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RESUMO 

Introdução: Os exames de análises clínicas realizados pelos laboratórios são de 

alta influência para a tomada de decisão dos médicos quanto ao estado nosocomial 

do indivíduo. No processamento dos exames ocorrem vários erros e a fase pré-

analítica é apontada como a maior responsável. Assim, cresce o interesse na 

implantação de um sistema de qualidade na busca pela melhoria e controle das 

atividades laboratoriais, não só para redução dos custos, mas como forma de 

adquirir confiabilidade e fidelização de seus clientes. Objetivo: Propor a implantação 

de um Sistema de Gestão da Qualidade para redução de erros na fase pré-analítica. 

Monitorar e amenizar erros nesta etapa, verificando assim os benefícios na 

implantação de um sistema de gestão da qualidade para redução de custos. 

Casuística e Métodos: O estudo foi feito utilizando os registros de convocação dos 

pacientes que tiveram algum erro pré-analítico em seu atendimento no Laboratório 

Clínico da Pontifícia Universidade Católica de Goiás durante os meses de março a 

setembro de 2012. Utilizou o Excel na transcrição dos dados. Resultados: Em 

13.735 atendimentos foram observadas 144 (1,0%) amostras apresentando algum 

erro na fase pré-analítica. Notou-se um predomínio quanto aos erros de coleta (73%) 

e preparo inadequado do paciente (22%). Conclusão: O laboratório apresentou um 

controle de qualidade satisfatório. A maior porcentagem de erros pré-analíticos 

ocorreram no momento da coleta, comprovando a necessidade da implantação do 

Sistema de Gestão da Qualidade nessa etapa, como forma estratégica para redução 

de erros mantendo o controle e a capacidade de melhoria contínua, 

consequentemente diminuindo custos. 

Palavras-chave: Gestão da qualidade, custos laboratoriais, erros pré-analíticos. 
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ABSTRACT 

Introduction: The clinical tests are conducted by the laboratories of high influence 

on the decision making of nosocomial doctors about the state of the individual. In the 

processing of multiple errors occur exams and preanalytical phase is considered the 

most responsible. Thus, there is a growing interest in the deployment of a quality 

system in the quest for improvement and control of laboratory activities, not only to 

reduce costs, but as a way of acquiring reliability and customer loyalty. Objective: To 

propose the implementation of a Quality Management System to reduce errors in the 

preanalytical phase. Monitor and mitigate errors in this step, thus verifying the 

benefits of implementing a quality management system to reduce costs. Methods: 

The study was done using the call records of patients who had some pre-analytical 

errors in their care in the Clinical Laboratory of the Catholic University of Goiás during 

the months from March to September 2012. We used Excel in data transcription. 

Results: In 13,735 attendances were observed 144 (1.0%) samples showing any 

errors in the preanalytical phase. It was noted a predominance as the errors 

collection (73%) and inadequate preparation of the patient (22%). Conclusion: The 

laboratory has presented a satisfactory quality control. The highest percentage of 

preanalytical errors occurred at the time of collection, proving the need for the 

implementation of the Quality Management System at this stage, as a strategic way 

to reduce errors by keeping track of continuous improvement and capacity, thus 

reducing costs. 

Keywords: Quality management, laboratory costs, preanalytical errors. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Os exames de análises clínicas realizados pelos laboratórios são de alta 

influência para a tomada de decisão dos médicos quanto ao estado nosocomial do 

indivíduo. Para o patologista Shcolnik (2009), do grupo de laboratórios Fleury, “os 

laboratórios são os maiores responsáveis pela segurança de seus pacientes, pois 

são eles que dão o diagnóstico para posterior tomada de decisão dos médicos na 

conduta clínica do paciente”1. O crescimento da necessidade da busca pela melhoria 

e controle das diversas atividades desenvolvidas em uma empresa, não se 

restringem apenas na redução dos custos, mas também como forma de adquirir 

confiabilidade e fidelização de seus clientes2. 

 A fase pré-analítica compreende em sua maioria procedimentos manuais: 

preparação do paciente, anamnese, coleta e armazenamento de amostras. No 

estudo realizado no Departamento de Medicina Laboratorial da faculdade de 

Medicina da Universidade de Chulalongkorn na Tailândia (2001) evidenciou a fase 

pré-analítica como responsável por cerca de 80% do total de erros no laboratório3. 

No Hospital Universitário de Padova na Itália, Carraro & Plebani (2007) evidenciou a 

fase pré-analítica como a mais vulnerável a erros, responsável por 70% dos 

mesmos4.  A dificuldade na monitoração e controle dos fatores pré-analíticos 

facilitam a ocorrência de erros, uma vez que grande parte dos interferentes são 

oriundos do próprio paciente5
.  

 Os erros mais frequentes são: coleta de amostra inadequada, interpretação 

incorreta da solicitação médica, perda da solicitação médica, erro na identificação do 

paciente, coleta em tubo inadequado, amostra com hemólises e lipemias intensas, 

incorreta proporção entre sangue e anticoagulante, amostra armazenada e 

transportada de maneira inadequada e troca de amostras. Entretanto se existem 

erros há possibilidades de extingui-los ou minimizá-los6. Na identificação destes 

erros e redução dos custos é necessário a implantação de estratégias para uma 

escolha certa de um Sistema de Gestão da Qualidade, definido por Harrington 

(1997) como Gerenciamento de Processo, que significa recomeçar o processo de 

compreensão, pois é através do gerenciamento que existe uma melhoria contínua7. 
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Para o alcance da qualidade o laboratório necessita de investimentos, e com 

isso surge o pensamento errôneo que alta qualidade significa necessariamente alto 

custo, tornando assim um dos obstáculos que bloqueia a consolidação de 

programas de qualidade nas empresas8. Se o assunto é gastos as exigências para a 

obtenção de resultados é idealizada em curto prazo. Para isso, a compreensão da 

diretoria da empresa torna-se um requisito básico para a obtenção da qualidade9. 

O presente estudo busca propor a implantação de um sistema de gestão da 

qualidade como forma de reduzir custos e diminuir erros pré- analíticos, mesmo que 

os resultados sejam visíveis em longo prazo. 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

 Trata-se de um estudo quantitativo, qualitativo e descritivo. A coleta de dados 

foi realizada no período de março a setembro de 2012 no Laboratório Clínico da 

Universidade Católica de Goiás (PUC). 

 Considerando o critério de inclusão foram selecionados erros que ocorrem 

com maior frequência na fase pré-analítica: perda de amostras, incorreta proporção 

entre anticoagulante e sangue, falta de informações do paciente, erros de coleta o 

que inclui hemólise, amostra coagulada e amostra com volume insuficiente. O 

critério de exclusão foram amostras sem nenhum erro pré-analítico podendo dar 

continuidade para a fase analítica e pós-analítica. 

 A análise dos dados foi realizada através do estudo dos registros de 

convocação dos pacientes que tiveram algum erro pré-analítico em seu atendimento 

no laboratório. Utilizou o Excel na transcrição dos dados coletados e posterior 

confecção de gráfico e tabela. 
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RESULTADOS 

 

 

 A partir da metodologia utilizada, identificaram-se falhas no processo pré-

analítico e foram estabelecidas soluções para os problemas encontrados. 

  Em 13.735 atendimentos foi possível observar 144 (1,0%) amostras com 

algum erro na fase pré-analítica (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Distribuição dos atendimentos realizados pelo Laboratório Clínico da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás quanto aos meses do ano de 2012 e o número de erros pré-
analíticos. 
Meses Atendimentos Erros pré-analíticos  

Março 2112 22 

Abril 1800 18 

Maio 2694 22 

Junho 1719 15 

Julho 2135 25 

Agosto  1942 27 

Setembro 1333 15 

 

 Em relação aos erros pré-analíticos notou-se um predomínio quanto aos erros 

de coleta (73%) devido ao garroteamento excessivo, hemólise, coagulação e volume 

insuficiente. O Gráfico 1 mostra a frequência dos principais erros pré-analíticos do 

laboratório em estudo. 

 

Gráfico 1-Distribuição dos erros pré-analíticos ocorridos de março a setembro de 2012 no Laboratório 
Clínico da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
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DISCUSSÃO 

 

 

 Mesmo o laboratório tendo um controle dos seus principais erros pré-

analíticos, estes ainda são significativos comparados ao restante do processo de 

análise. Esses problemas, geralmente, são oriundos da elevada rotatividade de 

funcionários, negligência, falta de entendimento de boas práticas em laboratório e 

treinamento insuficiente10,11. A maioria dos erros quando detectados geram rejeição 

e uma posterior recoleta da amostra ocasionando transtorno, insatisfação e 

ansiedade ao paciente. Para o laboratório os custos são desnecessários, demora na 

liberação de laudos, trabalho dobrado e o maior prejuízo é a perda da credibilidade, 

confiança e segurança do médico e paciente12.  

 O preparo inadequado do paciente foi outro erro com maior prevalência 

(22%), podendo ser minimizado ao se estabelecer uma orientação quanto à 

necessidade de jejum prévio a coleta da amostra, a supressão de exercícios físicos 

extenuantes no período antecedente a coleta, e outras informações relativas ao 

hábito de fumar e ao período do ciclo menstrual13. Também é relevante obter 

informações sobre a utilização de medicamentos e drogas terapêuticas14. A 

interferência medicamentosa pode alterar o exame de forma analítica ou fisiológica 

levando ao aumento ou diminuição do parâmetro em estudo, ocasionando 

resultados falso-positivos ou falso-negativos. 

 Embora o laboratório em estudo apresentasse manual da qualidade, 

descrevendo procedimentos apropriados para a coleta de sangue, a frequência de 

erros associados a este procedimento foi maior (73%). Um Sistema Gestão da 

Qualidade bem implantado reduz custos e mantêm o controle. Uma boa opção seria 

investir em programas de treinamento para a equipe responsável pela coleta e 

manter a monitoração dos erros como forma de minimizar e estabelecer 

procedimentos de prevenção15. 

 Observou-se que 1,0% das amostras analisadas apresentaram algum erro de 

fase pré-analítica. Na literatura existem trabalhos que permitem fazer uma 

comparação da frequência de erros de fase pré-analítica com os demais erros 

ocorridos na fase analítica e pós-analítica, como o realizado por Plebani et. al. (1997 

e 2007), nos quais as frequências encontradas foram respectivamente 49,2% e 
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52,6%16. Neste estudo, a frequência de erros pré-analíticos foi relativamente baixa, 

sendo a razão provável deste fato a dificuldade dos laboratórios em relatar e 

registrar estes erros. No entanto, é cada vez maior o número de estudos sobre a 

melhoria da qualidade nos laboratórios clínicos17. 

 Na última década a maioria das reivindicações judiciais nos Estados Unidos 

teve como causa mais comum, erros de diagnóstico. A redução dos erros médicos 

se tornou uma prioridade, assim os laboratórios clínicos tem se esforçado para 

redução dos mesmos, com objetivo de liberar laudos de análises com eficácia e 

segurança para o médico e paciente18,19. 

 A certificação de qualidade solidifica a imagem da organização no mercado, 

aumenta a confiança dos clientes e busca vencer a concorrência, alcançando assim 

o tão buscado diferencial. Desta forma, os setores de qualidade ganham uma 

atenção maior, principalmente nos profissionais que têm como foco pesquisar o grau 

satisfatório do cliente com a empresa e com o produto oferecido20. 

 Em empresas que não gozam de um sistema de qualidade, tem custos 

maiores com perdas, pois há o desperdício de material, depreciamento de 

equipamentos e é jogado fora o potencial da mão de obra. Tudo isso significa alta 

perda, por mais que gaste pouco em compensação sempre tem prejuízos 

decorrentes de erros operacionais, quebras de equipamentos, atrasos e paradas das 

análises. Assim, Tagushi (1990), comprova que “o baixo investimento em qualidade 

acarreta altas perdas devido à má-qualidade, resultando uma perda final 

insatisfatória”21. 

 Considerando o objetivo principal dos laboratórios de análises clínicas a 

redução de custos com liberação de laudos confiáveis e seguros aumenta o 

interesse na implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade como definido por 

Crosby (1994): “qualidade não custa, mas é, sim, um investimento com retorno 

assegurado.  Na verdade o que custa e causa vultosos prejuízos às empresas é a 

não qualidade"22. Feigenbaum (1994) também enfatiza que os custos operacionais 

da qualidade são "os custos associados à definição/planejamento, criação e controle 

da qualidade”23, neste sentido, o custo com a implantação de um sistema de gestão 

da qualidade neutraliza a perda com o ganho, pois o alto investimento terá um 

retorno bastante satisfatório tanto para a empresa quanto para seu cliente. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Diante dos resultados obtidos, o laboratório apresentou um controle de 

qualidade satisfatório. Sugere-se, porém realizar estudos mais aprofundados de sua 

rotina para avaliar se realmente há o registro de todas as amostras que precisam de 

uma nova coleta. 

 Outro ponto relevante analisado foi a maior porcentagem de erros pré-

analíticos ocorridos no momento da coleta, o que comprova a necessidade da 

Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade nessa etapa, como forma 

estratégica para redução de erros mantendo o controle e a capacidade de melhoria 

contínua, consequentemente diminuindo custos. 
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