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RESUMO 

 

Análise da Qualidade de Exames e a Correlação com a Gestão da Fase Pré-analítica: 
Estudo do Exame do Potássio. 

 

Introdução: A fase pré analítica é responsável pela maioria dos erros atribuídos aos 
laboratórios de Análises Clínicas. Entretanto, nem sempre estes erros são identificados, 
prevenidos ou corrigidos. Isto ocorre muitas vezes por falta de avaliação e controle dos 
processos, ou seja, por falta de Gestão da Qualidade. Objetivo: Demonstrar a importância da 
Gestão da Qualidade sob o foco do controle da fase pré-analítica dos exames laboratoriais, 
com o exame do potássio, avaliando sob condições controladas a influência do atraso da 
centrifugação das amostras de sangue na qualidade dos resultados. Métodos: Trata-se de um 
estudo experimental, comparativo, randomizado e quantitativo, realizado com 32 
participantes voluntários. Foram coletadas 4 amostras de sangue por participante em um 
único procedimento de punção venosa. Cada uma das 4 amostras foram submetidas a um 
tempo anterior à centrifugação diferente (2, 3, 4 e 5 horas). Logo depois de centrifugadas as 
amostras foram encaminhadas ao setor de bioquímica para realização do exame do potássio 
pela metodologia da química seca. Os resultados das amostras submetidas aos tempos de 3, 4 
e 5 horas antes da centrifugação (período fora do recomendado) foram comparados aos 
resultados das amostras submetidas ao tempo de 2 horas (tempo limite recomendado antes da 
centrifugação). Resultados: Não houve alteração nos resultados das dosagens do potássio 
sérico pela química seca, portanto, não houve perda de qualidade deste exame com a 
exposição das amostras a um tempo anterior a centrifugação de até 5 horas, tempo maior do 
que o recomendado pela literatura. Conclusão: Sugere-se que um período de até 5 horas 
para a centrifugação das amostras não seja um indicador de falta de qualidade para a 
dosagem do potássio pela química seca. Porém, os responsáveis pelo Sistema de Gestão da 
Qualidade do laboratório devem avaliar quais são os possíveis interferentes dentro de cada 
processo na fase pré-analítica utilizando outros indicadores como ferramentas para o total 
controle e a garantia da qualidade dos exames. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inúmeros questionamentos têm sido feitos com relação ao nível de qualidade dos 

serviços de saúde, principalmente a partir do início desta década. Esses questionamentos têm 

sua origem na comparação entre a evolução tecnológica e do conhecimento na área médica e a 

evolução da qualidade dos serviços prestados aos pacientes1. 

As ciências médicas e a tecnologia dos laboratórios têm avançado muito 

rapidamente. Cerca de 50 anos atrás a maioria dos laboratórios tinha um menu de menos de 

20 exames. Agora, os laboratórios realizam centenas de testes utilizando vários analitos, para 

um mesmo padrão de patologias. Como consequência, o serviço de saúde tem ficado 

sobrecarregado pelas complexidades e opções de testes laboratoriais que tem refletido em 

problemas para a gestão da qualidade dos laboratórios clínicos, para os médicos e pacientes2.  

Os avanços no desempenho analítico (aumento da automação, volume das amostras 

reduzido, aumento da sensibilidade dos ensaios) aumento da eficiência, bem como a redução 

dos custos e aumento dos ganhos (rendimento pelo tempo de resposta dos testes) melhoraram 

a prática médica. Essas mudanças, no entanto, tem causado um aumento na incidência de 

erros pré-analíticos. Com isso, a tendência na prática do laboratório clínico é de aumentar as 

exigências sobre a qualidade das amostras biológicas dos pacientes3.  

A partir destas manifestações questionando o desempenho da área de saúde, 

inúmeras iniciativas foram implantadas com a intenção de melhorar os processos nestes 

serviços. Muitas dessas iniciativas utilizaram como apoio metodologias e ferramentas já 

amplamente empregadas em outros negócios, como Gestão da Qualidade Total, Seis Sigma, 

Normas ISO. Além disso, outras iniciativas foram implantadas, como as certificações ou 

acreditações específicas para os serviços hospitalares ou de medicina diagnóstica (Programa 

de Acreditação de Laboratórios Clínicos - PALC). Todos esses esforços desenvolvidos para 

melhorar o nível da qualidade dos serviços em saúde têm como objetivo primordial ampliar o 

nível de segurança do paciente4. 

O laboratório de análises clínicas tem interfaces importantes com o paciente e com o 

clínico. Estas interações demandam constantes atualizações de todos os profissionais 

envolvidos nas atividades laboratoriais. Entre estas atividades, a identificação de fontes de 

erro e soluções inovadoras para evitá-los se destaca na busca da excelência dos resultados e na 

garantia da qualidade5. 
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As ações de controle de qualidade de um laboratório devem ser planejadas e 

mantidas tanto pela gestão do laboratório quanto pelo setor técnico garantindo a eficácia do 

sistema de gestão da qualidade6. 

As análises laboratoriais são processos altamente complexos e são usualmente 

subdivididos em três fases – pré-analítica, analítica e pós-analítica. A maioria dos erros no 

processo total das análises ocorre na fase pré-analítica, sendo estes causados pelos indivíduos 

ou por falhas no design dos processos7. 

A fase pré-analítica consiste na preparação do paciente, coleta, manipulação e 

armazenamento do espécime diagnóstico, antes da determinação analítica. Ou seja, engloba 

todas as atividades que precedem o ensaio laboratorial, dentro ou fora do laboratório de 

análises clínicas5. Esta fase é responsável por cerca de 61% a 68% de todos os erros atribuídos 

ao laboratório de análises clínicas, portanto merece especial atenção8-9.  

Os distúrbios hidroeletrolíticos estão entre as ocorrências mais comuns na prática 

médica, podendo representar risco de vida ou de sequelas para o paciente. Entre as 

anormalidades eletrolíticas mais frequentes, tanto do ponto de vista clínico quanto em termos 

de valores laboratoriais anormais, estão alterações de sódio e de potássio, as quais necessitam 

de uma avaliação cuidadosa para determinar seu exato papel no estado clínico geral do 

paciente10. 

O potássio (K+) é o cátion mais abundante no corpo e o principal cátion intracelular. 

Em células de tecidos sua concentração média é de 150mmol/L. Nas hemácias, a 

concentração é de 105 mmol/L, aproximadamente 23 vezes a do plasma11.  

A perturbação da homeostasia do K+ tem sérias consequências. Por exemplo, a 

diminuição extracelular é caracterizada por franqueza muscular, irritabilidade e paralisia; 

aumento do ritmo cardíaco e efeitos específicos na condução que aparecem em 

eletrocardiogramas; e eventualmente, parada cardíaca. Já os níveis anormalmente altos deste 

cátion produzem sintomas de confusão mental; fraqueza, dormência e formigamento das 

extremidades; fraqueza dos músculos respiratórios, ritmo cardíaco lento, defeitos típicos de 

condução no eletrocardiograma, e eventualmente, colapso vascular periférico e parada 

cardíaca11.  

As bombas fisiológicas no interior das células viáveis mantêm a concentração mais 

elevada do potássio intracelular e do sódio extracelular. Sendo assim, uma amostra de sangue 

deve, de maneira ideal, ser centrifugada logo após a formação do coágulo (aproximadamente 

20 minutos em temperatura ambiente). Na prática, o intervalo de tempo de duas horas entre a 

coleta e a separação do soro é aceitável e o contato prolongado do soro com o coágulo celular 



5 
 

por mais de duas horas pode causar alterações significativas em determinados constituintes, 

como glicose, potássio, fósforo, creatinina, Aspartato aminotransferase (AST) e Alanina 

aminotransferase (ALT) 12. 

Desta forma, observa-se que o potássio sérico é um dos exames laboratoriais que 

pode ser expressivamente afetado por fatores pré-analíticos. Entre os elementos da fase pré-

analítica que afetam este exame estão: hemólise, liberação de potássio das plaquetas, 

exercícios no braço onde se realiza a punção após a aplicação do torniquete e finalmente a 

demora na separação do soro dos eritrócitos pelo atraso da centrifugação. Sendo assim, por 

exercer funções críticas no organismo, resultados incorretos podem afetar significativamente a 

conduta clínica sobre o paciente5.  

O método de diagnóstico de análise clínica por química seca é considerado uma das 

mais modernas metodologias disponíveis atualmente no mercado, o coração da tecnologia 

bioquímica VITROS é o MicroSlide, um meio de teste totalmente integrado em uma fina 

película de filme. A tecnologia de química seca permite separar domínios de reação de modo 

que cada etapa possa ser otimizada para fornecer ensaios com desempenho excepcional, 

inclusive precisão e exatidão excelentes. A tecnologia MicroSlide fornece resultados de alta 

qualidade em diversas situações clínicas, minimizando intervenções do operador, reduzindo 

custos e com grande facilidade de uso. Esta tecnologia fornece 95% de eficiência em 

resultados relatáveis, a taxa mais alta do mercado. Ainda apresenta como vantagens o fato da 

metodologia ser comprovada com traceabilidade aos padrões da indústria, apresentar sistema 

de redução de interferências de substâncias, apresentar faixas dinâmicas amplas, não 

necessitar calibrações frequentes, utilizar baixo volume de amostras, não necessitar de 

preparação de reagentes, não necessitar de tubulações de água ou esgoto, ausência de 

eletrodos para manutenção, sem bombas ou tubulações associadas a sistemas tradicionais 

baseados em água13.  

Logo, fundamentando-se nas assertivas expostas, o presente trabalho foi 

desenvolvido com o intuito de correlacionar a falta de controle de qualidade demonstrado pela 

demora na separação do soro dos eritrócitos pelo atraso da centrifugação com a perda da 

qualidade do resultado do exame de potássio. Considerando a escassez de trabalhos sobre a 

temática em questão, os achados desta pesquisa poderão servir de subsídio para trabalhos 

futuros que visem demonstrar a importância do controle de qualidade da fase pré-analítica, 

item fundamental para o sucesso do sistema de gestão da qualidade laboratorial e, portanto, 

essencial para garantia da qualidade do resultado final dos exames que vão direcionar a 

conduta clínica. 
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CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo experimental, comparativo, randomizado e quantitativo. 

Foi realizada uma reunião com a coordenadora do Laboratório Municipal de Análises 

Clínicas de Joinville, localizado na rua Itajaí, nº 268, Centro, Joinville/SC para apresentação 

do projeto a fim de solicitar a autorização para realizar o trabalho nesta instituição. Com a 

aprovação da mesma, o projeto foi submetido à aprovação no PROGESUS, na Secretaria 

Municipal de Saúde de Joinville, de onde foi encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde, 

que também autorizou a execução do mesmo. 

Foram investigados 32 indivíduos adultos, voluntários, servidores do Laboratório 

Municipal de Joinville. Estes servidores compareceram na data agendada em jejum de 8 horas 

e preencheram a ficha de avaliação (Apêndice 1) e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido –TCLE (Anexo 1) antes da coleta do material biológico.  

Com a análise das fichas de avaliação percebeu-se que todos os servidores estavam 

aptos a participarem dos estudos. Todos estavam com o jejum recomendado de 8 horas, não 

consumiram bebidas alcoólicas e não fizeram atividades físicas no dia anterior a coleta do 

material biológico. 

Os critérios de exclusão das amostras foram relacionados com a perda da qualidade 

durante o procedimento da punção, como por exemplo, tempo de garroteamento acima de 1 

minuto, punção traumática, presença de hemólise, icterícia ou lipemia. Durante o 

procedimento de coleta das amostras dos servidores não ocorreu nenhum dos problemas 

anteriormente relacionados, portanto, todas as amostras foram viáveis para os testes. 

Foram coletados quatro tubos de sangue (com gel separador - 5 mL) de cada servidor 

selecionado para realização das quatro dosagens de potássio com tempos anteriores à 

centrifugação diferentes.  

Para a realização da coleta do material biológico os servidores foram chamados e 

encaminhados para a sala de coleta, realizando-se punção venosa de acordo com as normas 

padronizadas. Os tubos nos quais foram realizadas as dosagens de potássio tinham o nome 

do servidor e o horário da punção venosa registrados manualmente para o controle do tempo 

anterior à centrifugação da amostra. Após o procedimento da coleta o servidor foi liberado 

para o trabalho e as amostras foram encaminhadas ao setor de triagem. Neste setor os tubos 

de sangue foram organizados para que fossem centrifugados em grupos. Para todos os 

servidores o primeiro tubo foi utilizado como controle e foi centrifugado no horário 
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preconizado (2 horas após a coleta). Já as segundas amostras dos participantes foram 

submetidas a um período anterior a centrifugação de três horas (uma hora acima do 

preconizado). As terceiras amostras dos participantes foram submetidas a um período 

anterior a centrifugação de quatro horas (duas horas acima do preconizado) e por fim, as 

quartas amostras dos participantes foram submetidas a um período anterior a centrifugação 

de cinco horas (três horas acima do tempo preconizado).  

Foi realizada análise comparativa entre as amostras controle (centrifugados dentro do 

tempo recomendado – 2 horas após a coleta) e as amostras com tempo alterado 

(centrifugadas fora do tempo recomendado – 3, 4 e 5 horas após a coleta). Foi calculada a 

diferença entre a média dos resultados dos tubos controle e a média dos resultados dos tubos 

com o tempo alterado de cada grupo, a fim de determinar se ocorreu alteração nos resultados 

por conta da falta do controle do tempo anterior a centrifugação das amostras. 

O atraso na centrifugação das amostras, simulado neste trabalho sob condições 

controladas, pode ser verificado no dia a dia de muitos laboratórios que dependem de 

transporte das amostras oriundas dos postos de coleta para o laboratório central onde as 

análises são realizadas. Portanto, trata-se de um possível indicador de qualidade da fase pré-

analítica para os laboratórios. 

Todos os profissionais envolvidos são devidamente treinados e todos os processos 

das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica foram controlados, de maneira que as 

amostras testadas foram expostas somente à variável em estudo – tempo anterior à 

centrifugação. 

Após a centrifugação os tubos foram encaminhados para o setor de bioquímica, onde 

foram realizadas as dosagens de potássio utilizando a metodologia de química seca – Vitros 

Fusion – Ortho Clinical Diagnostics - Johnson & Johnson. 

O referido equipamento passa por manutenções preventivas no tempo adequado, o 

teste de potássio é periodicamente calibrado e diariamente são passados os soros controle, 

cujos resultados são avaliados antes de passar a rotina dos exames. Estes procedimentos 

fornecem a garantia da qualidade dos testes realizados, de forma que a fase analítica é 

controlada para não interferir nos resultados dos testes.  

Os resultados das dosagens de potássio foram impressos e entregues para a 

pesquisadora para posterior análise. 

O estudo foi submetido á aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa conforme as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde).  
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Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e sobre os 

procedimentos utilizados e todos concordaram em participar de maneira voluntária do mesmo. 

Foi assegurada aos participantes a privacidade durante a coleta de dados e execução dos 

procedimentos supracitados garantindo-lhes o direito de abandonar a pesquisa a qualquer 

momento.  

A tabulação dos dados e a análise estatística foram realizadas no programa 

estatístico Test T-Student envolvendo duas amostras (tempo controle e tempo alterado). Os 

resultados foram apresentados por meio de tabelas e gráficos confeccionados no Excel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A média e o desvio padrão dos resultados dos exames de potássio (mg/dl) com tempo 

anterior a centrifugação controle (2 horas após a coleta) e com os tempos anteriores a 

centrifugação alterados (3, 4, e 5 horas após a coleta do material) realizados nos 32 

voluntários encontram-se na Tabela 1 e são representados no Gráfico 1.  

 
Tabela 1: Valores médios, desvios padrão e valor de p dos resultados dos exames de potássio 
(mg/dl) com tempo anterior a centrifugação controle (2 horas após a coleta) e com os tempos 
anteriores a centrifugação alterados (3, 4, e 5 horas após a coleta do material) realizados nos 
32 voluntários do Laboratório Municipal. 
 

Tempo Anterior à 
Centrifugação 

Média K (mg/dl) Desvio Padrão Valor de p 

2 Horas após a coleta 
3 Horas após a coleta 
 

4,06 
3,99 

0,24 
0,22 

 
0,003 

2 Horas após a coleta 
4 Horas após a coleta 
 

4,06 
3,95 

0,24 
0,23 

 
1,900 

2 Horas após a coleta 
5 Horas após a coleta 

4,06 
3,92 

0,24 
0,24 

 
2,797 

 
Gráfico 1: Médias e desvio padrão dos resultados dos exames de potássio nos tempos 
anteriores a centrifugação de 2, 3, 4 e 5 horas após a coleta do material biológico. 
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Os resultados das amostras submetidas aos tempos de 3, 4 e 5 horas antes da 

centrifugação (período fora do recomendado) foram comparados aos resultados das amostras 

submetidas ao tempo de 2 horas (tempo limite recomendado antes da centrifugação) a fim de 

avaliar se houve perda da qualidade do exame. 

De acordo com os dados coletados, não houve alteração nos resultados das dosagens 

do potássio sérico pela química seca, nas amostras submetidas a um tempo anterior a 

centrifugação de 3, 4 e 5 horas quando comparados aos resultados das amostras centrifugadas 

no tempo de 2 horas após a coleta.  

Contrariando alguns dados da literatura que relatam que a separação rápida do soro 

ou do plasma dos elementos figurados é importante para fornecer uma amostra adequada para 

a maioria das determinações bioquímicas e impede o movimento dos constituintes 

intracelulares (cálcio, potássio e certas enzimas) 12, este trabalho demonstrou que o tempo 

anterior à centrifugação de até 5 horas não foi capaz de causar grandes alterações nos 

resultados do exame do potássio realizado pela referida metodologia, portanto, não houve 

perda de qualidade deste exame.  

Para os responsáveis pelo sistema de Gestão da qualidade do laboratório, este fato é 

de extrema relevância para o planejamento da logística de transporte das amostras oriundas 

dos postos de coleta e para a garantia da qualidade deste material na fase pré-analítica. 

A presença dos erros da fase pré-analítica é comum nos laboratórios de análises 

clínicas. Essa incidência pode aumentar por ser ainda mais difícil de controlar esta fase 

quando as amostras são originárias de postos de coleta e enviadas ao laboratório de referência. 

Com a detecção de um grande número de erros pré-analíticos nesta situação foi observada a 

necessidade de desenvolvimento e implementação de estratégias preventivas de controle14.  

Uma vasta e heterogênea parte da literatura que cita os erros laboratoriais em 

conjunto com as evidências de que a maioria dos erros ocorrem na fase pré-analítica, sugerem 

a implementação de metodologias mais rigorosas para a detecção e classificação dos erros e a 

adoção de tecnologias visando a redução dos mesmos. As auditorias dos processos pré-

analíticos podem ser usadas como uma ferramenta para detecção de erros causados por 

problemas organizacionais fora do laboratório central15. 

O tempo anterior a centrifugação só foi utilizado como um dos vários exemplos de 

possíveis indicadores a serem controlados pela gestão da qualidade. Existem vários pontos 

dentro do processo pré-analítico que devem ser estudados e avaliados a fim de se prevenir ou 

corrigir erros. Sabe-se que dentre os elementos da fase pré-analítica que afetam este exame 

além da demora na separação do soro dos eritrócitos pelo atraso da centrifugação existem 
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outros fatores como por exemplo: procedimento de punção venosa (hemólise, liberação de 

potássio das plaquetas), maneira e tempo de aplicação do torniquete, constrição do músculo 

do antebraço onde se realiza a punção e a ordem de preenchimento dos tubos16. 

Em um laboratório de análises clínicas, a garantia da qualidade só é alcançada tendo-

se total e absoluto controle sobre todas as etapas do processo, o qual pode ser denominado de 

realizar exame, que compreende as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica17. Assim como 

a aplicação do conceito de Gestão da Qualidade Total para laboratórios requer que todos os 

processos sejam gerenciados de forma a reduzir ou, idealmente, eliminar todas as falhas. Um 

erro pode ser definido como qualquer falha durante todo o processo de análise, desde a 

requisição médica até a liberação dos resultados8. 

O laboratório deve assegurar que os resultados produzidos reflitam, de forma 

fidedigna e consistente, a situação clínica apresentada pelos pacientes, assegurando que não 

representem o resultado de alguma interferência no processo. A informação produzida deve 

satisfazer as necessidades de seus clientes e possibilitar a determinação e a realização correta 

de diagnóstico, tratamento e prognóstico das doenças17. 

Como os avanços no desempenho analítico melhoraram a prática médica, mas 

provocaram um aumento na incidência de erros pré-analíticos3 ficou evidenciada a 

necessidade da adoção de sistemas de abordagens inteligentes para promover a eficiência e 

melhorar a coordenação da equipe de trabalho a fim de que os pacientes sejam beneficiados. 

A concepção e o desenvolvimento de programas que visam uma cultura de segurança em 

todos os processos analíticos e de cuidados com a saúde serão desafios permanentes que 

deverão ser adequadamente tratados. Os esforços para redução dos erros médicos e para a 

segurança do paciente devem ser direcionados para os serviços de saúde 18, deixando claro 

que pequenos detalhes previnem grandes erros16. 
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CONCLUSÃO 

 

 Sugere-se que um período de até 5 horas para a centrifugação das amostras não seja 

um indicador de falta de qualidade para a dosagem do potássio através da metodologia da 

química seca. Portanto, eventuais atrasos na centrifugação, que podem decorrer da demora do 

transporte para a chegada das amostras oriundas dos postos de coleta ao laboratório central, 

não parecem ser uma fonte relevante de erro. Contudo, investigações futuras sobre o assunto, 

devem ser realizadas pelos responsáveis pelo Sistema de Gestão da Qualidade do laboratório 

que devem avaliar além destes, quais são os possíveis interferentes dentro de cada processo da 

fase pré-analítica estabelecendo indicadores como ferramentas para o total controle e a 

garantia da qualidade dos exames.  
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ABSTRACT 

 

The analysis of the Quality of Laboratories Test and its Correlation to the Management of 

the Preanalytical Phase: Study of the Potassium Test. 

 
 

Introduction: The preanalytical phase is responsible for most of the errors assigned to 
clinical laboratories. However, some of these errors aren’t identified, prevented or even 
corrected. This often occurs due to lack of evaluation and control of processes, which 
sometimes means a disregard for the Quality Management. Objective: To demonstrate the 
importance of quality management focusing in the preanalytical phase of potassium test, 
evaluating, under controlled conditions, the influence of delayed centrifugation of blood 
samples in the quality of results. Methods: This is an experimental, comparative, randomized, 
quantitative study which was conducted using 32 willing participants. Four blood samples 
were collected from which participants in a single venipuncture procedure. Each of the four 
samples were subjected to a different time prior to centrifugation (2, 3, 4 and 5 hours). Soon 
after the samples were sent to potassium test by dry chemistry methodology. The results of the 
samples subjected to the times of 3, 4 and 5 hours prior to centrifugation (out of the 
recommended period) were compared to results from specimens submitted to the time of 2 
hours (time limit recommended before centrifugation). Results: There was no significant 
change in dosage results in serum potassium by dry chemistry. Therefore there was no loss of 
quality of the test with the exposure of the samples to a time prior to centrifugation up to 5 
hours, longer than recommended in the literature. Conclusion: It is suggested that a period 
up to 5 hours for the centrifugation of the samples is not an indicator of poor quality for 
potassium levels by dry chemistry. However, those who are responsible for the Quality 
Management System of the clinical laboratory must evaluate what are the possible 
interferences within each process in the preanalytical phase using other indicators as tools 
for total control and quality assurance in test results. 
 
Keywords: Total Quality Management, Quality Control, Errors in diagnosis.  
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ANEXO 01 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra do pesquisador responsável. Em caso de 
recusa, você não será penalizado de forma alguma.  
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto: “ANÁLISE DA QUALIDADE DE EXAMES E A CORRELAÇÃO COM A 
GESTÃO DA FASE PRÉ-ANALÍTICA: ESTUDO DO EXAME DO POTÁSSIO” 

Pesquisadora participante: Priscilla Karla Ferreira 
Orientadora: Profa. Mariana Schwengber Rabelo  
Telefone para contato: (47) 3433-1600 
• A sua participação será de grande importância para o nosso estudo, pois através dela poderemos comparar 
os resultados do exame de potássio submetidos ao controle com aqueles que não foram controlados. 
• Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua participação é 
voluntária. 
• A pesquisa será realizada através da coleta de quatro tubos de gel para realização de dosagens de potássio. 
• Os objetivos deste estudo são: Comparar o resultados do exame de potássio submetido ao 
controle do tempo anterior a centrifugação (com gestão da fase pré-analítica) com os resultados dos 
exames de potássio submetidos á alterações do tempo anterior a centrifugação (Sem gestão da fase 
pré-analítica) e verificar se estas diferenças são significativas. 
• Serão garantidos o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos resultados exclusivamente 
para fins científicos. 
• Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em qualquer 
momento da pesquisa. 
• Você poderá retirar-se do estudo ou não permitir a utilização de seus dados em qualquer momento da 
pesquisa. 
• Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa referente à sua 
participação no estudo. 

 
Joinville, _____, de _____________ de 2013. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Priscilla Karla Ferreira 
Pesquisadora 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Eu,______________________________________________________________________, 
RG/CPF____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 
intitulado: “ANÁLISE DA QUALIDADE DE EXAMES E A CORRELAÇÃO COM A 
GESTÃO DA FASE PRÉ-ANALÍTICA: ESTUDO DO EXAME DO POTÁSSIO” como sujeito. 
Como participante, afirmo que fui devidamente informado e esclarecido sobre a finalidade e 
objetivos desta pesquisa, bem como sobre a utilização das informações exclusivamente para 
fins científicos. Meu nome não será divulgado de forma nenhuma e terei a opção de retirar 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto cause qualquer penalidade. 
 

Joinville, ___ de _____________ de 2013. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado (a)  

 

___________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: Priscilla Karla Ferreira 
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APÊNDICE 01 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS 

Número de Registro:___________________Idade: ____________ 

Telefone para Contato: ___________________________  

E-mail:_____________________________________________________________________ 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

Você está em jejum de pelo menos oito horas?          SIM          NÃO   

 

Você ingeriu bebida alcoólica nas últimas 24 horas?          SIM          NÃO   

 

Você realizou atividade física antes de vir ao Laboratório?          SIM          NÃO   

 

Você possui alguma doença crônica pré-existente?          SIM          NÃO   

 

Você toma ou está fazendo uso de alguma droga ou medicamento?          SIM          NÃO   

Se estiver usando medicamento(s) qual(is)?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 02 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Autorizo a realização dos estudos e a coleta de dados e pela pesquisadora Priscilla Karla 
Ferreira, responsável pelo estudo intitulado “ANÁLISE DA QUALIDADE DE 
EXAMES E A CORRELAÇÃO COM A GESTÃO DA FASE PRÉ-
ANALÍTICA: ESTUDO DO EXAME DO POTÁSSIO”, através da realização de 
quatro dosagens de potássio por paciente estudado. Os dados colhidos não serão utilizados 
para outros fins, além da apresentação dos mesmos no trabalho de conclusão do curso de 
Gestão da Qualidade em Laboratórios de Análises Clínicas do CENTRO DE ESTUDOS 
AVANÇADOS E FORMAÇÃO INTEGRADA com a chancela da UNIVERSIDADE 
CRUZEIRO DO SUL e posterior publicação do artigo em revistas e eventos científicos. Os 
objetivos deste estudo são: comparar o resultado do exame de potássio submetido ao controle 
do tempo anterior à centrifugação com os resultados dos testes de potássio submetidos á 
alterações do tempo anterior à centrifugação e verificar se estas diferenças são significativas. 
Desta forma, demonstrar a importância da gestão da qualidade a fase pré-analítica. 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

    Ariane Almeida Hoffmann de Barros 
Coordenadora Técnica do Laboratório Municipal de Joinville 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Joinville, ___ de _____________ de 2013. 
 


