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O que é a Acreditação?
ACREDITAÇÃO
Procedimento pelo qual um organismo autorizado
reconhece formalmente que uma organização é
competente para executar determinadas tarefas.
Organismo

Instituto Português da Acreditação

Reconhecimento

Candidatura e auditorias anuais

Competência

Avaliação por auditores/peritos

Tarefas

Realização de ensaios /amostragem (colheita)

Processo voluntário

Normas ISO 17025 e ISO 15189 : MBPL : Guias de Boas Práticas

O que é a Acreditação?
A acreditação de ensaios de análises clínicas
corresponde
a
um
reconhecimento
independente da qualidade e competência
técnica dos resultados.

QUALIDADE

Resultado exacto…
interpretado e transmitido correctamente…
obtido em amostra representativa…
num tempo clinicamente adequado…
a um preço justo.
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Acreditação em Portugal





15 Laboratórios Médicos acreditados
11 pela ISO 17025 : 6 pela ISO 15189
2 com dupla acreditação
7 sector público : 8 sector privado

 Análises clínicas / patologia clínica
 Imuno-hemoterapia
 Ambiente/Ocupacional

Reconhecimento da Competência

ILAC
International Laboratory
Accreditation Cooperation

EA
European Cooperation for
Accreditation

IPAC
Instituto português de
Acreditação

Laboratório
acreditado
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Reconhecimento da Competência

ILAC
ILAC
/IAF
International Laboratory
Accreditation Cooperation

EA
European Cooperation for
Accreditation

IPAC
Instituto português de
Acreditação

Laboratório
acreditado

Reconhecimento Internacional

Acreditação vs Certificação
ACREDITAÇÃO
Procedimento pelo qual um
organismo autorizado reconhece
formalmente que uma organização é
competente para executar
determinadas tarefas

CERTIFICAÇÃO
Procedimento pelo qual um organismo
autorizado reconhece que uma organização
gere um sistema de gestão da qualidade
conforme com boas práticas de gestão e
com os princípios de gestão da qualidade

Aplicável a Laboratórios

Aplicável a qualquer organização

Normas NP EN ISO/IEC 17025
e NP EN ISO 15189

Norma NP EN ISO 9001: 2000

Evidência de competência

Evidência de conformidade

Forte componente técnica

Forte componente de gestão

Acreditação de ensaios

Certificação de organizações
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Acreditação vs Certificação
ACREDITAÇÃO
C
Ç O ou C
CERTIFICAÇÃO
C Ç O

NORMA ISO 15189
Acreditação

Acreditação vs Certificação
Interacção das três Normas

ISO 9001
ISO 15189

ISO 17025

ISO 9001
ISO 17025
ISO 15189
Requisitos de Gestão

Requisitos técnicos

A norma ISO 15189 é uma norma de acreditação específica para análises
clínicas, semelhante à norma ISO 17025.
Acrescenta alguns requisitos técnicos e inclui maior enfoque na melhoria
contínua e interacção com os utentes.
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Simbologia

Laboratório Acreditado

Laboratório Certificado

ou
e outros

Normas

Código da Norma

Norma Europeia

NP
Norma
Portuguesa
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EN

ISO
Org.
Internacional
Normalização

15189 : 2007
Ano de
publicação
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Requisitos técnicos
da Acreditação
c ed tação

Organização da Norma ISO 17025

Equipamentos

Pessoas

Competência
Gestão das
amostras e
materiais
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Métodos

Instalações

Garantia da qualidade
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Organização da Norma ISO 15189
Equipamentos
Pessoas

Instalações

Competência
Fase pré-analítica
Atendimento
Preparação dos utentes
Colheita das amostras
Identificação
Transporte e manuseamento
Recepção das amostras
Registo informático
Tratamento e triagem

Fase analítica
Preparação de reagentes
Manutenção e calibração de
equipamentos
Controlo interno
Execução dos ensaios
Validação analítica
Repetições / confirmações
Tratamento de resíduos

Fase pós-analítica
Transcrição de resultados
Validação biopatológica
Interpretação de resultados
Elaboração dos boletins
Notificação de clínicos
Envelopagem
Entrega / transmissão de
resultados

O que fazer : exemplos
Fase analítica
Programa de
P
d controlo
t l interno
i t
d qualidade
da
lid d (ex:
(
cartas
t de
d controlo;
t l tipos
ti
de controlo, frequência, etc)
Bons resultados em programas de avaliação externa da qualidade
(PNAEQ; NEQAS, RIQAS, IPS, etc)
Evidenciar bons indicadores de desempenho dos métodos (precisão,
exactidão, sensibilidade, especificidade, etc)
Conhecimento profundo dos erros : incerteza de medição, Erro Total,
%FP %FN,
%FP,
%FN etc.
etc Provar que os erros são clinicamente aceitáveis
Métodos documentados
Domínio de conceitos estatísticos
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Avaliação externa da qualidade
Método de avaliação
ç
do desempenho
p
de um
Laboratório de ensaios através de ensaios
interlaboratoriais (a mesma amostra analisada
em paralelo por n laboratórios).
Constitui uma das mais importantes fontes de
informação sobre o desempenho do
laboratório

Vantagens da AEQ
Avaliação independente da qualidade técnica dos
laboratórios

Evidência da competência

Mecanismo de detecção de não conformidades e
ç
de causas de p
problemas e
tendências,, identificação
definição de acções correctivas e preventivas

Ferramenta de melhoria contínua
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Vantagens da AEQ
Promove a confiança nos resultados por parte de todos
as partes interessadas : pessoal do laboratório, utentes
e pessoal clínico.
Promoção da confiança

Nas auditorias os auditores dedicam especial atenção
ao desempenho dos Laboratório em AEQ e à forma
como analisam os resultados e tratam não
conformidades.
Participação obrigatória para obter
acreditação/certificação

Interpretação de resultados
Análise
á se

Z scoreou SDi =

(X

l b
lab

− X reff )

Desvio

X lab → Valor do laboratório

Valor médio do grupo

X ref → Valor de referência

Valor médio global
Valor do mét. de referência
Valor atribuído à amostra

Desvio padrão do grupo

Desvio

Desvio padrão global
Tolerância definida pelo programa
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Controlo interno da qualidade
Conjunto de actividades implementadas com o
objectivo
j
de monitorizar o desempenho
p
dos métodos
de ensaio, através da análise de materiais de
propriedades conhecidas.
O controlo é efectuado em paralelo com as amostras e
em condições semelhantes, permitindo a validação
analítica dos resultados dos doentes.

Algumas regras de ouro
• O controlo deve ser avaliado na “hora” e antes de
analisar as amostras
• Não misturar diferentes lotes de controlo na
mesma carta, excepto se provada a equivalência
• Os limites de controlo não devem ser mais
“largos” do que os limites do fornecedor
• Os limites de controlo não devem ser mais
“largos” do que o erro total admissível
• Não abusar da repetição até “acertar”
• Utilizar poucas regras mas “boas” regras.
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Materiais de controlo
Selecção de materiais de controlo
• O controlo deve apresentar uma matriz
semelhante à matriz das amostras
• Deve ser representativo da gama de trabalho, e
de preferência apresentar valores próximos dos
níveis de decisão médica
• Deve-se usar 2 ou mais níveis de controlo
• Tentar manter os mesmos nºs de lote para evitar a
variabilidade lote-lote
• Devem ser implementadas medidas adequadas
de conservação e reconstituição de controlos

Cartas de controlo
Conclusões
• As cartas de controlo constituem uma ferramenta
essencial de validação contínua de resultados,
detecção de erros, tendências e identificação de
oportunidades de melhoria.
• O sucesso do
d controlo
t l estatístico
t tí ti do
d processo
depende da qualidade dos materiais de controlo.
• O apoio de programas informático é essencial
para uma gestão integrada das cartas de controlo.
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Cartas de controlo
Conclusões (continuação)
• Os limites de controlo devem ser compatíveis com
os intervalos de erro clinicamente aceitáveis.
Limites demasiado largos não permitem a
detecção de erros clinicamente significativos.
Limites demasiado estreitos podem não ter
significado clínico e conduzir a elevados rejeições
e custos desnecessários.
A análise deve ser parâmetro a parâmetro.

Validação dos métodos
Os meus métodos têm bom desempenho?
O método A é melhor ou pior do que o método B?
Quais são os erros clinicamente aceitáveis?
Os métodos estão a melhorar ou a piorar?
Qual a incerteza dos resultados dos doentes?
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Validação dos métodos

Erro
Total
Sigma

Incerteza

Avaliação dos métodos

Erro Total
O que é o Erro Total?
Combinação linear de erros aleatórios e erros sistemáticos, a qual
origina um intervalo de valores associado a um determinado nível
de confiança, que caracteriza o erro da medição.

TE = Bias + z xCV %
Bias

Estimativa da exactidão

CV %

Estimativa da precisão total

z

Factor multiplicativo que depende do nível de
confiança desejado para o Erro Total
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O que é o Seis Sigma
Erro
sistemático

A ferramenta
f
t

Medição e melhoria utilizando a métrica Sigma

Sigma =

TEa − | Bias |
CV %

Erro
aleatório

0

1

2

3

4

5

Pe
erfeição

Inaceitável

Óptimo

Suficiente

Duvidoso

Erro Total
Admissível

SIGMA

CICLO DE
MELHORIA

6

Como determinar a métrica
Sigma
Cálculos simples
simples….

Sigma =

TEa − | Bias |
CV %

Utilizar os dados já obtidos para o cálculo do
erro total
CV% - Obtido das cartas de controlo
Bi - Obtido
Bias
Ob id de
d AEQ;
AEQ comparação de
d métodos;
é d
CQI
ETa - Obtido de tabelas de especificações

Helder Lopes - www.iqa.pt

15

Representação gráfica do
desempenho
Seis Sigma

Erro Total

0,5xTEa

0,33xTEa

0,25xTEa

0,2xTEa

0,167xTEa

Incerteza de medição
O que é a incerteza da medição?
A MAIOR PREOCUPAÇÃO DE UM LABORATÓRIO EM BUSCA DA ACREDITAÇÃO

“Parâmetro associado ao resultado que caracteriza a
dispersão dos valores que podem ser razoavelmente
atribuídos à mensuranda (concentração do analito)”
Estimativa da qualidade dos resultados
Modelo de combinação de fontes de erro/variabilidade
Resultado

[Ureia sérica] = 34 mg/dL

Incerteza

Val. Ref.

± 3 mg/dL

10 a 50 mg/dL

K=2 (95%)
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Rastreabilidade das medições
Unidades SI
Kg mole
Kg,
Laboratórios de metrologia
Organismos internacionais
(WHO, NIST)
Materiais de referência
certificados; métodos de
referência

Laboratório de referência produtor
(Materiais de referência: calibradores e controlos)

Laboratório de análises clínicas
(Métodos de rotina)

O resultado de um doente não é um acontecimento isolado. Resulta da combinação de uma série de
medições/comparações. A cadeia de medições/comparações constrói uma pirâmide de rastreabilidade. A
incerteza “mede” a “força” desta cadeia.

Distribuição dos erros

Fase
PRÉ-ANALÍTICA

Fase
ANALÍTICA

Fase
PÓS-ANALÍTICA

13 %

68 %

19 %

Fase pré-analítica

68%

Fase pósanalítica

19%

13%

Fase analítica

0%
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Plenani M. et al: Clinical Chemistry
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Tipos de erros pré-analíticos
Incorrecta identificação do doente
Pedido incorrecto ou insuficiente
Ausência de requisição
Incorrecta interpretação da
requisição
Condições de preparação do utente
inadequadas
Tubo errado
Tipo de amostra errada
Condições de refrigeração
Tempo de transporte excessivo
Hemólise
Coágulos
Quantidade insuficiente
Timming de colheita inadequado

Tipificação dos erros da fase pré-analítica
pré analítica
1,0%

Tipo de tubo

12,0%

Quantidade de amostra
Requisição médica

14,0%

Identificação do utente

26,0%

Qualidade de amostra

47,0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Importância da fase pré-analítica
1 A maioria dos erros ocorre na fase
1.
pré-analítica
2. O grau de satisfação dos utentes
depende essencialmente da fase préanalítica.
3. A esmagadora maioria das
reclamações têm como causa a fase
pré-analítica
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O que fazer : exemplos
Fase pré-analítica
Definir boas regras de marcações e atendimento
Documentar o manual de colheitas
Instruções de colheita para fornecer aos utentes
Definir condições de preparação dos utentes
Instruções para identificação e conservação das amostras
Manter todos os registos relevantes (data e hora de colheita;
responsável
á l pela
l colheita;
lh i ocorrências;
ê i
d
data e h
hora d
de iinício
í i d
do
transporte; data e hora de recepção no laboratório; temperatura de
transporte)
Boas condições de colheita
Canal eficiente para urgências; Método eficiente de triagem
Critérios de rejeição e retenção de produtos

O que fazer : exemplos
Fase pós-analítica
Controlo
C
t l dos
d mecanismos
i
d transcrição
de
t
i ã (uso
(
d meios
de
i informáticos
i f
áti
e
códigos de barras)
Pessoal qualificado para efectuar a validação biopatológica
Critérios e mecanismos de notificação de valores críticos
Meios eficientes de transmissão dos resultados
Salvaguarda da confidencialidade
Apoio na interpretação dos resultados, se solicitada
Assegurar que o conteúdo do boletim obedece aos requisitos
normativos
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O que fazer : exemplos
Pessoal
Cumprir
C
i requisitos
i it de
d qualificação
lifi
ã do
d pessoall
Definir o organograma
Planos de formação
Avaliar a eficácia da formação
Planos de integração de novos colaboradores
Descrição e matriz de funções
Cadeia de delegação para funções
Designação de um responsável técnico e um gestor da qualidade
Manter um conjunto de registos que demonstrem a competência dos
colaboradores: currículos, comprovativos de acções de formação,
certificados de habilitações, registos de qualificações, etc.

O que fazer : exemplos
Equipamentos
P
Programas
d manutenção
de
t
ã de
d equipamentos
i
t
Programas de calibração de equipamentos
Equipamentos com especificações adequadas
Sistema de registos de actividades relacionadas com a gestão de
equipamentos: ocorrências, intervenções, calibrações, manutenções,
etc. (exemplo: pasta de equipamento)
Demonstração na instalação e no decorrer da utilização que o
equipamento é capaz de atingir os desempenhos esperados
Elaborar as fichas de equipamento (identificação, modelo, software,
instruções de manutenção, data de recepção, data de entrada ao
serviço, localização, etc).
Definir quem está autorizado a operar com os equipamentos
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Requisitos
R
i i
d
de G
Gestão
ã
da Acreditação e
C tifi
Certificação
ã

Certificação vs acreditação
A certificação
ç
e acreditação
ç
partilham um
p
conjunto de bons princípios de gestão.
Salientam-se os seguintes:
 Focalização no utente
 Melhoria contínua
 Harmonização e sistematização das actividades :
documentação
 Evidência das actividades : registos
 Tomada de decisões baseada em dados
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Melhoria contínua

Melhoria contínua
 A melhoria consegue-se com pequenas “conquistas”.
 Deve-se aprender com os erros e impedir que um erro se
repita.
 Todos devem fazer sugestões e identificar oportunidades
de melhoria.
 Para sabermos onde melhorar temos que nos autoavaliar (indicadores qualidade).

Melhoria contínua
Como se implementa uma dinâmica de melhoria?
Falha
Identificar as causas
da falha
Definir correcções
Definir acções
correctivas
Seguimento das
acções
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1. Aproveitar as falhas para
melhorar
2. “Atacar” a causa dos problemas
e não os seus efeitos
3. “Medir” a eficácia das acções.
As não conformidades são
fechadas apenas se for
eliminada a causa da falha.
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Melhoria contínua

Temos que nos habituar a termos tais como:






Não conformidades
Correcções
ç
Acções correctivas
Acções preventivas
Auditorias….

Objectivos da qualidade
O que são objectivos da qualidade?
Metas quantificadas e calendarizadas
Exemplos:

Diminuir o tempo de resposta em 10% até final de 2008.

Atingir no máximo uma percentagem de 0,2% de repetições de
colheita por erro na colheita ou manuseamento posterior.
ç
correctivas em 20% no ano de

Diminuir o custo de manutenções
2008.

Atingir uma taxa de 98% de sucesso nos resultados de Avaliação
Externa da Qualidade.

Obter um índice de satisfação dos utentes relativamente ao
atendimento de 90%, até Junho de 2009.

Helder Lopes - www.iqa.pt

23

Focalização no utente

F
Focalização
li
ã no utente
t t
 Saber escutar o “utente”.
 Estabelecer regras e boas práticas de atendimento
 O seu grau de satisfação deve ser sistematicamente
medido
did
 Estabelecer regras de tratamento de reclamações.
 Garantir que todos os colaboradores sintam que os utentes
estão presentes em todas as suas actividades.

Sistema documental
Documentar os processos e actividades
 Harmonizar metodologias
 Suporte para definir regras, critérios,
requisitos, etc.
 Suporte de formação de pessoal
 Meio de perpetuar a informação
 Meio de evidenciar a competência

“O que não é evidenciável não
existe!”
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Sistema documental
Documentos do Laboratório
Manual da Qualidade - Políticas e Objectivos

Procedimentos
Instruções
Registos, folhas de trabalho, relatórios, etc.
Resultados /evidência

Registos da qualidade

Utente + Requisição

Boletim de
resultados

O laboratório deve manter o registo (electrónico ou
papel) de todas as informações e dados relevantes
para a evidência da competência
p
p
técnica de um dado
resultado.
Os tempos de registo estão definidos na legislação e
referencial normativo.
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Registos da qualidade
Exemplos









O que foi pedido? Quem colheu? Quando? Onde?
Ocorrências de colheita? Condições de transporte?
Quem analisou? Em que equipamento? O equipamento estava dentro de
manutenção? O equipamento estava calibrado?
Quando foi efectuada a calibração? Quem calibrou? Resultados?
Que ensaios foram efectuados? Quais os resultados? Repetições? Porquê
das repetições?
p
ç
Evidência de
Qual o controlo efectuado? Dentro das especificações?
repetição de ensaios não conformes?
Que lote de reagente foi usado? Lote do controlo interno? Qual a validade?
Como foram conservados? Versão da bula em vigor?
Quem validou? Cópia do boletim de resultados? Quando foi entregue ao
utente?

Mensagens finais
1.

A competência é a palavra chave da acreditação.
Ela manifesta-se
manifesta se em várias vertentes,
vertentes incluindo:
pessoas, equipamentos, métodos, instalações,
mecanismos de garantia da qualidade etc. Os
laboratórios competentes não devem ter receio da
acreditação.

2.

Um laboratório “parado” corre o risco de ser
ultrapassada pela concorrência.
concorrência Um dia sem
melhorias é um dia perdido.

3.

O Laboratório existe para servir os utentes.
Satisfazer as necessidades dos utentes deve ser
uma preocupação de todos.
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Mensagens finais
4. A Qualidade não se declara….a Qualidade
evidencia-se.
evidencia
se. O que não é evidenciável não
existe.
5. A prática deve estar documentada e o que
está documentado tem que ser cumprido.
6. Implementar um bom sistema de gestão da
qualidade depende do envolvimento de todos.

Obrigado pela atenção!
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Fontes de informação
 IPAC – Instituto Português de acreditação
www.ipac.pt
i
t
 ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation
www.ilac.org
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