-se um grupo de controle constituído 

de indivíduos clinicamente “normais”. Após tratamento estatístico, os resultados centrais são 

aqueles que melhor preenchem o critério de “normalidade” para determinado parâmetro laboratorial 

(LOPES, 2003).  

 

VALIDAÇÃO DO SISTEMA ANALÍTICO 

 



Para Mendes e Oliveira (2010) um sistema analítico ideal seria aquele com elevado grau de 

exatidão, precisão e confiabilidade, com limite de detecção em zero, sem qualquer interferente e 

que apresentasse 100% de sensibilidade e especificidade. É preciso que se conheçam as limitações 

dos testes, assim como os seus parâmetros de desempenho clínico e analítico para prestar serviços 

laboratoriais de qualidade. É necessário definir especificações adequadas e padronizadas no 

laboratório para avaliar os sistemas analíticos disponíveis no serviço.  

Os avanços tecnológicos nos sistemas automatizados e a evolução de reagentes permitiram 

redução da imprecisão e aumentaram a confiabilidade nos resultados, porém os erros nesta fase 

ainda chegam a aproximadamente 13%, segundo dados de literatura (BERLITZ, 2010).   

As boas práticas em Laboratórios Clínicos, reduzem ou eliminam as fontes de erros 

potenciais, como variáveis que influenciam a fase analítica podem ser citados: equipamentos, 

reagentes, inter-ferentes, calibração e manutenção de equipamentos e qualidade da água (grau de 

pureza), temperatura ambiente, materiais de controle e calibradores, bem como a estabilidade da 

amostra (SUMITA, 2007).  

É importante selecionar processos e definir procedimentos para permitir um desempenho 

adequado. Alguns aspectos são relevantes nesta escolha: condições de coleta, material biológico a 

ser analisado, intervalo analítico, limite de detecção, linearidade, exatidão, precisão, especificidade, 

objetivos analíticos, análise de interferentes, nível de desempenho desejado, mecanismos de 

controle interno e externo, valores críticos, mecanismos de contingência e carga de trabalho (LOPIS 

et al, 2003). 

A aplicação prática destes fundamentos denomina-se avaliação de um método e ela deve ser 

realizada antes da introdução na rotina diagnóstica. A elaboração de procedimentos operacionais 

padronizados para utilização na rotina também deve preceder a implantação de uma nova 

metodologia. É recomendável que o seu conteúdo seja detalhado, com especificações de todas as 

fases da confecção do exame laboratorial. Por fim, cabe aos gestores garantir que os exames sejam 

realizados estritamente dentro dos protocolos estabelecidos (MENDES et al, 2007). 

Para produzir dados confiáveis e consistentes, o laboratório deve implementar um programa 

adequado de garantia da qualidade e uma rotina de monitoramento de desempenho. O ensaio de 

proficiência é uma dessas rotinas. É uma ferramenta de controle de qualidade eficaz na 

determinação do desempenho da fase analítica do laboratório. Quando utilizada em conjunto com o 

controle interno e uma gestão comprometida com a qualidade, auxilia na promoção do 

conhecimento dos processos de análise e garante ao laboratório a confiabilidade dos seus resultados.  

O controle interno ou material de referência, com concentração conhecida, é responsável 

pelo monitoramento frequente da reprodutibilidade da fase analítica. Seu propósito é manter a 

variabilidade do processo de análise sob controle, identificando desvios para a eliminação das 



causas. É uma oportunidade de aprimoramento das atividades desenvolvidas no laboratório, pelo 

qual se busca melhorar a qualidade dos serviços (LOPIS et al, 2003).  

As boas práticas laboratoriais, explicitamente a de laboratórios clínicos, preconizam o uso 

conjunto de controle interno e ensaio de proficiência para um monitoramento mais eficiente das 

duas fontes de erro citadas. Isso porque o primeiro é mais eficiente para a monitoração do erro 

aleatório e o segundo para controlar o erro sistemático (CHAVES, 2010).  

O controle interno detecta desvios da desempenho estável no laboratório individualmente, 

como a variação de lotes e estabilidade de reagentes e calibradores, a imprecisão do processo de 

análise e seu desempenho ao longo do tempo. Segundo ele sistemas de avaliação externa da 

qualidade, ou controle externo ou ensaio de proficiência, podem auxiliar na identificação de erro 

aleatório (imprecisão) quando realizada mais de uma dosagem, porém são lentos para o 

monitoramento contínuo do desempenho, já que não é um material de análise diária nas rotinas do 

laboratório clínico (PETERSON et al, 2OO9).  

Os materiais de controle são aqueles materiais usados exclusivamente para fins de controle 

da qualidade . Padrões calibradores, comumente denominados padrões, e calibradores protéicos são 

usados em um processo analítico para designar um valor numérico à concentração presente em 

amostras com valores desconhecidos usando as leituras ou respostas analíticas encontradas 

(VESPER; THIENPONT, 2009). 

As especificações dos padrões calibradores, calibradores protéicos e materiais de controle 

dependem das aplicações a que se destinam. Todos devem ser apropriados para o método analítico 

onde serão usados e produzir respostas semelhantes às amostras a serem analisadas. Também é 

necessária uma cuidadosa consideração sobre a qualidade da informação a ser obtida para que se 

estabeleça as características requeridas para os materiais (LOPIS et al, 2003). 

Os padrões calibradores, calibradores protéicos e os materiais de controle podem ser 

classificados com base na composição, no método utilizado para designar seus valores e na 

finalidade de uso (CHAVES, 2010).  

Quando as condições analíticas permitem, este tipo de padrão proporciona o processo mais 

direto e definitivo para proporcionar o máximo de exatidão a um método. Estas soluções tem a 

vantagem de serem produzidas com reprodutibilidade, facilitando a verificação da estabilidade de 

outros materiais calibradores através de comparação direta.   

Controle são materiais empregado nos laboratórios clínicos com a finalidade de se fazer o 

controle interno e externo da qualidade (LOPES, 2003). 

Não devem ser usados em procedimentos de calibração porque não tem graus definidos de 

incerteza. No controle da qualidade, as amostras controle são empregadas com a finalidade de 



monitorar a precisão, enquanto que em um programa de controle de qualidade externo da qualidade 

avaliam a exatidão dos métodos analíticos (PETERSON et al, 2OO9). 

Os materiais de controle são fornecidos com valores estabelecidos pelo fabricante (media e 

faixa de variação permitida).  A media e a faixa devem servir como orientação. É importante que os 

laboratórios estabeleçam os seus próprios valores médios e os respectivos limites de variação ou 

desvio padrão analítico (SUMITA, 2007). 

E recomendável que os laboratórios utilizem duas amostras controle em níveis diferentes de 

concentração (normal e patológico) para que as informações tenham validade na verificação da 

manutenção dos níveis desejáveis de controle (BERLITZ, 2010).  . 

Os matérias de controle são disponíveis na forma liofilizada ou liquida, sendo que as duas 

formulações podem apresentar os efeitos da matriz, gerando diferentes para os diversos métodos de 

ensaio, principalmente em se tratando de dosagem enzimática (BERLITZ, 2010).  . 

 

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS AUTOMATIZADOS 

 

Automação é o resultado dos avanços na tecnologia que levaram ao desenvolvimento de 

equipamentos de laboratórios mecanizados em interface com equipamentos e programas 

computadorizados como suporte (FELDER et al , 2009).  

Nas últimas décadas, a introdução da automação na medicina laboratorial foi destacada 

como a espinha dorsal na busca de eficiência e viabilidade das empresas atuantes nesse setor e 

expandiu-se para todas as fases dos processos no laboratório clínico (pré-analítica, analítica e pós-

analítica), além da tecnologia e de sua evolução permitirem que empresas de diferentes portes e 

quantidades de exames implementassem algum tipo de automação em seus processos. Hoje, 

podemos considerar a automação como um processo customizado que varia da automação de uma 

etapa do processo analítico até a automação total do laboratório e que gera para o mercado uma 

proliferação de boas práticas por meio de padronizações (MIDDLETON, 2000). 

A introdução da automação no laboratório clínico trouxe maior confiabilidade, eficiência e 

agilidade aos resultados de exames laboratoriais, com melhorias substanciais ao processo analítico. 

Em consequência, trouxe mais segurança aos clientes e operadores da área técnica. Diferentes 

tecnologias foram incorporadas em analisadores de bancada ou em grandes plataformas de 

configurações modulares, em sistemas fechados ou aberto (MENDES; OLIVEIRA, 2010).  

A maioria dos fabricantes oferece analisadores de acesso randômico, isso amplia o número 

de amostras analisadas em diferentes testes concomitantemente, demonstrando como os erros do 

ciclo do exame podem ser reduzidos com a introdução desses analisadores automatizados na prática 



diária, incluindo-se os aspectos metrológicos e a importância do uso dos materiais de referência 

nesta nova realidade dentro dos laboratórios clínicos (CHAVES, 2010).  

O emprego da automação pode aumentar a produtividade, reduzir a exposição ao risco 

biológico, reduzir os custos operacionais, potencializar o tempo de liberação e oferecer um nível de 

consistência dos procedimentos. Estudos realizados buscando definir a operacionalização dos 

processos laboratoriais, afirmam que, entre 50% a 70% do tempo consumido no laboratório para 

análise de uma amostra, é dedicado a manipular e aliquotar este material biológico (FRIEDMAN, 

2004).  

A introdução da tecnologia da automação no laboratório clínico gerou um impacto 

significante nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica do processo, particularmente na 

organização do ambiente de trabalho e na operação da rotina diária. O objetivo principal de 

qualquer estratégia de automação é o desejo de otimizar o processo analítico (MELANSON et al, 

2007). 

Nesse sentido, as repercussões na organização do laboratório foram profundas, a começar 

pela alteração da estrutura tradicional em disciplinas (bioquímica, hematologia, toxicologia, 

imunologia) por onde as amostras transitavam em várias alíquotas ou tubos primários. Com o 

aumento da versatilidade gerada e a centralização num único espaço, um sistema apenas pode agora 

prover serviços para todas essas disciplinas (CHAVES, 2010).  

A automação favorece o uso de pequenos volumes de amostras, o incremento da 

reprodutibilidade metodológica com redução da variabilidade, a realização de eventuais repetições, 

a execução de diluições ou de testes adicionais complementares e a rapidez na emissão dos 

resultados (MELANSON et al, 2007). 

Isso promove o aumento da produtividade, a diminuição de, um ambiente de trabalho mais 

seguro para a equipe do laboratório, a minimização de erros, a melhoria no manuseio das amostras e 

a realocação de pessoal para outras áreas em expansão do laboratório (FRIEDMAN, 2004).   

Em decorrência desse processo de automação, há impactos positivos perceptíveis 

externamente ao laboratório, decorrentes da redução dos exames críticos, da movimentação de 

amostras intralaboratório e da prevenção de erros na aliquotagem.  

A automação laboratorial também se renova e altera a estrutura do negócio do ponto de vista 

organizacional e econômico. Nesse processo de organização estrutural, um dos grandes desafios é a 

modificação da infraestrutura de transporte e o gerenciamento das informações. 

Laboratórios bem planejados podem satisfazer as necessidades técnicas e humanas, 

provendo uma plataforma para reformulações inevitáveis em ambas as áreas. Na avaliação dos 

parâmetros da qualidade na fase analítica, as características das amostras correspondem a um dos 

pontos de grande relevância, pois o ciclo do exame laboratorial, desde a etapa inicial e todas as 



análises subsequentes, está intimamente relacionado à qualidade da amostra (MELANSON et al, 

2007). 

Lippi e Plebani (2009), discutindo orientações para promover, padronizar e harmonizar a 

detecção e o manuseio de amostras rejeitadas na chegada ao laboratório, enfatizam a importância do 

treinamento da equipe, do estabelecimento de sistemas para a detecção de amostras inadequadas e a 

implantação de procedimentos para detectá-las. Recomendam fortemente que haja grande empenho 

em identificar, estudar e ter padronizações, para auxiliar na resolução de quatro problemas comuns 

no laboratório clínico:  

a) Como gerenciar amostras com erros de identificação;  

b) Como agir com amostras afetadas por interferentes (hemólise, lipemia e icterícia); 

c) Como tratar as amostras coaguladas; 

d) Como gerenciar amostras com volume inadequado.  

Os mesmos autores sugerem procedimentos para identificar os interferentes, os testes 

afetados por cada tipo de substância interferente e a ação a ser tomada mediante a detecção dessa 

interferência.  

Os sistemas analíticos totalmente automatizados têm recursos que possibilitam prevenir, 

contornar e solucionar esses pontos e fazer a gestão adequada desses riscos. Uma das fontes de 

erros pré-analíticos está na identificação incorreta da amostra, que é solucionada pela tecnologia da 

auto identificação, utilizando-se etiquetas com o código de barras para as eventuais alíquotas 

formadas a partir do tubo primário  (MELANSON et al, 2007). 

Essa aplicação reduz o tempo da equipe técnica por amostra e a taxa de erros, auxiliando no 

gerenciamento do fluxo de amostras e de reagentes. A combinação da auto identificação com a 

reengenharia de processo, que a automação laboratorial propicia, torna possível prevenir erros e não 

apenas registrar as não conformidades já ocorridas (MELANSON et al, 2007). 

As modernas tecnologias de automação disponíveis auxiliam na resolução dos dilemas 

relativos à amostra, seja pela presença de sensores que detectam o nível líquido, ou pela 

possibilidade de rastrear o volume de amostras, associada à remoção de bolhas no sistema de 

pipetagem, ou, simplesmente, pela disponibilização de adaptadores para o uso de tubos de 

microcoleta, com volumes reduzidos (FRIEDMAN, 2004).   

Novos analisadores contribuem, através de mecanismos automáticos para a detecção de 

coágulos, sinalizando e alertando sobre essa presença, e segregando-se esse tubo de amostra, para 

uma tomada de decisão pelos operadores do equipamento, impedindo que haja obstrução do sistema 

(FRIEDMAN, 2004).    

As interferências decorrentes das características das amostras podem, a princípio, ser 

reduzidas pelo uso de métodos analíticos que empreguem a leitura do branco. Outro recurso que 



potencializa a confiabilidade do exame realizado nesses sistemas é o gerenciador de características 

de amostras, com as medidas objetivas de lipemia (turbidez), e a avaliação espectrofotométrica da 

icterícia e da hemólise com a determinação dos índices séricos (FELDER, 2007). 

O que determina o bom desempenho nos laboratórios clínicos que possuem sistemas 

automatizados é a aquisição de insumos, conjuntos diagnósticos e calibradores, provenientes de 

fornecedores qualificados, os quais produzem seus materiais de acordo com as boas práticas de 

fabricação (VESPER et al, 2009).  

A validação da nova tecnologia em automação fornece evidências de que o sistema 

apresenta desempenho dentro das especificações da qualidade, de maneira a fornecer resultados 

válidos.  

A validação de uma nova tecnologia para análises laboratoriais consiste na realização de 

uma série de experimentos, com a finalidade de documentar o desempenho do método em sua 

relação, além de capacitar os profissionais naquele novo sistema, antes da sua implantação na 

rotina.  

A análise de desempenho obtida numa validação permite dimensionar os erros presentes, 

para determinar com segurança se estes afetam ou não os resultados. Em última análise, permite 

concluir se a nova metodologia funciona da forma esperada e proporciona o resultado adequado 

(FRIEDMAN, 2004). 

A infraestrutura e as instalações do laboratório onde se coloca o sistema totalmente 

automatizado correspondem a um ponto crucial para o bom desempenho dos equipamentos. Uma 

vez que estes, graças aos requintes tecnológicos, têm especificações rigorosas em termos de 

regulação térmica, umidade ambiental, ventilação, energia elétrica, condições hidráulicas, além dos 

recursos de informática (gerenciamento de servidor, datacenter , redes lógicas, hardware , etc) 

(FRIEDMAN, 2004).  

Para  Berlitz (2010) o atendimento às especificações de funcionamento e verificação da 

manutenção do sistema automatizado, segundo as recomendações dos fabricantes, são 

considerações importantes para que os resultados sejam acurados e precisos. Todos devem trabalhar 

pela melhoria contínua da qualidade, para que esta se torne realidade no laboratório e propicie 

resultados de exames reprodutíveis, exatos e cada vez mais confiáveis para os clientes. 

Com a incessante procura por qualidade nos processos laboratoriais, foram criados os 

programas de acreditação brasileiros, como o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos 

(PALC) da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), e o 

Departamento de Inspeção e Credenciamento da Qualidade (DICQ) da Sociedade Brasileira de 

Análises Clínicas (SBAC). Além disso, surgiram, no Brasil, nas décadas de 1970-80, os programas 

de controle da qualidade em laboratório clínico, como o Proficiência em Ensaios Laboratoriais 



(PELM) e o Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ). Esses sistemas são utilizados 

para atender às necessidades de ampla e melhor avaliação dos laboratórios clínicos. 

Com a qualidade melhorada, os desperdícios podem ser evitados, reduzindo-se os custos e 

aumentando-se a produtividade, e, com isso, haverá melhora da competitividade no mercado. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi à revisão de literatura, tendo como fontes bibliográficas 

analisadas manuais, protocolos, portarias, banco de dados como MEDLINE, LILLACS e SCIELO, 

periódicos, dissertações, teses, monografias, publicações avulsas e outros instrumentos que se 

fizeram necessários durante o desenvolvimento deste trabalho. A seleção dos artigos foi criteriosa 

provendo o autor de informações relevantes a cerca do tema proposto. A revisão de literatura 

oferece meios para levantar não somente problemas já conhecidos nessa área, como também 

explorar novas orientações nesse campo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado laboratorial depende de um conjunto de procedimentos de trabalho, 

equipamentos, reagentes e suprimentos necessários associado a capacidade de um método analítico 

para aferir uma amostra corretamente. 

Por esse motivo para se adequar as mudanças que o mercado de medicina laboratorial vem 

sofrendo cada vez mais os laboratórios estão buscando aperfeiçoamento em garantir um resultado 

mais preciso em menor tempo possível, com isso a busca por inovações tecnológicas, e 

fornecedores com uma maior variedade de novos produtos vem crescendo. 

A automação substitui a manipulação humana no desempenho de um dado processo, por 

dispositivos mecânicos ou instrumentais, que sejam regulados por um sistema de informação capaz 

de fornecer feedback ao aparelho, em termos de auto monitoramento ou auto ajuste. 

Um alto padrão de qualidade a partir de processos automatizados pode ser alcançado com 

uma série de ações e características a serem controladas. Esse recurso automatizado introduz 

confiança, objetividade, maior sensibilidade e eficiência ao processo. 

Conclui-se que a utilização de equipamentos automatizados nos processos analíticos tem 

como principal ideal a implantação de um sistema de qualidade que reconheça e minimize erros 

analíticos, permitindo avaliar a performance do laboratório para a obtenção de resultados confiáveis 



e seguros na sua rotina e eliminar possíveis causas das não conformidades encontradas através de 

ações corretivas. 
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