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Introdução

A avaliação externa da qualidade (AEQ) é uma componente importante 
dos sistemas de qualidade dos serviços de transfusão de sangue. A 
AEQ é a avaliação externa do desempenho geral dos laboratórios na 
testagem de material de exercício de conteúdo conhecido mas não 
revelado e em comparação com o desempenho de outros laboratórios 
que usaram o mesmo material. Nos laboratórios que fazem a triagem 
sorológica dos doadores de sangue para detectar infecções transmitidas 
por transfusão (ITT), a participação na AEQ ajuda a monitorizar e a elevar 
os padrões de desempenho. A informação gerada pela AEQ constitui uma 
oportunidade para a melhoria contínua da qualidade, através da evidência 
de erros laboratoriais, e implementar medidas destinadas a evitar a sua 
recorrência. Assim, a AEQ desempenha um papel importante no reforço 
da segurança do sangue.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) desempenha um importante 
papel de advocacia na promoção da criação de programas nacionais 
de AEQ e encoraja a participação dos laboratórios de rastreio de ITT 
nesses programas. As autoridades sanitárias nacionais são instadas a 
reconhecer a importância da AEQ e a apoiar a implementação desses 
programas através de uma rede nacional de rastreio de ITT. Os organismos 
profissionais são encorajados a aprovar e apoiar a criação de programas 
de AEQ.

O documento “Criação de programas de avaliação externa da qualidade 
no processo de triagem sorológica dos doadores de sangue para detectar 
infecções transmitidas por transfusão: guia de implementação” pretende 
apoiar os Estados-Membros da OMS na criação e aplicação de programas 
de AEQ na triagem sorológica dos doadores de sangue para detectar ITT. O 
guia foi concebido para ser usado pelas autoridades sanitárias nacionais 
e pelas instituições organizadoras de AEQ na elaboração de programas de 
AEQ que possam ser implementados a nível nacional, estatal, provincial 
e distrital, oferecendo também aos laboratórios participantes uma 
perspectiva sobre a organização de programas de AEQ para o rastreio de 
ITT e uma visão geral sobre os benefícios da sua participação.

Este guia destina-se a complementar a publicação da OMS sobre 
“Avaliação externa da qualidade das práticas laboratoriais de transfusão: 
orientações para a criação de um sistema de AEQ na serologia de grupos 
sanguíneos” (WHO/EHT/04.09). Por isso, grande parte deste guia reflete a 
informação incluída na publicação anterior citada. Isso deve-se ao facto de 
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1 Triagem sorológica dos doadores de sangue para detectar infecções transmissíveis 
pelas transfusões: recomendações. Genebra: Organização Mundial da Saúde 2010.

os princípios gerais de avaliação externa da qualidade serem os mesmos, 
independentemente da disciplina.

O âmbito das orientações aqui descritas inclui o rastreio serológico 
obrigatório de todas as dádivas de sangue para detecção do VIH, 
hepatite B e C e sífilis. O guia pode também ser usado para orientar 
a implementação da AEQ para outros agentes em relação aos quais é 
exigido o rastreio obrigatório, num determinado país ou região1. Embora 
o rastreio para o VIH, hepatite B e C usando teste do ácido nucleico seja 
efetuado em alguns Estados-Membros, a criação de um programa de AEQ 
para testes de ácido nucleico está fora do âmbito deste guia, pois seriam 
necessárias abordagens diferentes para a aquisição, caracterização 
e análise das amostras, outras infraestruturas e condições logísticas 
distintas.

Este guia destina-se a apoiar a criação de programas de AEQ por 
instituições organizadoras que se encontrem em diferentes etapas de 
desenvolvimento. Se não for possível implementar inicialmente todos 
os elementos aqui descritos, poderá considerar-se uma abordagem por 
etapas. Mesmo a criação de um pequeno programa básico pode ter um 
impacto significativo na melhoria contínua da qualidade dos resultados 
emitidos pelos laboratórios participantes. Ao criar um programa de AEQ 
do rastreio de ITT, deve incluir-se, em primeiro lugar, a avaliação dos testes 
obrigatórios estabelecidos no determinado país ou região.

O guia descreve os princípios para a criação e funcionamento de um 
programa de AEQ do rastreio de ITT. Os programas de AEQ devem 
ser organizados de acordo com esses princípios, embora se devam 
considerar igualmente aos mecanismos do sistema regulador e de 
qualidade que possam existir num país para os laboratórios que efetuam 
o rastreio de ITT.
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1
Avaliação externa da 
qualidade

A transfusão de sangue e produtos do sangue seguros e compatíveis 
envolve vários processos. Em cada processo existe o risco de erro; na 
seleção dos dadores, na colheita, no processamento e análise das dádivas, 
na análise das amostras dos potenciais receptores das transfusões 
e na questão da compatibilidade do sangue e sua administração aos 
receptores. O laboratório desempenha um importante papel na cadeia 
da transfusão e eventuais falhas no sistema de qualidade do rastreio 
das dádivas para detecção de ITT podem ter graves implicações para os 
receptores do sangue e dos produtos do sangue.

Os programas de hemovigilância, tais como o programa sobre Perigos 
Graves das Transfusões (SHOT), do Reino Unido, revelaram que os erros 
laboratoriais podem provocar elevado grau de morbilidade e mortalidade 
nos receptores das transfusões.  

Os erros laboratoriais podem dever-se a várias deficiências, incluindo:
 Procedimentos inadequados na identificação das amostras dos 

dadores 
 Armazenamento inapropriado ou uso incorreto de reagentes 
 Manutenção preventiva e corretiva inadequada dos equipamentos
 Práticas erradas dos testes
 Inexatidão no registo ou transcrição
 Práticas de aquisição de consumíveis inadequadas 
 Formação inadequada do pessoal
 Monitorização inadequada da temperatura ambiente e dos 

equipamentos
 Uso da água de qualidade não apropriada.

Os erros resultam, frequentemente, de uma combinação de fatores, sendo 
o primeiro erro agravado por procedimentos inadequados de verificação 
nos laboratórios.

A finalidade de rastrear dádivas de sangue para detectar ITT é obter sangue 
e produtos do sangue seguros para transfusão. A implementação de um 
sistema de qualidade no laboratório de rastreio de ITT procura assegurar 
que essa finalidade é conseguida através da minimização dos erros.

Um rastreio rigoroso de ITT é essencial para obter sangue e produtos 
do sangue seguros. Além da aplicação de um teste, é igualmente 
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importante que os resultados sejam transcritos, reunidos e interpretados 
corretamente, para oferecer produtos do sangue seguros para transfusão.

1.1 AEQ COMO COMPONENTE INTEGRANTE DE UM SISTEMA DE 
QUALIDADE NA TRIAGEM  SOROLÓGICA DOS DOADORES DE 
SANGUE PARA ITT

A participação na avaliação externa da qualidade deve ser considerada 
como componente integrante da monitorização do sistema de qualidade 
geral no laboratório em que o rastreio de ITT é executado. As autoridades 
nacionais devem definir as diretrizes que os sistemas de qualidade dos 
laboratórios deverão seguir. Essas diretrizes podem ser estabelecidas a 
nível nacional, com base nos padrões internacionais, ou podem aplicar-se 
os padrões internacionais relevantes.

Os principais elementos de um sistema de qualidade são:
 gestão organizacional, incluindo:

— política e plano de qualidade 
— clara estrutura organizacional 
— pessoa(s) designada(s) com responsabilidade para criar e 

gerir o sistema de qualidade 
— descrição de cargos e tarefas dos recursos humanos;

 documentação rigorosa e completa, incluindo procedimentos 
operacionais padrão e um sistema funcional de controle dos 
documentos;

 formação, tutoria e desenvolvimento profissional contínuo dos 
recursos humanos;

 validação, manutenção e calibração dos equipamentos;
 validação de reagentes, dos consumíveis, das técnicas e, 

quando aplicável, do software;
 qualificação de fornecedores; 
 avaliação, incluindo:

— controle interno da qualidade;
— auditoria interna e externa;
— avaliação externa da qualidade.

1.2 AVALIAÇÃO
A melhoria continua da qualidade requer uma monitorização constante 
e a análise da eficácia de todos os elementos do sistema de qualidade, 
usando mecanismos internos e externos, para garantir que os padrões 
de qualidade definidos serão sempre cumpridos.

A avaliação interna do sistema de qualidade nos laboratórios inclui:
 validação integral de todas as atividades, processos, 

procedimentos, equipamentos, reagentes e software, antes da 
sua introdução e utilização;

 monitorização regular de todas as atividades críticas, onde a 
medição contínua dos resultados seja possível e apropriada.

 uso de medidas de controle específicas, tais como amostras 
de controle de qualidade, para monitorizar o desempenho das 
atividades críticas;

Documentação: Políticas, 
instruções e registos 
escritos envolvidos na 
prestação de um produto ou 
serviço.

Procedimentos operacionais 
padrão: Forma especificada 
para executar uma atividade 
ou um processo que está 
documentado, implementado 
e mantido – ISO 9000:2006 

Controlo interno da 
qualidade: Procedimentos 
que verificam a obtenção 
de resultados de qualidade 
– ISO 15189:2013. Podem 
incluir procedimentos 
para monitorizar a 
reprodutibilidade diária dos 
resultados dos testes e 
detectar os principais erros 
no processo analítico.

Auditoria: processo 
sistemático, independente 
e documentado para obter 
evidências e avaliá-las 
objetivamente, de modo a 
determinar até que ponto 
os critérios das auditorias 
são cumpridos – ISO 
9000:2006.

Eficácia: Medida da 
extensão em que as 
atividades planeadas são 
realizadas e os resultados 
planeados conseguidos – 
ISO 9000:2006.

Validação: Confirmação e 
apresentação de evidências 
objetivas de que os 
requisitos de uma utilização 
ou aplicação para um uso 
específico pretendido foram 
cumpridos –ISO 9000:2006.

Avaliação de competências:  
processo para avaliar a 
capacidade de um indivíduo 
para aplicar conhecimentos 
e competências.
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 avaliação da competência dos recursos humanos;
 criação de um sistema interno de auditoria, usando padrões 

relevantes ou outros requisitos de regulação e licenciamento;
 criação de um sistema de notificação, investigaç 

participatingsultadosras ar visdes laboratão e análise dos erros, 
com medidas eficazes de correção e prevenção.

A avaliação externa do sistema de qualidade nos laboratórios inclui:
 participação num programa apropriado de AEQ;
 auditoria externa por um órgão independente reconhecido.

1.3 AVALIAÇÃO EXTERNA DA QUALIDADE
A participação em programas de AEQ é um de vários mecanismos eficazes 
de identificação das deficiências ou de oportunidades para melhoria 
dentro dos processos de um laboratório e oferece periodicamente uma 
visão objetiva do desempenho em relação a outros laboratórios. Outros 
mecanismos de AEQ incluem a monitorização através de visitas de 
supervisão ou auditorias, ou programas de troca de amostras. Neste 
último caso, os materiais são trocados entre os laboratórios e testados de 
forma codificada. Os resultados são analisados para determinar se todos 
os laboratórios participantes na troca de amostras obtêm os mesmos 
resultados. 

A participação na AEQ envolve testar conjuntos de materiais de exercício 
de conteúdo conhecido, mas não revelado, que são enviados aos 
laboratórios participantes pelo operador do programa de AEQ. Cada 
laboratório participante recebe um conjunto idêntico de materiais de 
exercício, que deve ser processado da mesma forma que as amostras 
de rotina das dádivas de sangue, para garantir que o desempenho do 
laboratório na AEQ reflete com rigor o seu desempenho habitual. Uma vez 
testados os materiais de exercício de AEQ, os laboratórios participantes 
reenviam os resultados obtidos nos testes para o operador do programa 
de AEQ. Depois da recolha e análise dos resultados, cada laboratório 
recebe feedback sobre os seus próprios resultados, juntamente com os 
resultados anónimos de todos os outros laboratórios participantes, e os 
resultados de referência, o que lhes permite comparar o seu desempenho 
com o dos outros participantes.

A avaliação do desempenho através da AEQ permite a um laboratório 
determinar se o seu sistema está a operar corretamente ou se existem 
deficiências que exijam correção. Por conseguinte, se necessário, poderá 
proceder-se à implementação de medidas corretivas e preventivas. Assim, 
a informação gerada pelo programa ajuda a melhorar a qualidade geral 
do laboratório de ITT e a segurança do sangue e dos produtos do sangue 
usados nas transfusões.

Mesmo que não esteja criado um sistema de qualidade completo, a AEQ 
pode sempre ser introduzida como parte de um processo de melhoria 
contínua da qualidade. 

1.4 OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DA AEQ
O objetivo geral da AEQ é avaliar, manter e melhorar, conforme necessário, 
os padrões de desempenho dos laboratórios. O apoio para a adopção 
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nacional da AEQ pode ser obtido através da sensibilização para a 
necessidade de aperfeiçoamento, demonstrando os benefícios das 
melhores práticas e fornecendo informação, educação e apoio para se 
proceder a essa melhoria.

Benefícios para os laboratórios participantes
Os benefícios da AEQ para os laboratórios participantes incluem:
 identificação das oportunidades para melhorias relacionadas 

com os processos laboratoriais; 
 comparação do desempenho de um laboratório com o de outros 

laboratórios participantes;
 comparação do desempenho entre diferentes sistemas de 

testagem;
 prestação de informação e educação, para melhorar o 

desempenho;
 encorajamento do uso das melhores práticas;
 oportunidades para melhorar a credibilidade dos laboratórios e 

aumentar a confiança do público;
 acesso a uma rede de laboratórios para troca de informações.

Benefícios para a saúde e autoridades reguladoras 
Os benefícios da AEQ para a medicina transfusional e as autoridades 
reguladoras incluem:
 criação de uma rede de laboratórios do rastreio de ITT com um 

padrão de desempenho conhecido;
 formação e educação dos recursos humanos do laboratório;
 prestação de informação útil para ajudar a:
 estabelecer padrões
 rever as estratégias de testagem
 fazer a vigilância pós-introdução no mercado dos kits, lotes, 

reagentes, novas plataformas e metodologias 
 uso eficaz dos recursos  
 melhorar a confiança do público no serviço de transfusão de 

sangue
 apoiar os sistemas de acreditação.

A AEQ é mais eficaz na melhoria contínua dos padrões de desempenho, 
quando se reconhece a necessidade de qualidade. Isso deve contar 
com o compromisso dos quadros superiores em apoiarem as mudanças 
necessárias para melhorar o desempenho. A participação na AEQ pode 
ser um meio eficaz de promover a qualidade em situações em que não 
existem sistemas de qualidade instalados. Os resultados da AEQ podem 
revelar um mau desempenho individual e/ou geral e ajudar a identificar a 
necessidade de normas, orientações, educação e formação, assim como 
os recursos necessários para os apoiar.

1.5 PROGRAMAS DE AEQ
A AEQ deve ser organizada como um programa formal e estruturado para 
assegurar um planeamento e organização eficazes. Isso garantirá um 

Acreditação: procedimento 
através do qual uma 
autoridade expressa o 
reconhecimento formal 
de que uma organização 
é competente para 
desempenhar determinadas 
tarefas – ISO 15189:2013
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fornecimento assíduo e uniforme de materiais de exercício para testes 
e uma abordagem normalizada, tanto à análise como à notificação 
dos resultados e à monitorização do desempenho dos laboratórios 
participantes. Se for possível, para que a instituição organizadora da 
AEQ seja acreditada ou cumpra os princípios da ISO/IEC 17043:2010, 
Avaliação da conformidade: requisitos gerais para os testes de proficiência, 
isso ajudará a atingir o nível de padrão necessário.

A AEQ deve ser disponibilizada a todos os laboratórios que realizam o 
rastreio de ITT, independentemente da sua dimensão, volume de trabalho 
ou complexidade dos testes realizados. Os laboratórios podem participar 
na AEQ, em regime voluntário ou obrigatório, consoante aos sistemas 
políticos e reguladores instalados. Quando a participação for voluntária, 
os laboratórios devem ser ativamente encorajados a solicitar AEQ para 
todos os testes que realizem regularmente.

A Figura 1 mostra um modelo de uma rede de programas de AEQ 
desenvolvida aos níveis internacional, regional e nacional. Em cada nível, 
o programa fornece os materiais de exercício da AEQ, aconselhamento 
e apoio aos seus laboratórios participantes e, por sua vez, terá o seu 
próprio desempenho monitorizado através da participação em outro 
programa de AEQ. No entanto, neste modelo, o princípio de que as 
instituições organizadoras de AEQ devem submeter a avaliação o seu 
próprio desempenho continua a ser de extrema importância.

Fig. 1 Rede de esquemas de AEQ

Serviços de 
transfusão de sangue

Cidade / Estado / Província / Distrito

 Regional

 Internacional

 Nacional

Bancos de sangue
dos hospitais

Outros
laboratórios

 Internacional

Com base nas necessidades dos países, a OMS defende a criação de 
programas de AEQ aos níveis regional, nacional ou provincial, com a 
finalidade de facilitar a participação de todos os laboratórios que façam a 
triagem sorológica dos doadores de sangue para ITT, independentemente 
do tipo de instituição com que estejam associados. 
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Na criação de um programa de AEQ, poderá ser útil procurar informação 
e apoio junto da OMS ou outros programas bem organizados de AEQ. 
A nível nacional é aconselhável investigar os programas existentes de 
AEQ em outras áreas de patologias e a possibilidade de compartilhar as 
infraestruturas organizacionais, as instalações e os recursos.
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2
Criação de programas de AEQ 
para o rastreio de ITT

A criação de um programa de AEQ pode ser da iniciativa da autoridade 
sanitária nacional, serviço de transfusão de sangue, órgão profissional ou 
pessoas interessadas. É preciso identificar uma instituição organizadora e 
determinar a equipa para gerir e operar o programa. Deverá ser constituída 
uma comissão consultiva para supervisionar a criação do programa e 
fornecer orientações sobre planejamento e organização.

Um programa eficaz de AEQ exige o empenho e o apoio da autoridade ou 
autoridades sanitárias nacionais, organismos profissionais, instituição 
organizadora e dos respectivos recursos humanos, fornecedor de material 
para o exercício da AEQ, logística para transporte do material para o 
exercício e laboratórios participantes. O êxito do programa depende da 
confiança, cooperação e eficiência de todas as partes envolvidas. Em 
particular, o envolvimento dos laboratórios participantes é vital para a 
organização do programa.

As funções, responsabilidades e atividades de todas as partes envolvidas 
devem ser claramente definidas, para garantir o funcionamento eficiente 
e eficaz do programa.

2.1 INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA
A instituição organizadora deve ser uma instituição com instalações 
adequadas e peritos na área relevante. Idealmente, a instituição deverá 
ser designada pelo ministério da saúde e ter acesso a fundos atribuídos 
especificamente para o funcionamento do programa de AEQ, de modo a 
garantir a independência e a sustentabilidade do programa. A organização 
e gestão de um programa de AEQ exige grande disponibilidade de tempo, 
que deve ser devidamente reconhecida, e dotada de recursos para que 
o programa seja bem sucedido. Para evitar conflitos de interesses, uma 
organização com interesses comerciais no fornecimento de equipamento 
ou reagentes de laboratório não deve ser designada como instituição 
organizadora.

A criação de um programa de AEQ constitui uma oportunidade para a 
instituição organizadora participar numa rede de laboratórios para troca 
de informações; isso pode também trazer reconhecimento à instituição.

A instituição organizadora deverá participar num programa de AEQ 
internacional ou regionalmente reconhecido na área relevante. Deverá ser 
capaz de demonstrar um desempenho satisfatório e também mostrar que 
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tem instalado um sistema de qualidade eficaz. A instituição organizadora 
deve procurar a sua acreditação internacional pelo ISO 17043:2010: 
Avaliação da conformidade: requisitos gerais para os testes de proficiência.

As instalações e os recursos necessários para implementar um programa 
de AEQ incluem:
 espaço;
 kits de testes de distintos fabricantes e metodologias;
 acesso a testes complementares ou de confirmação;
 equipamento;
 sistema de purificação de água adequada;
 recursos humanos;
 apoio técnico;
 apoio administrativo;
 apoio diretivo;
 fonte fidedigna da matéria prima para a confecção do material 

de exercício;
 sistema de gestão da informação;
 financiamento adequado.

De preferência, as instalações e os recursos necessários serão fornecidos 
pela instituição organizadora. Contudo, é importante evitar comprometer 
a qualidade do programa, tentando obter todos os recursos numa só 
instituição, se isso não for viável. Se for preciso procurar serviços, tais 
como apoio logístico, em diferentes instituições, para um programa de 
AEQ, será necessário um sistema eficaz de coordenação. 

Dentro da instituição organizadora, deverá haver uma equipe de pessoas 
devidamente qualificadas, com um líder nomeado (chefe da equipe do 
programa de AEQ), especialmente dedicada a aplicar o programa de 
AEQ. (Doravante, esta equipe de pessoas será designada de operador do 
programa de AEQ). O operador do programa de AEQ deve ter uma vasta 
experiência e conhecimento das melhores práticas no rastreio de ITT, 
assim como estar atendo às metodologias comuns nos diferentes tipos 
de laboratórios. Conhecimentos aprofundados e uma boa compreensão 
são fundamentais para assegurar o planeamento de exercícios eficazes, 
tal como é também uma percepção das possíveis causas de erro e a 
capacidade para oferecer aconselhamento adequado, quando solicitado.

Responsabilidades
O chefe de equipe do programa de AEQ é responsável pela gestão geral, 
a operação e o  desenvolvimento contínuo do programa, dentre as quais 
podemos citar as seguintes atividades:

1. Gestão geral:
 identificação do número de profissionais necessários e suas 

necessidades de formação;
 seleção dos recursos humanos e a respectiva atribuição das 

atividades e o tempo de trabalho;
 garantia da fonte de recursos financeiros e gestão;
 convocação das reuniões da comissão consultiva;
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 comunicação com os fornecedores, laboratórios participantes, 
comissão consultiva, autoridades reguladoras, meios de 
comunicação social e, se aplicável, autoridades de acreditação;

 identificar os laboratórios que realizarão os testes de 
confirmação ou validarão o material de exercício do programa, 
se necessário;

 garantia da prestação e uso de um sistema de gestão da 
informação adequado (manual ou informatizado), para que o 
programa reúna toda a informação pertinente, os resultados 
emitidos pelos participantes;

 implementação, manutenção e auditoria do sistema de 
qualidade do programa;

 preparação dos relatórios anuais;
 preparação de demonstrações financeiras anuais, se 

necessário;
 compilação e tratamento das reclamações e tomada de 

medidas corretivas;
 apresentação de dados nas reuniões dos laboratórios 

participantes e nas conferências;
 promoção do programa.

2. Funcionamento do programa:
 criação de exercícios e procura de fonte fornecedora de 

material para os exercícios;
 logística para a distribuição dos materiais para os exercícios;
 acompanhamento do retorno dos resultados e envio de 

lembretes;
 verificação da introdução de dados, análise dos resultados, 

atribuição de pontos e preparação de relatórios individuais e 
relatórios-síntese;

 notificação aos laboratórios participantes dos resultados 
discordantes e aconselhamento sobre melhoria contínua do 
desempenho;

 prestação de aconselhamento sobre resolução de problemas 
aos laboratórios participantes;

 comunicação ao ministério da saúde sobre a remoção 
da identificação do desempenho laboratorial e quaisquer 
problemas com implicações sobre as políticas;

 monitorização das tendências no desempenho dos 
laboratórios e dos kits de testes;

 atualização constante do endereço, nome do responsável, 
telefone e e-mail de contato dos laboratórios participantes.

3. Desenvolvimento contínuo do programa:
 atualização constante das novas metodologias de testes de 

ITT nos laboratórios de transfusão;
 início e implementação das mudanças necessárias, para 

garantir a relevância contínua do programa;
 exploração de melhores métodos de gestão dos dados e de 

prestação de informação;
 desenvolvimento da função de educação e formação do 

programa.
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2.2 COMISSÃO CONSULTIVA
Uma comissão consultiva é indispensável para a concepção, planeamento, 
e implementação e sustentabilidade do programa. A composição da 
comissão consultiva deve incluir:
 o chefe de equipe do programa de AEQ;
 peritos selecionados na disciplina relevante;
 representantes de:

— centro nacional de sangue
— laboratórios participantes
— organismos profissionais
— laboratórios de confirmação, se necessário
— autoridades sanitárias e reguladoras.

Uma vez criado o programa de AEQ, a comissão consultiva deve continuar 
a dar orientações para a sua eficaz continuação.

Para garantir uma tomada de decisões e uma comunicação eficazes, a 
composição da comissão deve ser limitada, devendo ser selecionados 
os membros que participam ativamente. O número e  a regularidade das 
reuniões da comissão consultiva depende da dimensão do programa e 
da frequência da distribuição dos exercícios, mas serão necessárias, pelo 
menos, duas reuniões por ano.

A comissão deve elaborar planos anuais com antecedência para as 
finalidades dos exercícios, de modo a facilitar a compra dos consumíveis e 
contratação de serviços respectivos. Os membros da comissão consultiva 
devem manter sigilo absoluto às informações sobre o programa, incluindo 
sobre os exercícios, especialmente se os seus próprios laboratórios 
participarem no programa.

Funções e responsabilidades
As funções e responsabilidades da comissão consultiva incluem:

1. Estabelecer políticas sobre:
 estratégia e coordenação do programa;
 regras de participação;
 inclusão de analitos e marcadores na avaliação e o grau de 

dificuldade do material de exercício;
 assegurar a existência de regulamentos para o transporte 

seguro do material do exercício;
 princípios de pontuação e definição de um desempenho não 

satisfatório;
 medidas a tomar em caso de desempenho não insatisfatório;
 análise das reclamações;
 medidas a tomar para corrigir o material de exercício que 

foram perdidos ou danificados;
 promoção do programa;
 papel do programa na educação e formação;
 indicar uma fonte de aconselhamento especializado 

independente para ajudar os laboratórios com desempenho 
não satisfatório.
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2. Fornecer orientações profissionais e específicas sobre questões 
de funcionamento, incluindo:
 planejamento das finalidades de cada exercício;
 criação dos algoritmos pelos quais o material de exercício é 

caracterizado;
 criação dos métodos pelos quais os resultados de referência 

são determinados;
 concordância sobre o conteúdo dos relatórios;
 análise do desempenho dos laboratórios em cada inquérito;
 tratamento de questões específicas;
 divulgação dos comentários e sugestões dos laboratórios 

participantes;
 promoção do papel de educação e formação do programa.

2.3 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
É necessário que a equipe tenha o apoio técnico e administrativo, para 
assegurar o cumprimento do calendário do programa de AEQ. Esse apoio 
pode ser obtido dentro da instituição organizadora, por novas designações 
do pessoal existente, nomeação de pessoal devidamente qualificado ou 
recorrendo a serviços externos.

As tarefas técnicas e administrativas incluem:
 recebimento e armazenamento da matéria prima;
 aquisição de consumíveis;
 processamento e caracterização do material ;
 testagem do material do exercício, para garantir a sua adequação 

e documentar os resultados;
 distribuição e rotulagem do material de exercício;
 embalagem e expedição dos questionários, exercícios e relatórios 

finais;
 organização de mensageiros e serviços postais;
 registro e análise dos resultados e demais informações;
 envio de faturas aos laboratórios participantes pelas taxas de 

registo, se aplicável
 contratação do serviço de transporte do material biológico.

2.4 SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Os requisitos para o processamento da informação depende da escala e 
âmbito do programa. É possível operar um programa de AEQ sem qualquer 
tecnologia da informação, mas o uso de um sistema informatizado torna 
mais fácil as tarefas essenciais, como a compilação de resultados, e 
permite uma análise mais complexa dos resultados.

É essencial ser capaz de:
 criar uma base de dados (manual ou electrónica) da informação 

dos laboratórios participantes, incluindo a instituição, o nome 
dos contactos, endereços, códigos confidenciais de registo, 
testes e resultados a avaliar;
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 preparar a documentação do exercício, incluindo cartas, 
instruções, formulários de resultados e etiquetas de endereços;

 registar os resultados emitidos pelos laboratórios participantes, 
usando os códigos confidenciais de registo;

 realizar análises básicas, incluindo a comparação dos resultados 
de cada laboratório participante individual com os resultados 
esperados e a compilação dos resultados gerais;

 analisar os resultados dentro de grupos definidos, como os 
laboratórios que usam uma técnica particular;

 elaborar relatórios com os resultados, os resultados individuais 
de cada laboratório participante e outras análises ou observações 
gerais.

É desejável que seja possível:
 reportar os dados em diferentes formatos, tais como histogramas 

e gráficos de dispersão;
 gerar pontuação para a monitorização do desempenho e 

pontuação cumulativa;
 pesquisar a base de dados, usando critérios específicos.

O software informático especializado já existe ou poderá vir a ser 
desenvolvido, mas muitas destas funções também podem ser executadas 
usando pacotes de software comerciais normalizados.

2.5 FINANÇAS
Os recursos financeiros necessários para criar e operar um programa 
de AEQ devem ser identificados, os custos estimados e a fonte 
do financiamento estabelecidos. As Quadros 1 e 2 mostram as 
principais categorias dos custos de capital e exemplos dos serviços e 
recursos necessários para a criação e funcionamento adequado de um 
programa de AEQ. As possíveis fontes de financiamento da criação do 
programa incluem os governos, as autoridades sanitárias, os organismos 
profissionais, as organizações não governamentais e as organizações que 
financiam a pesquisa.

Uma fonte de financiamento regular será necessária para o funcionamento 
contínuo e bem sucedido do programa. Um programa de AEQ poderá 
recuperar todos ou parte dos custos operacionais, cobrando uma taxa 
aos laboratórios participantes. Embora o pagamento de uma taxa possa 
levar os laboratórios participantes a valorizarem o programa, o valor 
dessa taxa deve ser tal que não constitua uma barreira à participação 
de um laboratório. As autoridades sanitárias devem prover recursos 
adequados para garantir a sustentabilidade do programa, permitindo que 
a contribuição dos laboratórios seja viável.

É preciso ter cuidado com o eventual envolvimento de empresas 
comerciais, pois o programa deve ser visto como independente. 
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Quadro 1. Custos iniciais de 
capital Categoria Exemplos

Alojamento  Compra ou aluguel de instalações ou adaptação de 
um edifício existente:
— escritório
— laboratório
— armazenamento em câmara frigorífica
— serviços de embalagem e distribuição
— almoxarifado

Pessoal  Recrutamento
 Formação inicial, se necessário

Equipamento  Laboratório:
— sistema de purificação de água 
— centrifugadora
— incubadora
— frigorífico
— congelador
— equipamento específico de metodologias/

plataformas de testes de ITT, e.g., lavador e leitor 
de microplacas 

 Processamento e dispensa:
— agitador magnético
— liofilizador (opcional)
— câmara de fluxo laminar 
— suporte de pinças
— bomba
— prateleiras

 Armazenamento, embalagem e expedição:
— câmara frigorífica ou frigorífico
— selador térmico

 Escritório:
— fotocopiadora
— telefone

 Tecnologia da informação:
— computador

Estudo-piloto  Matéria-prima e tempo da equipe de AEQ para:
— planejamento do estudo
— processamento 
— distribuição e expedição
— análise e relatórios

Consultoria de TI 
(opcional)

 Concepção de programas informáticos para:
— registo
— documentação: cartas, convite, guias, outros
— análise dos resultados
— elaboração de relatórios
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Categoria Exemplos

Alojamento  Aluguer
 Manutenção
 Despesas gerais

Recursos Humanos  Salários e benefícios
 Formação e educação
 Custos de viagens e conexos
 Inscrições em conferências

Equipamento  Contratos de manutenção
 Substituições e reparação
 Aquisições novas

Material do exercício 

 

 Matéria-prima
— Transporte e armazenamento da matéria prima
— processamento, incluindo filtração

Testes laboratoriais  Reagentes, kits, testes
 Consumíveis, e.g., tubos e pipetas

Escritório  Telefone
 Material de escritório
 Consumíveis para impressão, fotocópias, confecção 

de relatórios, envelopes e etiquetas

Tecnologia da 
informação 

 Desenvolvimento de software
 Apoio da TI 
 Ligação à Internet 
 Computadores 

Dispensa, 
embalagem e 
expedição 

 Frascos
 Embalagem
 Correio, mensageiros
 Serviços de Courier para transporte de material 

biológico

Reuniões  Comissão consultiva
 Reunião anual dos participantes
 Ações de formação

Honorários de 
consultoria  

 Técnico de estatística
 Desenvolvimento de TI 
 Especialista em transfusão 

2.6 SISTEMA DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE AEQ
É essencial que o próprio programa de AEQ tenha um bom sistema 
de qualidade. Os elementos do sistema de qualidade da instituição 
organizadora poderão ser utilizados para esse fim. No entanto, será 
necessário implementar um sistema de qualidade específico e eficaz para 
o programa, com uma política de qualidade que indique o modo de prestar 
serviços de AEQ para dar resposta às necessidades dos laboratórios 
participantes. Essa política deve ser incluída no manual de qualidade do 
programa, com referências a todos os processos e procedimentos do 
sistema de qualidade, incluindo os específicos do programa de AEQ e os 
que são comuns à instituição organizadora. 

Na organização de um programa de AEQ, há muitos processos diferentes 
envolvidos. Por isso, é importante garantir que os documentos e registos 

Quadro 2. Custos correntes 
contínuos
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apropriados para cada passo do exercício do programa sejam gerados 
para identificação. Eles incluem planos de qualidade, procedimentos 
operacionais padrão, protocolos de produção, fichas de trabalho, listas 
de verificação, formulários, resultados da caracterização do material de 
exercício, interpretações dos kits de testes e informação e resultados 
comunicados pelos laboratórios participantes. Todos os documentos e 
registos devem ser mantidos em sigilo, guardados em segurança e estar 
prontamente acessíveis.

O operador do programa de AEQ poderá considerar os seguintes 
mecanismos para demonstrar a qualidade dos processos:
 WHO/CLSI/CDC Sistema de gestão da qualidade dos laboratórios: 

manual

 ISO 15189:2012 Laboratórios médicos: requisitos de qualidade 
e competência 

 ISO 17043:2010 Avaliação da conformidade: requisitos gerais 
para os testes de proficiência 

 ISO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade: requisitos

 ISO 17025:2005 Acreditação dos laboratórios de testes e 
calibragem

 Desempenho contínuo e satisfatório num programa internacional 
de AEQ apropriado.

2.7 LABORATÓRIOS PARTICIPANTES
Ao organizar um programa de AEQ, a comissão consultiva deve definir 
o perfil dos laboratórios que devem ser encorajados ou obrigados a 
participar. O programa deve ser ativamente promovido, de modo a 
encorajar uma participação plena, mas os mecanismos mais eficazes de 
promoção dependem do facto do programa ser voluntário ou obrigatório.

É importante conhecer o número e tipo de laboratórios que pretendem 
participar, pois isso terá impacto na organização do programa de AEQ.

Os potenciais laboratórios participantes devem receber um questionário 
preliminar para identificar:
 os níveis dos recursos humanos 
 o volume global do trabalho
 o conjunto de testes que são realizados rotineiramente 
 as técnicas e os reagentes utilizados 
 o sistema de qualidade implementado.

Esta informação pode ser usada para garantir um modelo adequado ao 
formato dos exercícios de AEQ (secção 4), podendo também ser útil para 
classificar os laboratórios para monitorização do seu desempenho (secção 
6). Um exemplo de um questionário preliminar para obter informação geral 
acerca dos laboratórios participantes está incluído no Anexo 1.

2.8 ESTUDO-PILOTO
Deve fazer-se um estudo-piloto para verificar se a estrutura do programa 
de AEQ, os métodos de operação propostos e a concepção dos exercícios 
são apropriados. A finalidade de um estudo-piloto é expor problemas 
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logísticos imprevistos e identificar soluções, antes de efetivar a operação 
do programa e oferecer uma participação formal.

Pelo menos, duas distribuições de exercícios-piloto deverão ser enviadas 
a um número limitado de laboratórios participantes. Esses laboratórios 
devem ser selecionados para representarem diferentes grupos de 
participantes, em função da sua distância (localização, complexidade dos 
laboratórios ou técnicas que utilizam.

Os laboratórios participantes devem ser solicitados a comentar quaisquer 
problemas que tenham encontrado e apresentar sugestões para corrigir 
e melhorar. Após a conclusão do estudo-piloto, deve fazer-se uma análise 
dos problemas que surgiram durante o funcionamento do programa e 
dos comentários dos participantes. Poderão, assim, fazer-se o ajuste à 
concepção do programa e à estimativa dos custos de funcionamento, se 
necessário.

2.9 PASSOS PRÁTICOS PARA A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 
AEQ

Na Figura 2, apresenta-se um esboço dos passos práticos a seguir para 
a criação de um programa de AEQ. Nas secções seguintes, apresenta-se 
um debate pormenorizado de cada um desses passos.
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Figura 2. Passos para a criação 
de um programa de AEQ Identificar a instituição organizadora

Identificar o programa de AEQ criado 
para aconselhamento e apoio

Criar a comissão consultiva

Identificar as fonte(s) de financiamento

Identificar os potenciais centros participantes

Identificar a fonte provedora e guarda do material de exercício

Enviar o questionário prévio a todos os potenciais centros participantes

Carta de convite

Desenhar o formato do exercício, com base na informação prestada

Identificar o mecanismo de distribuição

Realizar estudo-piloto

Desenvolver sistemas para preparar e distribuir os exercícios, 
tratar os resultados e monitorizar o desempenho

Avaliar o estudo-piloto e fazer modificações, se necessário

Promover o programa e registar os laboratórios participantes

Implementar o programa

Monitorizar e avaliar o programa
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3
Laboratórios participantes

Para participarem eficazmente de um programa de AEQ, os laboratórios 
participantes deverão reconhecer a necessidade de qualidade e o 
papel da AEQ no seio de um sistema de qualidade do rastreio de ITT 
nos laboratórios. Compreender os benefícios da AEQ e a forma como o 
programa funciona encorajará o cumprimento das regras de participação. 
Isso evidenciará o valor do programa para cada um dos centros 
participantes e a qualidade geral da informação gerada.

Todo os profissionais dos laboratórios participantes deverão ter acesso 
aos relatórios de AEQ gerados pelo programa. Os problemas identificados 
deverão ser discutidos abertamente em reuniões regulares e tratados como 
problemas relacionados com os procedimentos e práticas laboratoriais 
e não como críticas aos recursos humanos. A análise profunda das 
causas dos erros reportados na AEQ constitui uma oportunidade para os 
laboratórios participantes implementarem alterações destinadas a evitar 
que se cometam erros semelhantes.

Uma vez criado o programa e aberto a participação, é necessário um 
registo formal, para recolher as informações sobre contactos e outra 
informação essencial sobre os laboratórios participantes e também 
para lhes fornecer a informação de que precisam para uma participação 
eficaz. A informação deverá ser fornecida sob a forma de um manual de 
informação sobre o programa de AEQ. O operador do programa de AEQ 
poderá também organizar seminários para os potenciais participantes, a 
fim de lhes explicar o programa.

3.1 MANUAL DE INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE AEQ 
Deve elaborar-se um manual de informação para explicar a gestão e 
o funcionamento do programa e fornecer instruções práticas para a 
participação. O manual de informação deve ser distribuído com um 
formulário de registo.

O manual de informação deverá incluir:
 finalidades do programa de AEQ;
 descrição e informações sobre os contactos para o operador do 

programa de AEQ;
 informações sobre a comissão consultiva;
 explicação do compromisso necessário por parte dos laboratórios 

participantes e dos benefícios da participação;
 regras de participação;
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 descrição dos exercícios oferecidos;
 explicação sobre o sistema de monitorização e pontuação do 

desempenho;
 definição de um desempenho insatisfatório e medidas a serem 

tomadas.

3.2 REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
A comissão consultiva deverá estabelecer regras claras para a participação 
no programa. Essas regras devem definir:
 o que se espera dos laboratórios participantes;
 o serviço a prestar pelo programa;
 o modo como a informação recolhida será usada, incluindo os 

dados sobre o desempenho.

Os laboratórios participantes terão de concordar com as regras definidas 
no momento do registo. Exemplos de regras de participação são 
apresentados nas quadro 1 e 2.

Para maximizar os benefícios aos laboratórios participantes e 
garantir a validade dos dados do programa:
 Para testar o material de exercício de AEQ, apenas se devem 

usar as técnicas e tecnologias que são usadas nos algoritmos 
de rotina.

 O material de exercício de AEQ não deve ser testado apenas pelo 
técnico mais antigo ou experiente.

 O material de exercício de AEQ deve ser testado juntamente 
com amostras de rotina; não deve ser reservado para testes 
separados.

 O material de exercício não deve ser testado mais do que 
uma vez e os resultados comparados, a não ser que todas as 
amostras também sejam testadas rotineiramente desta forma.

 O material de exercício excedentário pode ser usado para outros 
fins, tais como treinamento ou avaliação de competências, 
depois da apresentação dos resultados da AEQ e término do 
exercício.

 Os resultados devem ser recebidos na data-limite especificada 
para o exercício.

 É preciso que haja aceitação dos procedimentos acordados 
para a monitorização do desempenho e o seguimento de um 
desempenho não insatisfatório.

 Os direitos de autor dos dados do programa deverão ser 
protegidos, para garantir que não serão publicados ou 
apresentados fora de contexto; para usar os dados, é preciso 
pedir autorização ao operador do programa ou à comissão 
consultiva.

Quadro 1. Exemplo de regras 
para a participação dos 
laboratórios no programa de AEQ
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Para garantir o eficaz funcionamento do programa:
 A confidencialidade dos dados do desempenho deve ser 

mantida entre o operador do programa, a comissão consultiva e 
o laboratório participante, a não ser que exista uma obrigação 
legal ou por acordo prévio para a sua revelação a uma parte 
terceira.

 O material de exercício fornecido deve ser de qualidade confiável.
 Terá de ser estabelecido um calendário claro para a distribuição 

dos exercícios e a devolução do relatório.
 O material de exercício terá de ser seguro.
 Os relatórios do programa de AEQ terão de incluir sugestões 

para melhorar o desempenho.
 O organizador da AEQ deve estar disponível para responder às 

perguntas ou preocupações dos laboratórios participantes.
 O material de exercício não deve ser enviado para testes em 

outro laboratório, nem devem ser estabelecidas comunicações 
com outro laboratório participante acerca dos resultados. 

3.3 REGISTO
Referente ao registo, todos os laboratórios interessados deverão receber 
um formulário próprio, juntamente com o manual de informação. O 
formulário de registo deve solicitar a seguinte informação:
 Contactos para a entrega dos materiais do exercício e relatórios:
 Nome do laboratório participante
 Nome do responsável pelo laboratório participante
 Nome da pessoa que irá receber o material de exercício
 Endereço postal completo 
 Número de telefone
 Número de fax
 Endereço electrónico, se houver.

O nome e endereço de uma outra pessoa como, por exemplo, o chefe  do 
laboratório ou da instituição participante pode também, se necessário, 
ser fornecido para correspondência relacionada com o desempenho.

Os testes de rotina usados pelo laboratório participante, e através dos 
quais ele pretende ser avaliado, devem ser mencionados, permitindo 
ao operador do programa identificar os testes para os quais se 
esperam resultados do exercício de cada laboratório. De preferência, os 
laboratórios participantes devem ser avaliados por todos os testes que 
realizam rotineiramente.

O formulário de registo deve incluir também uma secção que deve ser 
assinada pelo laboratório participante, indicando a sua concordância em 
cumprir as regras de participação. Exemplos de formulários de registo 
estão incluídos no Anexo 2.

A cada laboratório participante deve ser atribuído um código de registo 
confidencial a usar na correspondência com o programa, para garantir 
a confidencialidade dos resultados e dos dados do desempenho. Esse 

Quadro 2. Exemplos de 
regras para o programa
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código e a informação contida no formulário de registo de cada laboratório 
devem ser introduzidos no sistema de gestão da informação do programa. 
Se for usada uma base de dados informática, cada componente dessas 
informações (tais como o código de registo e cada linha do endereço) deve 
ser introduzida em campos separados, para facilitar a pesquisa de dados.

A informação sobre os laboratórios participantes deve ser atualizada por 
um novo registo anual; deve ser distribuído um novo formulário de registo, 
com uma cópia das informações atualizadas de registo, para confirmação. 
Isso permitirá ao programa obter informações técnicas e informações de 
contactos sempre atualizadas. 
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4
Considerações práticas para 
a criação de um programa  
de AEQ

A informação obtida através de questionários prévios, respondidos pelos 
potenciais laboratórios participantes, deve ser usada para se elaborarem 
os exercícios de AEQ. Sempre que possível, cada exercício de AEQ deve 
ter uma função educativa, explorando áreas onde se sabe que ocorrem 
grandes variações nos testes ou que se imagina serem desafiadoras para 
os laboratórios.

Durante a concepção do programa, deve ter-se em consideração os 
seguintes aspectos práticos:
 âmbito
 o programa de AEQ e o formato dos exercícios  
 objetivos do programa
 fonte e processamento do material de exercício 
 documentação dos exercícios 
 análise e comunicação dos resultados.

4.1 ÂMBITO
Um exercício de AEQ para as ITT deve responder às necessidades dos 
laboratórios participantes e avaliar os testes rotineiramente realizados 
para triagem sorológica dos doadores de sangue. Isso pode ser avaliado 
através das respostas dos laboratórios ao questionário prévio. O rastreio 
de marcadores, como os anticorpos HIV-1/2, anticorpos da hepatite 
C, antigénio de superfície da hepatite B e anticorpos do Treponema 
pallidum normalmente são realizados de rotina num laboratório de ITT e, 
portanto, deve ser incluído nos exercícios do programa de AEQ. Conforme 
o âmbito dos testes dos laboratórios participantes e os estabelecidos 
como obrigatórios por legislações nacionais para o rastreio de ITT, os 
marcadores poderão ser ampliados de modo a incluir o antigénio HIV-1 
p24, anti-HBc da hepatite B ou outros marcadores como os anticorpos do 
Trypanosoma cruzi, paludismo e HTLV-I/II.

4.2 FORMATO DOS EXERCÍCIOS DO PROGRAMA DE AEQ 
O número de exercícios de AEQ a fornecer num ano deve ser suficiente 
para permitir uma avaliação adequada dos procedimentos e práticas 
laboratoriais e para recolher dados suficientes para monitorização 
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cumulativa do desempenho. Pelo menos, dois exercícios por ano devem 
ser distribuídos aos laboratórios participantes, para se obter um nível 
mínimo de confiança no desempenho dos laboratórios.

O número de materiais a incluir num exercício de AEQ deverá permitir a 
detecção de potenciais erros laboratoriais. Um exercício que consista 
num pequeno número de materiais (por exemplo, 1–4) poderá detectar 
erros ocasionais, mas terá limitada capacidade para detectar erros 
sistemáticos. Os painéis que consistirem num maior número de materiais 
de exercício (por exemplo, 5–10) terão maior capacidade para detectar 
erros ocasionais e sistemáticos.

4.3 OBJETIVOS DO PROGRAMA DE AEQ 
Cada exercício de AEQ deve abordar questões ou objetivos específicos; o 
painel de AEQ deve ser construído de modo a abordar esses objetivos. Um 
bom programa de AEQ deverá ensinar aos laboratórios participantes as 
boas práticas laboratoriais e ser capaz de identificar os diferentes erros 
que possam ocorrer.

Alguns objetivos e mecanismos possíveis são apresentados na Quadro 3.

Objetivo Mecanismo

O laboratório participante pode 
identificar corretamente o resultado 
das amostras?

Os resultados do laboratório 
participante equivalem aos resultados 
de referência?

O laboratório participante segue os 
protocolos do kit do fabricante?

Coletar a informação detalhada dos 
testes no formulário de resultados, por 
exemplo, as variações nos controlos 
do kit de testes e tempo de leitura.

O laboratório participante produz 
resultados consistentes?

Incluir réplicas do mesmo material de 
exercício 

O laboratório participante produz 
resultados consistentes ao longo do 
tempo?

Incluir réplicas do material de exercício 
em diferentes exercícios

O laboratório participante tem 
estabelecido um processo para rejeitar 
as amostras inadequadas?

Incluir material hemolisado ou outro 
material de exercício inadequado e 
avaliar se o laboratório participante faz 
realiza testes do material

O laboratório participante consegue 
identificar erros administrativos?

Incluir materiais de exercício que 
foram intencionalmente mal rotulados 
erroneamente

Comparar o desempenho dos 
diferentes sistemas de testagem 

Analisar os resultados, de acordo com 
os diferentes sistemas e tecnologias

Verificar a cobertura do rastreio 
obrigatório de ITT

Incluir todos os marcadores 
obrigatórios 
Verificar o relatório do laboratório

4.4 FONTES DO MATERIAL DOS EXERCÍCIOS
O material de exercício deverá, de preferência, ser obtido do serviço de 
transfusão de sangue, visto que o sangue dos dadores é ideal como 
material de exercício. Está prontamente disponível em grandes volumes 
e é testado para ITT, de acordo com a regulamentação local. Contudo, 

Quadro 3. Objetivos e 
mecanismos do programa de AEQ
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a ética que preside ao seu uso deve ser esclarecida. Idealmente, deve 
obter-se o consentimento informado dos dadores, para que se possa usar 
o seu sangue para fins da AEQ. 

Poderá ser difícil conseguir o número necessário de dádivas positivas 
para ITT de doadores. Quando não estiver disponível material de dadores 
e tiver de ser usado material do paciente infectado, é preciso obter o seu 
consentimento informado.

Os algoritmos do serviço de transfusão de sangue determinam que sejam 
descartadas as dádivas repetidamente reativas num kit de testes de 
rastreio de ITT, isto é, os testes de confirmação não se realizam. Nesses 
casos, a reatividade pode ser verdadeira ou falsa e, se as dádivas forem 
usadas como material de exercício, a confirmação deverá ser realizada 
pelo operador do programa de AEQ ou um laboratório especializado 
designado. Devem fazer-se todos os esforços para assegurar que as 
dádivas a usar como potencial material de exercício sejam confirmadas 
como positivas. Isso é importante, em virtude dos custos envolvidos no 
transporte de embalagens de plasma, de acordo com os regulamentos, 
e dos testes de confirmação. Esses investimento será desperdiçado, se 
a reatividade da unidade de plasma não for a esperada. As medidas que 
o operador do programa pode implementar são:
 Considerar a prevalência de ITT na população de dadores dos 

quais são obtidas as unidades de plasma reativas. Deve dar-se 
preferência à obtenção de unidades de plasma nos serviços de 
transfusão de sangue, onde a prevalência de determinada ITT é 
mais elevada e, por isso, o valor positivo preditivo do resultado 
recativo no kit de testes de rastreio é mais elevado.

 Escolher os fornecedores de “kits” diagnósticos com bons 
sistemas de qualidade instalados, para que a qualidade dos 
resultados dos testes possa ser confiável. 

Os fornecedores de material de exercício devem ser selecionados de 
acordo com a sua capacidade para fazer um fornecimento fiável da 
quantidade de material necessária e assegurar a sua qualidade. Deverá 
estabelecer-se um acordo formal entre o operador do programa de AEQ 
e o fornecedor ou fornecedores, para assegurar que o fornecimento do 
material de exercício é fiável e cumpre todas as especificações definidas 
pelo programa. 

É essencial que o operador do programa de AEQ ou um perito de 
laboratório, se tal for o caso, consiga caracterizar o material de exercício 
com rigor, mesmo que os laboratórios participantes não sejam obrigados 
a realizar testes exaustivos (ver secção 5.3 sobre a seleção do material 
de exercício).

As amostras candidatas para o material de exercício de ITT podem ser 
organizadas num “banco de amostras” – um repositório de um vasto 
número de amostras de grande volume com características diferentes. 
Isto é possível, porque, no caso das ITT, o material de exercício mais 
comum é o plasma ou o soro, que podem ser guardados congelados 
durante longos períodos de tempo, sem comprometer a sua reatividade 
serológica. São necessários recursos significativos e contínuos para criar 
e manter um banco de amostras. 

Materiais de exercício: 
os materiais que foram 
preparados a partir de 
amostras e que constituem 
um painel de AEQ.

Painel: um conjunto de 
materiais de exercício da 
AEQ.

Amostra: um espécime, 
preferencialmente de grande 
volume, que foi processado, 
testado e guardado num 
banco de amostras para 
eventual uso como material 
de exercício. 

Espécime: Pequena 
porção de fluido corporal, 
sopro, cabelo ou tecido 
colhido para exame, 
estudo ou análise de uma 
ou mais quantidades ou 
propriedades consideradas 
como aplicáveis ao todo 
(ISO 15189:2013).
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4.5 CRIAÇÃO DE UM BANCO DE AMOSTRAS
A criação de um banco de amostras de ITT para o soro e o plasma a usar 
como material de exercício deve ser iniciada com muita antecedência, 
em relação ao primeiro exercício do programa de AEQ. O soro e o 
plasma candidatos, devem ser processados em momento oportuno e 
adequadamente armazenados. Ao serem recebidos, deve atribuir-se-
lhes um número único de identificação laboratorial. Um soro ou plasma 
candidato obtido em grandes volumes devem ser aliquotados em volumes 
menores, com o fim de reduzir o número dos ciclos de congelamento/
descongelamento. O soro e o plasma devem ser armazenados congelados 
a –20°C ou menos, em recipientes de propileno de volume apropriado, 
com tampas de rosca à prova de vazamento, contendo um vedante, como 
um anel de borracha. 

Os recipientes devem ser corretamente rotulados, usando etiquetas 
adesivas de boa qualidade. O material de exercício deve ser cuidadosamente 
caracterizado, através de estratégias de teste validadas, para determinar 
o verdadeiro estado serológico do material, e a informação guardada 
numa base de dados (ver subsecção sobre caracterização e testes do 
material de exercício de AEQ, na secção 4.6). 

Uma base de dados dos bancos de amostras é um inventário do material 
biológico do repositório. A informação constante do inventário deve ser 
regularmente atualizada, pois terá de ser consultada todas as vezes que 
se planeia um exercício de AEQ. O tipo de informação a registar numa 
base de dados sobre um banco de amostras é a seguinte:
 Número de identificação laboratorial único
 Número de referência ou código
 Dados obtidos
 Dados recebidos
 Tipo de material (e.g., soro, plasma)
 Volumes e número de frascos (se aliquotados em volumes 

menores)
 Informação clínica e resultados dos testes do operador 
 Resultados dos testes de caracterização 
 Localização do banco de amostras no congelador
 Etiquetas das amostras2

 Número de ciclos de congelamento/descongelamento.

Uma vez criado o banco de amostras, recomenda-se que seja contínuo o 
fornecimento de material, para manter o número e os volumes apropriados 
de materiais de exercício necessários para futuros exercícios de AEQ. 

4.6 PROCESSAMENTO DO MATERIAL DE EXERCÍCIO CANDIDATO 
Apesar do plasma ser um material biológico adequado aos exercícios de 
AEQ para ITT, há aspectos a considerar quando é usado como material 

2 É útil atribuir uma “etiqueta” ou código a cada soro ou plasma, para ajudar a procurar 
e identificar os materiais na base de dados.
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3 Ratnoff OD. An accelerating property of plasma for the coagulation of fibrinogen by 
thrombin, Journal of Clinical Investigation. 1954;33:1175–82.

4 Bobbitt JA, Betts RP. The removal of bacteria from solutions by membrane filtration. 
Journal of Microbiological Methods. 1992;16(3):215–20.

de exercício de AEQ (por exemplo, limitações de volume e formação de 
coágulos, independentemente de filtração ou fase de centrifugação). Em 
alguns casos, o plasma desfibrinado ou o soro pode ser considerado 
como uma alternativa ao plasma. Seja qual for o material biológico a ser 
usado como material no exercício de AEQ para ITT, deverá considerar-se 
as necessidades dos laboratórios participantes e a validade do material 
a usar nos métodos de testes ITT. Pode proceder-se a manipulações 
para aumentar o volume ou a qualidade dos materiais biológicos usados 
em exercícios de AEQ. É de sublinhar que os materiais do exercício de 
AEQ deverão ser tão representativos quanto possível das amostras 
“originais” dos dadores. Cada manipulação efetuada irá causar um 
desvio à “normalidade”. Para além disso, uma manipulação pode ter um 
efeito adverso sobre os resultados produzidos pelos diferentes métodos 
de teste. Assim, cada método de manipulação deverá ser largamente 
validado pelo seu efeito, antes de ser aplicado ao material de exercício 
de AEQ.

Conversão de plasma em soro
O plasma colhido em sacos de colheita dos dadores deverá conter 
um anticoagulante, como o citrato-fosfato-dextrose (CPD) e, assim, a 
conversão em soro não á naturalmente possível. No entanto, o plasma 
pode ser convertido em plasma desfibrinado (ou seja, em soro), iniciando 
artificialmente a cascata de coagulação através da adição de trombina, 
seguida da remoção do coágulo resultante. Uma vez removido o coágulo, 
deverá proceder-se à microfiltração do soro para remover qualquer 
contaminação bacteriana3. 

Filtração
Os materiais biológicos podem ser filtrados usando um aparelho de 
filtração a vácuo ou pressão, numa redução gradual do tamanho dos 
poros (pré-filtro, 0,8 microns, 0,45 microns e um final 0,22 microns). A 
filtração irá remover quaisquer micropartículas, desde microcoágulos a 
contaminação bacteriana4. 

É preciso ter em conta que a conversão do plasma em soro e os 
processos de filtração são complicados, trabalhosos e potencialmente 
perigosos. Por isso, estes processos deverão ser realizados em câmaras 
de segurança biológica, por técnicos com o adequado equipamento de 
proteção individual, incluindo batas, luvas e máscaras faciais ou óculos 
de proteção. 

Contudo, deverão ser desenvolvidos esforços para fornecer material 
de exercício sem contaminação, material particulado e coágulos. 
Sem a conversão do plasma em soro, pode ser produzido material de 
exercício razoavelmente satisfatório por centrifugação do material, para 
remover material particulado e coágulos. Para manter a esterilidade sem 
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5 ProClin : http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigmaaldrich/docs/SAFC/
General_Information/proclin_efficacy.pdf.

filtração, o material de exercício deverá ser manuseado numa câmara de 
biossegurança de classe II, tendo em conta, o mais possível, as técnicas 
assépticas e usando equipamento e contentores estéreis.

Uso de biocidas
Pode considerar-se o uso de biocidas para reduzir o potencial de 
crescimento de microorganismos e preservar a qualidade do material 
biológico. Um exemplo de biocida é o ProClin 300 (1,5% metilisotiazolinona, 
metilcloroisotiazolinona). A azida de sódio, que anteriormente foi 
largamente usada como um biocida, deixou de ser recomendada por 
questões de segurança. Deverá proceder-se a uma minuciosa validação 
de qualquer biocida para identificar uma potencial interferência com os 
métodos de testagem das ITT5.

Mistura
Em muitos programas de AEQ, a mistura de soros poderá ser considerada 
uma opção para aumentar o volume do material do exercício disponível 
(quando o volume necessário para o número de participantes exceder o 
que normalmente é encontrado numa única dádiva de sangue). A mistura 
de amostras envolve agregar amostras individuais para criar uma amostra 
combinada mista.  Contudo, da mistura das amostras pode resultar um 
efeito de diluição – por outras palavras, a diluição dos componentes 
individuais de cada amostra usada na combinação. Este risco pode ser 
reduzido através da seleção de amostras com anticorpos ou de perfis de 
antigénios semelhantes, averiguado por testes, reunindo assim apenas 
amostras com perfis ou características semelhantes nos resultados 
testes. A combinação tem o benefício de aumentar o volume do material 
do exercício, procurando ao mesmo tempo manter a reatividade dos 
componentes-chave nas amostras que constituem essa combinação 
mistura. Por vezes, a mistura de soros ou plasmas negativos podem 
revelar uma maior tendência para uma falsa reatividade. Por isso, os 
materiais de exercício misturados, sejam negativos ou positivos, deverão 
ser testados inúmeras vezes antes de serem usados num programa de 
AEQ.

Diluição
Sempre que possível, deverá evitar-se a diluição com plasma negativo ou 
qualquer outro diluente isotónico para produzir os materiais do exercício. 
A diluição de material biológico para aumentar o volume será viável 
se o material apenas for diluído até ao ponto necessário para criar o 
volume adicional. A diluição para imitar perfis de infecções recentes ou 
resultados “fracos” cria um material de exercício final que não possui 
um perfil serológico representativo do que se observa em amostras não 
diluídas dos dadores de sangue. Além disso, pode reduzir-se a capacidade 
de alguns testes detectarem anticorpos ou antigénios presentes em 
pequenas concentrações que seriam normalmente detectados se não 
fossem diluídos. O operador do programa de AEQ deverá testar o material 

http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigmaaldrich/docs/SAFC/General_Information/proclin_efficacy.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigmaaldrich/docs/SAFC/General_Information/proclin_efficacy.pdf
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6 Parekh BS, Anyanwu J, Patel H et al. Dried tube specimens: a simple and cost-
effective method for preparation of HIV proficiency testing panels and quality 
control materials for use in resource-limited settings. Journal of Virological Methods. 
2010;163(2):295–300.

do exercício diluído num grande número de kits de teste destinados a 
serem usados no programa, para garantir que o seu comportamento será 
o esperado. 

A diluição de marcadores quantificáveis – por exemplo, o antigénio de 
superfície da hepatite B (HBsAg) ou o antigénio HIV-1 p24 – poderá 
ser considerada como uma opção para produzir material serológico 
do exercício representativo de uma infecção recente, em que é difícil 
encontrar material biológico que surja naturalmente em quantidade 
suficiente. No caso do HBsAg, deverá ter-se cuidado para não sobrediluir 
outros marcadores precoces da hepatite B (anti-HBc IgM), se esses forem 
marcadores que o programa de AEQ esteja a avaliar. 

Além disso, o diluente deverá estar livre do anticorpos de superfície da 
hepatite B pois é provável que forme um complexo com o HBsAg e o torne 
não adequado para o sistema de testagem.

Amostras liofilizadas
As condições de transporte são os principais contribuintes para a baixa 
qualidade do material do exercício. E somado o fato de que os custos 
para o transporte de material biológico são elevados, o que aumenta o 
encargo financeiro ao programa de AEQ. 

Alguns programas de AEQ para cenários de recursos limitados são 
fornecidos como amostras liofilizadas (DTS). Trata-se de pequenas 
quantidades de soro ou plasma positivo ou negativo que foi desidratado 
ao ar durante 12–24 horas6. Apenas podem ser desidratadas pequenas 
quantidades durante este período (por exemplo, 20 microlitros), mas os 
grânulos desidratados são reconstituídos num volume dez vezes superior, 
normalmente numa solução tampão de fosfatos, o que resulta em material 
do exercício diluído dez vezes mais e que tem uma matriz diferente das 
amostras verdadeiras de soro ou plasma. Não é aconselhável o uso de 
amostras fracamente positivas nos programas DTS de AEQ, dado que a 
diluição poderá causar reações falsas negativas em todos ou em alguns 
kits de testes. O operador do programa de AEQ deverá reconstituir e testar 
as DTS num grande número de kits de teste a usar no programa, de modo 
a garantir que o material do exercício se comporte como previsto. 

Apesar destas diferentes abordagens que contrariam as normas 
convencionais da AEQ, o uso de DTS torna de alguma forma possível a 
monitorização da qualidade em situações em que os programas de AEQ 
convencionais não são viáveis.

Deve salientar-se que se os DTS são fornecidos como material do 
exercício para um programa de AEQ, os laboratórios participantes deverão 
reconstituí-los antes da testagem. Trata-se de uma variável adicional, cujo 
potencial impacto deverá de ser considerado ao analisar e pontuar os 
resultados.
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Caracterização e testagem do material do exercício de AEQ
São estes os principais atributos do material do exercício de AEQ para ITT:
 que o tipo de amostra seja geralmente aprovado pelos fabricantes 

dos kits de teste que são usados pelos participantes do 
programa, por exemplo soro ou plasma;

 que o material do exercício seja homogéneo e estável durante o 
período de execução do exercício;

 que o estado real do material do exercício seja conhecido para 
os marcadores sujeitos a avaliação.

As instruções de utilização contidas nos kits de teste para ITT normalmente 
especificam os tipos de amostra apropriados para usar nos testes. É 
importante que o material do exercício fornecido no programa de AEQ 
represente tanto quanto possível um tipo de amostra que seja permitido 
para todos os testes; caso contrário, podem obter-se resultados 
aberrantes se o tipo de amostra for significativamente diferente dos 
recomendados. Por exemplo, como acima se mencionou, amostras 
liofilizadas reconstituídas com solução tampão fosfato apropriado como 
um tipo de amostra, que deverá ser confirmada pelo operador do programa 
em todos os kits de testes usados pelos participantes no programa.

A caracterização das amostras é normalmente conseguida realizada 
através de uma estratégia de teste e de um algoritmo definido. A estratégia 
do teste define a amplitude e os tipos de testes usados para determinar 
o estado de uma amostra; um algoritmo especifica os nomes dos testes 
e a ordem pela qual eles são usados realizados. Uma estratégia de 
teste inclui um primeiro teste para identificar amostras negativas e um 
ou mais testes suplementares que são usados para confirmar se essas 
amostras que são reativas no primeiro teste são ou não positivas. Esta 
confirmação de reatividade positiva é realizada porque todos os testes 
para ITT dão uma pequena percentagem de resultados falsos positivos. A 
testagem num segundo teste ajuda a garantir que as amostras do banco 
de amostras classificadas como reativas são realmente positivas.

O primeiro teste num algoritmo deverá ter uma sensibilidade muito 
apurada, especialmente porque ele irá identificar amostras negativas, ou 
seja, um resultado negativo de um primeiro teste será assumido como 
correto e não se executará mais nenhum teste para “confirmar” o estado 
negativo do material antes do seu estado ser considerado no banco 
de amostras. Por essa razão, o operador do programa precisa de ter 
confiança no primeiro kit de testes usado para caracterizar se a amostra  
do banco, de que o teste é dos mais sensíveis, disponíveis no mercado. 
E não irá classificar erradamente as amostras positivas que poderiam 
ser detectadas por outros kits de teste usados pelos laboratórios 
participantes no programa de AEQ. 

O operador do programa de AEQ terá de considerar criteriosamente a 
forma como as amostras dos bancos de sangue são caracterizadas. Por 
exemplo, se alguns laboratórios participantes tiverem indicado que usam 
ensaios combinados do VIH, para detectarem anticorpos do antigénio 
do VIH e p24, o material do exercício de AEQ deverá ser caracterizado 
para ambos os marcadores. De modo semelhante, se os laboratórios 
participantes usarem testes treponemos da sífilis específicos ou não 
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específicos, deveria ser conhecido o estado dos materiais do exercício de 
AEQ para estes dois marcadores.

Os principais atributos a considerar ao escolher os testes de caracterização 
das amostras e ao testar os materiais para o exercício de AEQ são:
 Testes disponíveis. A maioria dos países deverão ter uma lista 

de testes que podem ser comercializados para cada marcador.
 Características dos testes. É necessária informação acerca do 

desempenho dos testes (sensibilidade e especificidade), a sua 
facilidade de utilização, os requisitos do equipamento e outras 
características. Essa informação poderá ser encontrada no 
website da OMS7. Outra fonte de informação são as publicações 
em revistas especializadas.

 Finalidade dos testes. Um operador do programa de AEQ poderá 
realizar testes para outras finalidades além da caracterização 
do material AEQ. É esta testagem que irá determinar a escolha 
dos testes, por exemplo, qual é o rendimento de um teste; qual 
é o tempo necessário para a realização do teste; qual é o prazo 
de validade dos reagentes; e se há ou não necessidade de 
refrigeração.

4.7 DOCUMENTAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 
Cada exercício de AEQ exige documentos de acompanhamento, que 
poderão incluir:
 instruções sobre o modo de manusear, testar e notificar 

resultados para o material do exercício de AEQ;
 formulários dos resultados;
 questionário de feedback, incluído periodicamente, de modo a 

permitir uma melhoria contínua do programa.

Os formulários de instruções geradas para cada um dos exercícios 
deverão fornecer informação geral sobre o modo de manusear, testar e 
armazenar o material do exercício e de reportar os resultados ao operador 
do programa de AEQ. Os laboratórios participantes deverão lembrar-se de 
que o material do exercício deve ser tratado como amostras de rotina e 
ser sujeito aos mesmos processos e testagem. As fichas de instrução 
incluem geralmente as seguintes informações:
 número e identificadores do material de exercício; 
 código do exercício;
 prazo para envio dos resultados;
 instruções de armazenamento e manuseamento;
 instruções de testagem;
 instruções de notificação;
 precauções de segurança biológica; e
 informação sobre os contactos do com o operador do programa 

de AEQ.

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/
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Apresenta-se no Anexo 3 um exemplo de uma ficha de instruções do 
exercício.

O operador do programa de AEQ deverá preparar um formulário de 
recebimento dos resultados dos exercícios de AEQ. O formulário dos 
resultados AEQ poderá ser dispensado eletronicamente ou em papel. 
Seja qual for o mecanismo usado, esse formulário permitirá uma 
abordagem normalizada ao recebimento dos resultados dos testes AEQ 
e à informação dos laboratórios participantes. 

Um formulário para recebimento de dados em papel requer que o 
operador do programa de AEQ elabore um formulário a enviar aos 
laboratórios participantes com o painel do exercício. Após a conclusão 
do teste do exercício, os laboratórios deverão apresentar os formulários 
preenchidos com os resultados ao operador do programa de AEQ por 
e-mail ou fax. Este formato é simples de elaborar pela flexibilidade da 
informação que pode ser fornecida pelos laboratórios participantes. A 
desvantagem do recebimento de dados em papel é que os resultados de 
todos os laboratórios participantes deverão ser recolhidos pelo operador 
do programa de AEQ, um processo que é demorado e vulnerável a erros.

Um formulário para recolha de dados electrónico poderá ser enviado 
eletronicamente aos laboratórios participantes. Quando o teste do 
exercício estiver completo, o laboratório participante introduz os resultados 
no formulário e poderá devolvê-lo eletronicamente ao operador do 
programa de AEQ. O operador do programa de AEQ poderá então copiar e 
compilar eletronicamente os dados, reduzindo assim o tempo necessário 
à sua introdução. Embora este formato possa reduzir eventualmente os 
erros na introdução dos dados, são necessários controlos de validação, 
para garantir que os dados foram copiados com rigor. 

Outra adaptação do recebimento de dados electrónica é um formato 
existente na Internet. Este método exige a concepção e manutenção de 
um sistema de recebimento de dados online. Os laboratórios participantes 
poderão introduzir os resultados do exercício de AEQ diretamente numa 
base de dados online. Neste formato, não é exigida nenhuma introdução 
de dados pelo operador do programa de AEQ, eliminando desta forma 
o tempo despendido e os potenciais riscos de erro nesta fase. A 
desvantagem deste formato de recebimento de dados é a necessidade 
de recursos para conceber e manter um website funcional. Além disso, os 
laboratórios participantes irão dispor das infraestruturas da tecnologia de 
informação para que usem o sistema. 

Qualquer que seja o formato escolhido para o recebimento de resultados 
do exercício de AEQ, o formulário dos resultados deverá, na generalidade, 
incluir a seguinte informação:
 código e nome do laboratório participante;
 data da recepção e condições em que o material do exercício foi 

recebido;
 nome do método de teste ou dos reagentes usados;
 número de lote do reagente e prazo de validade;
 data do teste e nome da pessoa que o efetuou; 
 resultados e interpretações do teste;
 outras observações.
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No Anexo 4 apresentam-se exemplos de formulários de resultados do 
exercício.

4.8 LOGÍSTICA
Com base nas infraestruturas locais, o organizador do programa de AEQ 
precisará de decidir acerca do meio de transporte para os painéis AEQ 
a remeter aos laboratórios participantes. Deverão ser consideradas as 
questões sanitárias e de segurança para todas as pessoas que possam 
se expor ao material do exercício, incluindo os mensageiros e profissionais 
dos correios. Estas pessoas deverão receber formação sobre o modo de 
manusear o material de exercício com segurança, em caso de ruptura ou 
vazamento na embalagem. Os exercícios do programa de AEQ deverão ser 
embalados e rotulados em conformidade com os regulamentos postais 
por meio terrestre ou aéreos locais ou internacionais, conhecida como 
Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA), se aplicável. Para 
efeitos da IATA, o material do exercício poderá ser enviado como amostras 
de diagnóstico e não como material perigoso. 

Os regulamentos da IATA exigem uma tripla embalagem específica 
devidamente rotulada. Resumindo, os frascos contendo material do 
exercício são selados numa embalagem estanque secundária, que 
contenha suficiente material para absorver o volume total do material 
do exercício dentro da embalagem, em caso de vazamento ou quebra. 
A embalagem secundária deverá ser colocada em outras embalagens 
capazes de proteger o seu conteúdo de danos físicos, durante o seu 
transporte (Figura 3).

Figura 3. Esquema da embalagem 
tripla, de acordo com as normas 
da IATA para envio de amostras 
de diagnóstico

Fonte: IATA, Montreal, Canada.

A embalagem externa deverá ser rotulada para indicar que contém 
material patológico. O nome e endereço do programa de AEQ deverá 
ser descrito no exterior da embalagem, tal como o nome e endereço do 
laboratório participante a quem o material do exercício irá ser remetido. 
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Planeamento e  funcionamento 
de um programa de AEQ   
para testes de ITT 

Há dois tipos de planos necessários para orientar a aplicação de um 
programa de AEQ: um é o plano anual, que descreve as principais 
características do programa e as atividades do seu operador, ao longo 
de um ano de vigência do programa. O segundo plano é uma descrição 
detalhada das atividades necessárias, começando pela produção de 
material até à finalização do relatório do programa de AEQ. É preciso um 
plano desta natureza para cada exercício de AEQ.

5.1 ELABORAÇÃO DE UM PLANO ANUAL DE PROGRAMA DE AEQ 
Antes do início de um programa de AEQ, o operador do programa deverá 
identificar e planear os processos para o ano de vigência do programa. Os 
planos deverão ser documentados e conter informação que corresponda 
aos objetivos e ao desenho de cada exercício do ano do programa de 
AEQ. Os planos anuais deverão conter referências aos procedimentos 
operacionais padrão, protocolos e outros documentos que contenham 
informações mais pormenorizadas. 

Normalmente, os planos anuais para programas de AEQ deverão conter 
as seguintes informações:
 nome, endereço e contactos do operador do programa;
 nome, endereço e contactos dos subcontratantes envolvidos no 

programa de AEQ, se for caso disso;
 objetivos específicos do programa de AEQ para todo o ano, por 

exemplo, um objetivo anual poderia ser analisar as capacidades 
laboratoriais para obter resultados reproduzíveis em diferentes 
ocasiões ao testar os mesmos materiais;

 atividades para garantir que as amostras do banco de amostras 
são adequadas e cumprem as necessidades do exercício anual;

 número e tipo de participantes que se espera incluir no programa 
de AEQ;

 taxa de participação ou mecanismos de financiamento;
 informação sobre os materiais e analitos que os laboratórios 

participantes deverão identificar, medir ou testar em cada 
exercício do programa de AEQ;
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 requisitos de produção, controlo da qualidade, armazenamento 
e distribuição do material do exercício de AEQ;

 calendários e datas para a produção de exercícios de AEQ, envio 
aos laboratórios participantes e prazos para apresentação de 
resultados pelos participantes;

 procedimentos para testes de homogeneidade e de estabilidade;
 descrição da análise estatística a usar, se necessário, e critérios 

de avaliação do desempenho dos laboratórios participantes;
 datas previstas para a disponibilização dos resultados de 

referência e dos relatórios finais aos laboratórios participantes.

5.2 ELABORAÇÃO DO PLANO PARA UM EXERCÍCIO ESPECÍFICO 
DE AEQ 

Embora o plano anual do programa de AEQ seja um documento de 
alto nível que define largamente os atributos do programa, é também 
necessário um plano específico que oriente a preparação de cada 
exercício de AEQ. Este plano mais específico deverá documentar o modo 
como cada exercício será executado individualmente.

O plano específico deverá contemplar as seguintes informações para 
cada exercício:
 responsabilidades de cada membro da equipe na preparação do 

exercício ;
 finalidade do exercício;
 número de laboratórios envolvidos no exercício;
 critérios de seleção e quantidades necessárias de cada um 

dos materiais do exercício, de forma a satisfazer a finalidade do 
exercício;

 nome do exercício, número do painel e código;
 identificadores para materiais individuais do exercício;
 processos de produção e testes de verificação detalhados;
 calendário e datas para a produção dos painéis do exercício, 

envio aos laboratórios participantes e prazo para a apresentação 
dos resultados e distribuição dos relatórios;

 referências a protocolos para homogeneidade e estabilidade 
específicas de cada exercício;

 referências a todos os documentos, formulários e registos 
envolvidos no exercício.

Recomenda-se a elaboração de uma lista de verificação do processo e 
da calendarização, em simultâneo com o plano específico do exercício 
de AEQ; isto garantirá que os processos ocorrerão de forma sistemática, 
possibilitando a rastreabilidade de todo o processo de AEQ.

5.3 SELEÇÃO DE MATERIAL PARA OS EXERCÍCIOS DE AEQ
Deverão ser selecionadas amostras apropriadas que satisfaçam as 
finalidades do exercício específico de AEQ a partir do banco de amostras. 
Cada exercício deverá conter materiais da mais alta qualidade, cada um 
dos quais com situação serológica definida, baseada nos resultados dos 
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testes realizados na caracterização e registados na base de dados das 
amostras (ver secção 4).

Um exercício de AEQ consiste em um conjunto de materiais de exercício 
negativos e positivos. A quantidade de material do exercício negativo e 
positivo e a ordem pela qual ele é apresentado no painel deverá variar de 
exercício para exercício, de modo a evitar que os laboratórios participantes 
prevejam a composição do exercício.

Deverão ser preparadas quantidades de frascos suficientes tanto para 
suprir as necessidades dos laboratórios participantes como para permitir 
que o operador do programa mantenha frascos de reserva. Os frascos de 
reserva são necessários no caso dos laboratórios participantes exigirem 
substituições por perda ou quebra, ou para repetição do teste devido 
a um erro. Os frascos de reserva poderão ainda ser necessários para 
o operador do programa realizar testes internos durante o período do 
exercício para efeitos de estabilidade, para arquivos ou uso futuro.

O volume total exige que cada material do exercício seja calculado tendo 
em consideração o seguinte:
 número total de laboratórios participantes no exercício ;
 número de painéis adicionais de exercício que deverão ser 

preparados (a usar como painéis de substituição ou para fins de 
investigação);

 número de frascos de cada material do exercício necessário para 
testes de homogeneidade e de estabilidade;

 volume necessário para cada frasco;
 volume perdido ou margem de erro durante a produção do painel 

(através da centrifugação e da distribuição). 

5.4 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS DOS EXERCÍCIOS 
Uma vez identificadas as amostras apropriadas, estas serão retiradas 
do banco de amostras. A remoção de amostras deverá ser atualizada na 
base de dados do banco de amostras.

As amostras terão de ser descongeladas antes de usar. Para volumes 
menores, o plasma poderá ser descongelado em banho-maria a 30–37°C, 
conforme o tempo que levar a descongelar (normalmente não mais 
de 30 minutos). O tempo de descongelamento pode variar consoante 
a temperatura do banho-maria e do volume do plasma8. Uma vez 
descongelado, os volumes da mesma amostra deverão ser misturados se 
a amostra tiver sido guardada em mais do que um frasco. Se as amostras 
misturadas forem utilizadas no exercício de AEQ, o processo de mistura 
das amostras deverá ser realizado nesta fase. 

As alíquotas da mesma amostra ou de diferentes amostras identificadas 
para serem agrupadas deverão ser homogeneizadas antes de serem 
processadas.

8 Extended life plasma: a framework for preparation, storage and use, 2nd edition. 
Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion Ltd.; 2013.
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O volume total de cada amostra é centrifugado até formar grânulos de 
matéria particulada e o sobrenadante é decantado para outro frasco 
estéril. Cada amostra deverá ser testada de novo antes da introdução 
nos frascos individuais para criar material do exercício, e comparada 
com os resultados originais da caracterização do banco de amostras. 
Assim, verificar-se-á de que não houve misturas nem degradação durante 
o armazenamento. Se os resultados forem diferentes dos esperados, 
a amostra não é adequada para usar no exercício e recomenda-se a 
seleção de uma amostra alternativa.

5.5 DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL DOS EXERCÍCIOS 
Os frascos de polipropileno com tampa de rosca externa com o tamanho 
adequado deverão ser previamente rotulados antes do envasamento, 
com etiquetas auto-adesivas, previamente validadas para a aderência 
aos frascos em várias temperaturas e condições de armazenamento. 
As etiquetas auto-adesivas dos frascos deverão conter a seguinte 
informação:
 Nome do programa de AEQ 
 número ou código do exercício  
 identificador do material do exercício 
 volume do material contido no frasco.

Recomenda-se que a informação das etiquetas sejam impressas 
eletronicamente, se possível, para minimizar os erros de cópia. A 
rotulagem de todos os tubos para um material do exercício deverá ser 
separada, para evitar a mistura de tubos já rotulados. 

O envasamento de todos os frascos com um só material do exercício 
deverá ser concluído antes de se passar ao próximo, para reduzir o risco 
de contaminação, de mistura de materiais, ou de envasamento indevido 
de um frasco errado. Recomenda-se aliquotar primeiro os materiais 
negativos e, só depois, os materiais positivos. Em termos ideais, a 
manipulação do material biológico deverá processar-se dentro de uma 
câmara de segurança biológica. 

Uma vez envazados os frascos com material do exercício, os painéis 
podem ser agrupados numa embalagem de painel já etiquetada. Os 
rótulos deverão conter a seguinte informação:
 Nome do programa de AEQ 
 número ou código do exercício 
 número do material do exercício no painel
 temperatura recomendada de armazenamento
 prazo de validade 
 símbolos de perigo biológico.

Os painéis agrupados do exercício deverão ser armazenados entre 2°C e 
8°C até estarem prontos a despachar, o que deverá processar-se com a 
maior brevidade possível após a produção estar concluída. 
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5.6 VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE
Independentemente do material biológico usado, será necessário garantir 
que o material do exercício está adequadamente homogeneizado e que 
todos os laboratórios participantes recebem material equivalente, de 
composição uniforme com variações mínimas (material homogéneo). A 
verificação da homogeneidade do material deverá ser concluída para cada 
distribuição de exercício de AEQ. Processar-se-á da seguinte forma:
 testando uma selecção aleatória de números representativos de 

frascos finais de cada material do exercício; 
 após o processamento e a distribuição do material do exercício 

pelos frascos, mas antes do seu envio aos laboratórios 
participantes.

O número de frascos escolhidos para o teste de homogeneidade deverá 
ser suficiente para avaliar uma possível variação do material do exercício. 
Para cada material do exercício que foi introduzido, será selecionado 
aleatoriamente um número de frascos adequado. A ISO 17043 determina: 
“Se necessário, o operador ou os seus subcontratantes deverão usar 
uma seleção estatisticamente aleatória de um número representativo de 
amostras de um lote de material de teste, para avaliar a homogeneidade 
do material”. Não há uma definição do número de frascos necessários 
para o teste de homogeneidade, embora, como orientação, seja usual 
selecionar um mínimo de 10% ou 10 dos frascos produzidos, conforme 
o que for maior. Contudo, o número de frascos escolhidos para o teste 
de homogeneidade não deverá ultrapassar a capacidade de uma simples 
ronda de teste, para evitar variações entre as rondas. 

É importante assegurar que a reatividade do material não se alterou em 
nenhum dos frascos selecionados e testados para a homogeneidade. Deverá 
proceder-se a um extenso protocolo de homogeneidade e documentar todos 
os registos. Para o teste de homogeneidade, recomenda-se que seja usado 
o primeiro método de teste na estratégia validada de testagem do operador 
do programa, para o marcador adequado. Se um só frasco não produzir o 
resultado esperado, pode resultar na remoção do exercício de todos os 
frascos que contenham esse particular material de exercício. Inclui-se no 
Anexo 5, um exemplo de um protocolo para testes de homogeneidade.

5.7 VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE
É necessário validar a estabilidade de materiais de modo a garantir que 
eles se coadunem à sua finalidade quando chegam aos laboratórios 
participantes e que não ocorra nenhuma perda de integridade do material. 
A temperatura, o tempo, o tipo de material biológico, as propriedades 
dos agentes patogénicos e outros fatores podem contribuir para a perda 
de integridade do material. A estabilidade do material pode ser testada 
através de diferentes mecanismos:
 deixar frascos fechados, à temperatura ambiente, pelo período 

de tempo que se espera que o material do exercício seja 
distribuído aos laboratórios participantes, seguido da repetição 
do teste para confirmar a reatividade;

 realizar estudos acelerados de estabilidade a diferentes 
temperaturas no laboratório;

 simular estudos de estabilidade em tempo real.
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A preparação e a execução de um protocolo de estabilidade poderá 
monitorizar e avaliar a taxa de eventual deterioração do material do 
exercício. A estabilidade do material do exercício deverá ser monitorizada 
desde o momento da conclusão da produção do material do exercício de 
AEQ até, pelo menos, à data de encerramento do exercício. 

O número de frascos escolhidos para testes de estabilidade deverá ser 
suficiente para permitir que a testagem ocorra a intervalos regulares, 
durante todo o exercício. A monitorização regular ajudará a localizar 
o momento da deterioração, caso ele ocorra. Recomenda-se que a 
estabilidade continue a ser monitorizada durante um curto período 
de tempo após a conclusão da data do exercício, caso venha a ser 
necessária alguma resolução de problemas.

Como no caso do teste de homogeneidade, é recomendável que o 
primeiro teste da estratégia de testagem do operador do programa 
para o marcador adequado à caracterização do material do exercício 
seja usado para testes de estabilidade. O protocolo de estabilidade 
precisa de ser documentado antes do início do mesmo, tendo em conta 
o prazo do exercício e fatores que possam influenciar a estabilidade do 
material. Os critérios de aceitação deverão também ser documentados 
no protocolo de estabilidade, sublinhando as ações tomadas, caso os 
resultados mostrem que a estabilidade de um material do exercício foi 
deteriorada. Ao elaborar os critérios de aceitação é importante prever 
uma variação intra-ronda e inter-rondas quando se analisam os resultados 
de estabilidade. Apresenta-se no Anexo 6 um exemplo de um protocolo 
para testes de estabilidade.

O envio de material para um ou mais laboratórios participantes distantes, 
que depois o devolve para repetição dos testes é também usado para 
testes de estabilidade. Porém, isto apenas verifica a estabilidade do 
material enquanto está em trânsito, a menos que seja mantido nos 
laboratórios participantes durante todo o exercício, antes de ser devolvido.

5.8 EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO
Deverá incluir-se documentação apropriada para o exercício específico 
de AEQ dentro da embalagem. Esta deverá incluir as instruções de 
manuseamento do material do exercício e o modo de registar os 
resultados, se forem usados formulários dos resultados em papel. Embora 
os modelos para esta documentação devam ser elaborados no início do 
programa, é importante rever e verificar todos os documentos antes 
da sua distribuição, de modo a garantir que não existem contradições, 
ambiguidades ou omissões na informação, e que a informação se refere 
ao exercício específico a ser distribuído. Os documentos anexos deverão 
ser selados com uma capa protetora e presos ao exterior da embalagem 
secundária.

Se o operador do programa de AEQ tiver decidido usar formulários 
electrónicos para os resultados, estes deverão ser enviados por via 
electrónica aos participantes, simultaneamente com o envio do material 
do exercício. 

É útil uma lista com os códigos de registo dos laboratórios participantes 
quando se embalam os exercícios, para garantir que não falta nenhum 
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laboratório. É igualmente importante ter um protocolo de embalagem, 
incluindo para verificar se foi embalada a combinação correta do 
material do exercício e respectivos documentos, para cada um dos 
laboratórios participantes. O Anexo 7 apresenta um exemplo de um 
registo de distribuição de exercícios e respectivos resultados que podem 
ser usados como lista de verificação da embalagem. Se os exercícios 
forem todos distribuídos num só dia, basta anotar a data e o local nas 
colunas “Documentação embalada”, “Materiais embalados” e “Exercício 
distribuído” por cada laboratório participante. A data da embalagem e da 
distribuição deverá ser registada para todos os laboratórios participantes 
a quem sejam enviados os exercícios em datas diferentes.

5.9 RECEBIMENTO E PRAZO PARA OS RESULTADOS AEQ 
Os laboratórios participantes deverão apresentar o formulário preenchido 
dos resultados do exercício ao operador do Programa de AEQ, até à 
data limite estabelecida para aceitação dos resultados. Os resultados 
recebidos após este prazo não serão aceites, especialmente se os 
processos de validação da estabilidade não se prolongarem para além 
da data limite. Para encorajar e relembrar os laboratórios participantes, 
o operador do Programa de AEQ poderá contactá-los uma semana antes 
de terminar o prazo para lhes lembrar que deverão apresentar os seus 
resultados. 

Após serem recebidos pelo operador do Programa de AEQ, os formulários 
preenchidos com os resultados deverão ser carimbados com a data 
e arquivados, de forma a poderem ser facilmente consultados. O 
operador do Programa de AEQ poderá decidir fazer uma rápida análise 
dos formulários de resultados recebidos, de modo a garantir que os 
formulários estão bem preenchidos e que toda a informação está legível, 
podendo ainda identificar quaisquer erros grosseiros.

5.10 COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS DA AEQ
Os resultados do exercício de AEQ oriundos dos laboratórios participantes 
deverão ser compilados de forma a facilitar a sua análise. A abordagem 
para compilar os resultados de um exercício de AEQ irá depender da forma 
como os dados foram recolhidos e do tipo de dados apresentados. 

Os resultados do exercício de AEQ deverão ser compilados num único 
local que seja fisicamente seguro e confidencial. Embora seja possível 
o recebimento baseado num manual dos resultados, é preferível um 
sistema electrónico que permita o fácil armazenamento e análise. É 
essencial que o operador do Programa de AEQ tenha instalado um 
processo de gestão da qualidade dos dados. Os sistemas baseados num 
manual exigem um grau superior de gestão, para garantir a minimização 
dos erros de transcrição e de entrada. O número de vezes que os dados 
são manuseados deverá ser reduzido para evitar erros. Tanto para 
métodos manuais como electrónicos do recebimento de resultados, é 
necessário o armazenamento seguro dos dados e a manutenção dos 
registos, incluindo o apoio adequado de dados electrónicos.

O tipo de resultados de teste apresentados pelos laboratórios participantes 
(qualitativos ou quantitativos) por um ou mais métodos de testagem terão 
de ser considerados num sistema concebido para recebimento e análise. 
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A inclusão de cada item da informação de apoio (como o nome do método 
de teste, os números do lote, os prazos de validade, o operador, a data 
do teste, etc.) irá depender da forma como os dados serão analisados. 

5.11 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AEQ
De modo a analisar os resultados dos exercícios de AEQ, o resultado de 
referência para cada material do exercício terá de ser determinado pelo 
operador do Programa de AEQ. Este resultado de referência, normalmente, 
é atribuído com base nos testes de caracterização realizados durante a 
produção do material do exercício de AEQ. No entanto, ocasionalmente, o 
resultado de referência poderá ser atribuído com base num consenso de 
resultados de um grupo de laboratórios. Em termos ideais, isto raramente 
ocorre quando o material do exercício se comporta de forma inesperada e 
dá resultados desviados dos resultados de caracterização. Os resultados 
de referência deverão ser claros aos laboratórios participantes.

A complexidade da análise dos resultados realizada poderá depender:
 da maturidade do Programa de AEQ e dos conhecimentos 

técnicos do operador do Programa de AEQ;
 das finalidades do exercício de AEQ; 
 dos recursos disponíveis do operador do Programa de AEQ. 

Outra importante consideração é o prazo de tempo para fornecer feedback 
e relatórios aos laboratórios participantes. Uma comunicação atempada 
do desempenho laboratorial no exercício de AEQ poderá ser mais útil do 
que uma análise aprofundada que exigiria um longo período de tempo a 
completar. 

Uma abordagem simples para analisar os resultados do exercício de AEQ 
deverá realçar o seguinte:
 os laboratórios participantes que reportaram resultados 

diferentes dos resultados de referência;
 os métodos de teste que produzem resultados que divergem dos 

resultados de referência.

Certas abordagens avançadas para analisar os resultados do exercício 
de AEQ poderão incluir:
 a investigação do desempenho de vários métodos de teste, 

através do agrupamento dos dados em subconjuntos com base 
em métodos de teste comuns;

 a investigação do desempenho dos diferentes lotes de reagentes 
usados pelos laboratórios participantes;

 a análise dos resultados quantitativos, usando instrumentos 
estatísticos.

Cada um dos laboratórios participantes deverá receber uma análise 
individual do seu desempenho no exercício. O relatório individual do 
laboratório deverá especificar claramente quaisquer resultados reportados 
pelo laboratório participante que sejam diferentes dos resultados de 
referência determinados pelo operador do Programa de AEQ. É importante 
relembrar que apenas serão usados os códigos laboratoriais ao reportar 
ou avaliar o desempenho dos laboratórios participantes, de forma a 
manter a confidencialidade.
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Quando se analisarem conjuntos de dados ou se usarem instrumentos 
estatísticos, é importante ter consciência que as comparações feitas 
entre pequenos números de resultados poderão não ser válidas. 

5.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DE UM EXERCÍCIO 
DE AEQ 

Os resultados quantitativos podem ser analisados estatisticamente para 
determinar se algum dos resultados dos participantes para um material 
do exercício difere significativamente dos outros. Para executar este tipo 
de análise, os dados devem ser divididos em grupos, de forma a que 
o conjunto de dados analisados contenha apenas resultados gerados 
pelo mesmo método de teste (grupo de pares). É necessário remover 
estatisticamente os resultados inesperados que possam distorcer o 
cálculo da média e do desvio padrão de um conjunto de dados. Os 
métodos estatísticos para identificar resultados inesperados incluem o 
teste de Grubbs e o filtro de Tukey9. 

Podem ser determinados o resumo estatístico do conjunto de dados 
que descreve a média, o desvio padrão e o coeficiente da variação. 
Esta informação fornece os valores “alvo” e permite que o laboratório 
participante compare o seu desempenho com o dos outros laboratórios 
participantes que usam o mesmo método de teste. O operador do 
Programa de AEQ deverá ter em consideração que se o número dos 
resultados num conjunto de dados for inferior a cinco, o perfil estatístico 
gerado poderá não fornecer uma representação rigorosa dos resultados 
esperados para a amostra deste método de teste. Por isso, para 
pequenos conjuntos de dados, não será útil nem adequada a notificação 
de um perfil estatístico.

São também normalmente usadas estatísticas sólidas para analisar os 
resultados do grupo de pares AEQ, as quais são recomendadas pelo 
ISO 13528:2005, Statistical methods for use in proficiency testing by 
interlaboratory comparisons.

5.13 PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS AEQ 
As conclusões da análise dos resultados apresentadas para o exercício 
deverão ser documentadas num relatório que será distribuído a todos 
os laboratórios participantes. Para garantir a confidencialidade dos 
laboratórios participantes, só poderão ser usados códigos de identificação 
no relatório. Deste modo, a informação acerca da qualidade global do 
testes entre os laboratórios participantes poderá ser comunicada sem 
quebra de confidencialidade.

Será prioritário um curto prazo de devolução do relatório do exercício 
de AEQ para apresentar aos laboratórios participantes. Um exercício 
de AEQ capta uma panorâmica do desempenho de cada um dos 
laboratórios participantes num ponto específico do tempo. O feedback 
rápido permite que os laboratórios participantes investiguem e tomem 

9 Barnett V, Lewis T. Outliers in statistical data, 3rd edition. Wiley; 1994. Tukey’s filter: 
http://www.statisticshowto.com/tukey-iqr-test/.

http://www.statisticshowto.com/tukey-iqr-test/
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as necessárias ações corretivas de eventuais deficiências identificadas, 
enquanto o problema ainda é relevante para o laboratório. Os atrasos 
no feedback acerca do desempenho poderão reduzir o valor de uma 
análise aprofundada dos resultados conseguidos. Em situações em que 
não for possível um feedback rápido pelo operador do Programa de AEQ, 
poderá ser aceitável para os laboratórios participantes um procedimento 
alternativo de enviar um relatório preliminar logo após o encerramento do 
exercício, seguido do relatório do exercício numa data posterior. 

5.14 RELATÓRIO PRELIMINAR
O relatório preliminar é um resumo da composição dos materiais do 
exercício de AEQ. Não inclui qualquer análise dos resultados e, por isso, 
poderá ser preparado com antecedência. Um relatório preliminar deverá 
incluir:
 o nome, data e código do exercício de AEQ;
 a caracterização dos resultados do teste; e
 os resultados de referência  atribuídos a cada material do 

exercício. 

Esta informação do relatório preliminar permitirá que os laboratórios 
participantes analisem rapidamente o seu desempenho no exercício e, 
se necessário, implementem as ações corretivas.

5.15 RELATÓRIO FINAL 
O relatório do exercício de AEQ deverá incluir o seguinte:
 o nome e a informação de contacto do operador do Programa de 

AEQ;
 o nome e código do exercício de AEQ;
 uma descrição dos materiais fornecidos no exercício de AEQ, 

incluindo métodos de produção e pormenores do modo como 
os resultados de referência foram obtidos;

 os resultados do teste de caracterização para cada material do 
exercício;

 a finalidade do exercício de AEQ;
 uma descrição dos métodos de análise dos dados usados;
 o número de laboratórios participantes no exercício;
 uma avaliação individual dos resultados de cada laboratório 

participante, sublinhando os que apresentaram diferenças dos 
resultados de referência.

Para além disso, a seguinte informação poderá promover o valor do 
Programa de AEQ:
 um resumo dos resultados reportados para cada material do 

exercício por método de teste usado;
 problemas sistemáticos relativos ao método específico de teste 

ou ao número de lote do reagente usado pelos laboratórios 
participantes;

 aconselhamento aos laboratórios participantes sobre o modo de 
resolver os erros laboratoriais;
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 observações gerais e debates acerca dos resultados 
apresentados para o exercício.

É preciso ter em atenção que o relatório do exercício de AEQ dever ser 
claro e informativo. Criar um modelo base de um relatório garantirá a 
consistência da informação prestada para cada exercício e aumentará 
a eficácia do processo de redação de um relatório. As observações e 
recomendações feitas pelo operador do Programa de AEQ acerca dos 
resultados apresentados para um exercício deverão ser construtivas e 
baseadas em evidências, não devendo incluir juízos de valor. O relatório 
de um exercício de AEQ pode fornecer aconselhamento e sugestões 
para ações preventivas quando se deduza que possa haver razões para 
erro. Em função do tipo, frequência e gravidade dos erros detectados 
nos exercícios de AEQ, o operador do Programa de AEQ poderá escolher 
oferecer outras ações para ajudar um laboratório participante a retificar os 
processos de testagem (ver secção 6). Incluem-se no Anexo 8 exemplos 
de um relatório preliminar e análises que podem ser incluídas no relatório 
final do exercício de AEQ.

5.16 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
A participação em Programas AEQ é um importante elemento do sistema 
de gestão de um laboratório. Assim, os laboratórios podem ser solicitados 
a apresentar provas dessa participação e do seu desempenho. Embora 
os relatórios AEQ e a demonstração de ações corretivas na sequência 
da detecção de erros sejam as melhores provas, muitos laboratórios 
participantes poderão ainda pedir um certificado de participação.

A emissão de um certificado anual de participação, especificando os 
número de exercícios efetuados, poderá ser uma forma positiva de 
encorajar a continuidade da participação.

Os certificados de participação podem ser emitidos de várias formas. 
Por exemplo, os certificados podem ser emitidos após cada Programa de 
exercícios de AEQ ou uma vez por ano. O operador do Programa de AEQ 
terá necessidade de definir o que significa “participação”. Os certificados 
podem ser concedidos pela participação no AEQ, independentemente 
do desempenho ou com base em níveis mínimos de desempenho. Em 
qualquer dos casos, o operador do Programa de AEQ deverá definir 
previamente os níveis mínimos de participação ou de desempenho e 
comunicar esses requisitos aos laboratórios participantes. 
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6
Monitorização do desempenho 
dos laboratórios, feedback e 
educação

A monitorização do desempenho envolve e definição de normas para um 
funcionamento aceitável e a identificação dos laboratórios participantes 
que não conseguem cumprir essas normas. O objetivo do Programa 
de AEQ de identificar o desempenho insatisfatório pretende oferecer 
aconselhamento e apoio para ajudar esses laboratórios a melhorar o seu 
desempenho.

A necessidade de monitorizar o desempenho individual dos laboratórios 
– e a implementação de ações corretivas e preventivas apropriadas em 
caso de desempenho insatisfatório persistente – será determinada pela 
situação da AEQ no seio do sistema nacional de qualidade existente. 

6.1 DEFINIÇÃO DE NORMAS PARA UM DESEMPENHO ACEITÁVEL
O primeiro passo da monitorização do desempenho é definir normas de 
desempenho satisfatório, insatisfatório e, eventualmente, “no limite”. 
O potencial significado clínico dos erros deverá ser considerado na 
definição das normas de desempenho aceitável. Ao criar um Programa 
de AEQ é, assim, aconselhável tornar o programa operacional por um 
certo período de tempo, como um ano, com seguimento inicial dos erros 
como acima se descreve, mas sem monitorização formal do desempenho 
nem pontuação. Durante este tempo, a informação pode ser recolhida 
sobre os níveis atuais de desempenho, dentro de cada categoria de 
testes, nomeadamente o desempenho do teste rápido ou kit de testes 
para ITT. Este processo permitirá a definição de padrões realisticamente 
exequíveis de desempenho aceitável, assegurando, ao mesmo tempo, 
que os principais erros, como um resultado falso negativo para ITT, sejam 
definidos como insatisfatórios. Para a monitorização do desempenho, 
não deverá haver diferenciação entre resultados incorretos, causados por 
erros técnicos ou processuais (como a incorreta transcrição de resultados 
ou a transposição do material do exercício), embora estes possam 
ser analisados e notificados em separado. Um resultado incorreto 
numa transfusão de sangue efetuada num laboratório ou no banco de 
sangue de um hospital poderá ter as mesmas graves consequências, 
independentemente da causa desse erro. Por essa razão, é aconselhável 
basear a monitorização do desempenho – e a pontuação numérica, se 
for usada – em interpretações feitas em vez das reações serológicas 
registadas para cada teste. Para além dos resultados incorretos, o não 
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retorno dos resultados ou o seu envio tardio também constituem um 
desempenho insatisfatório. 

Os padrões de desempenho deverão ser estabelecidos independentemente 
pela comissão consultiva, que integra representantes dos laboratórios 
participantes e peritos da área. A comissão consultiva deverá ser 
responsável pela revisão regular das definições de desempenho 
insatisfatório e fazer alterações, se for necessário, de modo a refletir 
melhorias no desempenho global.

6.2 SISTEMAS NUMÉRICOS DE PONTUAÇÃO PARA A 
MONITORIZAÇÃO DO DESEMPENHO 

Os sistemas de pontuação podem ser desenvolvidos de forma a 
permitirem a monitorização do desempenho individual dos laboratórios. 
Embora esses sistemas de pontuação possam objetivamente mostrar que 
progressos estão a ser alcançados, a pontuação pode ter a desvantagem 
de fazer com que os laboratórios manipulem ou alterem os resultados 
com receio de obterem uma pontuação insatisfatória. Tal comportamento 
limita gravemente o valor da participação no Programa de AEQ. É, por 
isso, importante que o operador do Programa de AEQ enfatize junto do 
pessoal dos laboratórios participantes, dos seus supervisores e chefes, 
a importância de abordagens não punitivas ao desempenho AEQ. 

Um sistema de pontuação que utilize pontos de penalização é mais fácil 
para avaliar a significância clínica e para usar como identificação de um 
desempenho insatisfatório numa base cumulativa. A pontuação pode ser 
avaliada para refletir a potencial significância clínica dos erros cometidos. 
O sistema de classificação deverá ser determinado antecipadamente e 
comunicado aos laboratórios participantes como parte do manual de 
informação do Programa de AEQ.

As classificações cumulativas poderão ser usadas para identificar 
um desempenho insatisfatório persistente, assim como laboratórios 
com desempenho “no limite”. Uma vez criado o sistema, os pontos 
cumulativos deverão ser atribuídos em cada relatório do exercício. Se 
tal não for possível, os pontos cumulativos poderão ser fornecidos a 
cada laboratório num resumo anual, para mostrar as tendências do seu 
desempenho individual.

Apresentam-se no Anexo 9 exemplos de sistemas de classificação 
numérica para monitorização do desempenho. 

6.3 SEGUIMENTO DO DESEMPENHO INSATISFATÓRIO 
Quaisquer ações de seguimento dos Programas AEQ deverão respeitar 
os procedimentos estabelecidos pela comissão consultiva. Se o papel de 
um Programa de AEQ é realizar ações de seguimento, o âmbito dessas 
intervenções deverá ser documentado e consistente com os recursos 
disponíveis ao operador do Programa de AEQ. Por exemplo, poderá 
ser feito um contacto inicial pelo operador do Programa de AEQ para 
determinar as possíveis causas de erro e oferecer aconselhamento.

Se as intervenções do operador do Programa de AEQ não produzirem 
melhorias subsequentes no desempenho, dever-se-á enviar uma carta ao 
chefe do laboratório para reportar a situação, formalizar o aconselhamento 
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oferecido e sugerir soluções possíveis. Estes procedimentos deverão ser 
executados para garantir que, se as ações de um laboratório se tornarem 
insatisfatórias, os seus progressos continuarão a ser monitorizados, 
até se chegar a um desempenho satisfatório consistente. O pessoal do 
Programa deverá ter uma atitude construtiva mas sem juízos de valor 
relativamente ao desempenho insatisfatório. Qualquer ajuda oferecida 
deverá basear-se em evidências e estar em sintonia com as normas ou 
orientações nacionais, se as houver. 

Exemplos de erros graves incluem resultados falsos negativos para 
quaisquer marcadores ou múltiplos resultados falsos positivos, 
incapacidade de identificar um erro burocrático intencional ou uma troca 
de amostras. As opções para a assistência contínua podem incluir:
 prestar aconselhamento específico, a longo prazo e recorrente 

sobre melhores oportunidades;
 fornecer mais material do exercício de AEQ para resolver 

problemas;
 fornecer formação prática de laboratório;
 facilitar visitas de supervisão ou de auditoria ao laboratório 

participante, para identificar deficiências, incluindo a nível de 
comunicação com o chefe do laboratório.

O capacidade do operador do programa para empreender estas atividades 
irá depender dos recursos que lhes foram afetados. A comissão 
consultiva deveria defender vivamente a atribuição desses recursos, pois 
o benefício da participação no AEQ apenas poderá ser maximizado se 
essas atividades de apoio forem disponibilizadas.

Deverá ser realizada anualmente uma análise longitudinal do desempenho 
dos laboratórios participantes. Isto garantirá que qualquer laboratório 
participante com problemas consistentes de um exercício de AEQ 
para outro irá ser adequadamente seguido. Para ajudar a monitorizar o 
desempenho dos laboratórios participantes, o operador do programa de 
AEQ poderá optar por guardar um registo do desempenho dos laboratórios 
participantes num ficheiro ou folha de cálculo, para facilitar a sua análise.

6.4 AUTO-AVALIAÇÃO
Na ausência de qualquer tipo de monitorização ou seguimento do 
desempenho pelo Programa de AEQ, a comparação entre os resultados 
individuais dos laboratórios e os obtidos por outros laboratórios será um 
meio útil de sublinhar a necessidade de melhorias. Este processo poderá 
melhorar os padrões sem a intervenção de uma fonte externa.

6.5 EDUCAÇÃO
A principal finalidade de um Programa de AEQ é melhorar o desempenho e 
prestar assistência que possa enfrentar quaisquer problemas detectados. 
Assim, a educação deverá estar inerente a todas as atividades de um 
Programa de AEQ. Ela poderá ser fornecida aos laboratórios numa base 
individual ou a todos os laboratórios participantes e outros profissionais 
pertinentes.
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O programa tem um papel educacional particularmente importante no que 
respeita se refere a erros cometidos no exercício de AEQ individualmente 
pelos laboratórios participantes. Quando há disponibilidade de recursos, 
o pessoal do Programa de AEQ poderá ajudar os laboratórios a identificar 
as causas profundas dos erros e dar sugestões para alterações na 
prática e nos procedimentos para evitar a sua recorrência. Os erros no 
exercício de AEQ podem dever-se a questões técnicas específicas; porém, 
aparentemente os erros simples, como erros de transcrição que resultam 
no registo de um resultado incorreto de ITT, poderão ser indicativos de 
problemas e deficiências mais latos no sistema de qualidade de um 
laboratório. 

A educação poderá ser ministrada de modo mais vasto sob a forma 
de relatórios sobre o desempenho global de diferentes técnicas e 
tecnologias, que fornecem pontos de aprendizagem específicos sobre as 
melhores práticas. Uma vez bem instalado o programa, poderá também 
ser possível, com a ajuda da comissão consultiva, organizar uma reunião 
científica anual ou um seminário para que os laboratórios participantes 
resolvam os problemas decorrentes dos exercícios de AEQ.

O operador do programa deverá, sempre que possível, comunicar a 
informação gerada pelo programa, não apenas aos participantes, mas 
também a um público mais vasto, fazendo apresentações em reuniões 
locais, nacionais e internacionais e através de publicações. Os dados 
do Programa de AEQ poderão ainda ser usados como base para redigir 
e rever orientações, tornando a educação acessível a todos os que 
trabalham nesta área da transfusão de sangue.
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7
Monitorização e avaliação de 
um programa de AEQ

Para que um programa de AEQ progrida, é importante monitorizar a sua 
evolução e avaliar regularmente o seu impacto. Esta avaliação fornecerá 
igualmente provas objetivas de apoio à continuidade do programa e será 
crucial para a sua sustentabilidade. A avaliação deverá ser realizada pelo 
menos uma vez por ano, sendo redigido um relatório da mesma.

7.1 INDICADORES
Apresentam-se abaixo os indicadores do processo e dos resultados que 
podem ser usados para avaliar o êxito deste programa. Deverá reconhecer-
se, no entanto, que uma melhoria relativa aos indicadores dos resultados 
poderá ser influenciada por fatores não diretamente relacionados com 
a participação num programa de AEQ, como a introdução de melhores 
reagentes ou tecnologias.

Indicadores do processo e dos resultados 
Os exemplos de indicadores do processo e dos resultados que poderão 
ser recolhidos anualmente incluem:
 frequência e presenças nas reuniões da comissão consultiva;
 percentagem  de laboratórios participantes;
 percentagem de laboratórios que comunicam os resultados de 

cada exercício – tardiamente ou nunca;
 número de laboratórios que registam os resultados dos testes 

adicionais para avaliação;
 número de problemas registados relativamente ao funcionamento 

do programa;
 número de reclamações recebidas e resolvidas relativas ao 

funcionamento do programa;
 número de vezes em que o material do exercício não conseguiu 

satisfazer os requisitos documentados;
 feedback positivo da parte dos participantes;
 resolução de problemas e atividades educativas executadas;
 publicações ou apresentações do programa.
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Indicadores dos resultados
Os exemplos dos indicadores de resultados incluem:
 percentagem de desempenho satisfatório e não satisfatório;
 alterações nas pontuações globais, se aplicável;
 tendências do desempenho com o mesmo material após vários 

exercícios;
 melhorias ou alterações na testagem usada pelos laboratórios 

participantes;
 laboratórios participantes que receberam acreditação.

7.2 IMPACTO
Ao analisar os resultados, poderão determinar-se os impactos que o 
programa exerce ao longo de um período de tempo. Por exemplo, a 
percentagem de desempenho satisfatório versus não satisfatório ou as 
alterações na pontuação global podem inferir a redução de resultados 
incorretos das amostras dos dadores e, desse modo, a minimização 
do risco de transmissão; a melhoria nas práticas da testagem poderá 
traduzir-se numa economia dos custos e no tempo dos técnicos. Quando 
as partes interessadas e os financiadores do programa conhecerem estes 
impactos, a continuidade do financiamento será mais fácil de justificar.

7.3 RELATÓRIO ANUAL 
Deverá ser elaborado um relatório anual do programa a distribuir pelas 
partes interessadas, incluindo ministério da saúde, comissão consultiva e 
outros, como os laboratórios participantes. O seu conteúdo poderá incluir:
 resumo dos exercícios distribuídos;
 resumo do desempenho global, realçando algumas tendências;
 resumo dos indicadores de processo;
 itens de aprendizagem dos exercícios;
 pormenores da evolução e dos desafios no seio do programa;
 avaliação global do impacto do programa;
 recursos humanos e financeiros, se for caso disso.
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Glossário

Este glossário foi preparado a partir de definições incluídas no ISO 
9000:2006, Quality management systems: fundamentals and vocabulary, 
ou no ISO 15189:2013, Medical laboratories: requirements for quality and 
competence. Sempre que existiam definições sobre estas normas, foi 
fornecida a referência do documento. As definições em itálico destinam-
se a definir o uso dos termos ou expressões relevantes neste documento, 
e a forma como esses termos se relacionam entre si.

Acreditação
Procedimento através do qual uma autoridade faz o reconhecimento formal 
de que a organização é competente para realizar tarefas específicas (ISO 
15189:2013).

Auditoria
Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências 
e avaliá-las objetivamente, de forma a determinar até que ponto são 
satisfeitos os critérios de auditoria (ISO 9000:2006).

Competência
Capacidade demonstrada para aplicar os conhecimentos e aptidões (ISO 
9000:2006).

Avaliação das competências
Processo para avaliar uma aptidão individual para aplicar conhecimentos 
e competências.

Documentação
Políticas, instruções e registos escritos envolvidos no fornecimento de 
um produto ou serviço.

Eficácia
Alcance das atividades realizadas e dos resultados obtidos (ISO 
9000:2006).

Material do exercício

O material que foi preparado a partir das amostras e que constitui um 
painel de AEQ.

Avaliação externa da qualidade (AEQ)
Avaliação externa do desempenho de um laboratório, usando material de 
exercício de conteúdo conhecido mas não divulgado, e comparação com 
o desempenho de outros laboratórios.
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Programa de avaliação externa da qualidade
Programa formal organizado por uma instituição reconhecida. Poderá 
tratar-se de um programa local ou organizado a nível nacional, regional ou 
internacional.

Hemovigilância
Monitorização, notificação e investigação de eventos adversos relacionados 
com todas as atividades de transfusão de sangue.

Controlo interno da qualidade
Procedimentos que verificam a consecução da qualidade pretendida dos 
resultados (ISO 15189:2013). Estes podem incluir procedimentos para 
monitorizar a capacidade diária de reprodução dos resultados dos testes 
e detectar os principais erros no processo analítico.

Sistema de gestão
Sistema para criar uma política de qualidade e objetivos de qualidade e 
para atingir esses objetivos (ISO 9000:2006).

Marcador

Características específicas dos materiais de exercício incluídos no programa 
de AEQ, e.g. anticorpos anti-VIH, antigénio VIH, anticorpos anti-Treponema.

Painel

Um conjunto de materiais de exercício de AEQ.

Procedimento
Modo específico de realizar uma atividade ou um processo (ISO 
9000:2006).

Processo
Conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam 
entradas em produtos (ISO 9000:2006).

Qualidade
Medida em que um conjunto de características inerentes preenchem os 
requisitos (ISO 9000:2006).

Gestão da qualidade
Atividades coordenadas para orientarem e controlarem uma organização 
no que refere à qualidade (ISO 9000:2006).

Amostra

Espécime, de preferência de grande volume, que foi processada, testada e 
armazenada num banco de amostras para ser eventualmente usada como 
material de exercício. 
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Espécime

Porção discreta de um fluido corporal, sopro, cabelo ou tecido retirado para 
exame, estudo ou análise de uma ou mais quantidades ou propriedades 
assumidas para aplicar à totalidade (ISO 15189:2013).

Procedimento operacional padrão
Modo específico de realizar uma atividade ou um processo que esteja 
documentado, implementado e mantido (ISO 15189:2013).

Teste
Determinação de uma ou mais características, de acordo com um 
procedimento (ISO 9000:2006). 

Validação
Confirmação através do fornecimento de provas objetivas de que os 
requisitos para uma finalidade ou aplicação específica foram cumpridos 
(ISO 9000:2006).



Anexos

Os seguintes anexos são apresentados para informação e como exemplos 
sobre os quais os  operadores de programas prospectivos de AEQ possam 
querer basear a sua documentação e outros aspectos da concepção do 
seu programa, com as adequadas modificações locais.

1. Questionário preliminar para potenciais laboratórios participantes
2. Formulário de registo da AEQ 
3. Ficha de instruções para os exercícios
4. Formulário de resultados dos exercícios 
5. Protocolo para testes de homogeneidade dos materiais de 

exercício 
6. Protocolo para os testes de estabilidade da testagem de 

exercício
7. Registo das distribuições de exercícios e resultados recebidos
8. Análise e relatório sobre os exercícios 
9. Sistemas numéricos de pontuação.
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Anexo 1

Questionário preliminar para os laboratórios 
participantes

Programa de avaliação externa da qualidade para rastreio  
de ITT nas dádivas de sangue

Preencher este questionário relativamente ao rastreio de infecções transmissíveis por transfusão e 
medidas gerais de qualidade no seu laboratório.

Parte 1. Pormenores de contacto
Nome da instituição: 

Nome do contacto: 

Departamento: 

Endereço: 

 

Telefone: 

Fax: 

Endereço electrónico: 

Parte 2. Informação sobre o laboratório 

1. Pessoal:

2. Número de amostras processadas anualmente dos:
  Dadores de sangue
  Outros (favor especificar)
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3. Queira indicar qual o rastreio de ITT executado no seu laboratório e o método de teste usado:
Rastreio obrigatório*

VIH HCV HBV Sífilis
Doença de 

Chagas
HTLV I/II Paludismo

ITT rastreadas no seu 
laboratório

      

ITT para as quais seu 
laboratório gostaria 
de ter um programa 
AEQ

      

* Rastreio exigido pelo país.

Marcadores Nome dos kits de 
teste usados no 
seu laboratório

Nome do 
fabricante dos 
kits de teste

Instrumento Volume 
necessário (ml)

Incluindo repetição dos 
testes e volume morto

Métodos de testes usados
4. As amostras independentes (não o controlo do kit e testes ) para controlo interno da qualidade (IQC) 

são incluídas em cada uma das testagens?
 Sim  Não

 Em caso afirmativo, o desempenho destes IQC são registados e monitorizados regularmente?
 Sim  Não

5. O laboratório possui uma microcentrifugadora?
 Sim  Não

 Em caso afirmativo, quais as RPM mínimas e máximas a que ela funciona?

6. O seu laboratório tem um frigorífico?
 Sim  Não
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Parte 3. Preferências do esquema de AEQ

Quantos materiais por painel?  1-3  5  10

Quantos exercícios por ano?  1  2  3

Observações gerais:
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Formulário de registo da AEQ 

Nome da instituição: 

Nome do contacto: 

Departamento: 

Endereço postal: 

 

Endereço de entrega: 

Telefone: 

Fax: 

Endereço electrónico: 

Outro contacto para recepção
de relatórios, se necessário 

Endereço electrónico:  

Queira indicar os exercícios do Programa de AEQ em que o seu laboratório gostaria de participar. Cada 
exercício inclui cinco materiais de exercício. A participação em dois exercícios anuais é considerada o 
mínimo aceitável.

Exercício 
número VIH HCV HBV Sífilis

Doença de 
Chagas HTLV I/II Paludismo

1       

2       

3       
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Anexo 3

Ficha de instruções para os exercícios 

Finalidade do uso 
Este é um painel codificado de materiais para exercício, cada um com reatividade conhecida para: [inserir 
marcadores incluídos no painel para avaliação]. Destina-se a ser usado para avaliar o desempenho dos 
laboratórios que realizam rastreios de rotina das dádivas de sangue para ITT.

Material fornecido

 X (inserir número) frascos de soro para os exercícios de Y [inserir volume] rotulados: 1A, 1B, 
…

 Fichas de resultados

Instruções de armazenamento, manuseamento e testagem do material de exercício

 Misturar em vórtex e depois centrifugar todo o material de exercício antes do teste
 Processar o material de exercício junto com as amostras de rotina dos dadores e da mesma 

forma como elas seriam normalmente processadas pelo seu laboratório.
 Advertência: O material de exercício é potencialmente infeccioso e deverá ser manuseado com 

as precauções universais de segurança.
 O material deverá ser armazenado a 2–8°C durante o tempo do exercício. 

Instruções para testagem do material de exercício 

 Testar o material de exercício da mesma forma como as amostras de rotina dos dadores seriam 
normalmente testadas, usando a estratégia utilizada no seu laboratório.

Instruções para preenchimento do formulário de resultados

 Assinale a caixa relevante, quando tiver várias opções de resposta.
 Registar apenas os resultados de um kit de teste em cada página. Fotocopiar a página 

relevante para mais resultados.
 Definições das abreviaturas usadas no formulário: (exemplo)

— R: Recativo 
— N: Negativo 
— INC: Inconclusivo 

Instruções para devolução dos resultados 

 Garantir a devolução dos resultados antes da data de encerramento.
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Formulário para os resultados dos exercícios 

Código de identificação do exercício: 01/04 (exemplo)

Código de registo do laboratório: 

Nome do contacto:

Nome da instituição:

Número de telefone:

Endereço electrónico:

Data em que o seu laboratório recebeu o painel: 

Os materiais foram recebidos em boas condições?    Sim     Não

Observações:

(Se os painéis forem recebidos em condições não satisfatórias, poderão obter-se painéis de substituição, 
contactando o operador do programa de AEQ para mais informação sobre os detalhes abaixo).

A data de encerramento do exercício é 01/04 - DD/MM/AAAA

Queira devolver os formulários preenchidos com os resultados para [inserir contactos do operador de 
AEQ]:

Operador do programa de AEQ:

Nome de contacto da AEQ:

Endereço:

Telefone:

Fax:

Endereço electrónico: 
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FORMULÁRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO: EIA

Exercício 01/04 Código de registo do laboratório:  

Nome do kit do teste:  

1a ronda:
Operador:  
Data do teste:  Número de lote do kit:  
Prazo de validade do kit: 

2a ronda:
Operador:  
Data do teste:  Número de lote do kit:  
Prazo de validade do kit: 

Supervisor: 

Resultados

ID do 
material 
de 
exercício

Rácio S/Co (1ª ronda) Rácio S/Co (2ª ronda)

Interpretação do kit de 
testeDO (A) Cut-off 

(B)
S/Co 
(A÷B)

DO (A) Cut-off 
(B)

S/Co (A÷B)

Rep 1 Rep 2 Rep 1 Rep 2

1A   R   N   INC

1B   R   N   INC

...   R   N   INC

...   R   N   INC

1X   R   N   INC

Observações:  

Nome do operador que comunica os resultados:    
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FORMULÁRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO: TESTE RÁPIDO
Nome do programa / ID:   

ID do participante:    

Número de lote do kit de teste:   

Prazo de validade do kit:   

Iniciais do operador:   

ID do 
material 

de 
exercício 

Data do 
teste

Primeiro leitor Segundo leitor

Interpretaçãoc 
do resultado 

final
ID do 
leitora

Ab bar / 
spotb

Ag bar / 
spotb

Control 
bar / 
spotb

ID do 
leitorc

Ab bar / 
spotb

Ag bar / 
spotb

Control 
bar / 
spotb

a Iniciais.
b Neg., Pos., Não Aplicável (N/A).
c Negativo, Reativo, Inválido.
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Anexo 5

Protocolo para o teste de homogeneidade do 
material dos exercícios

 Exemplo: A composição do painel do exercício ID: 01/04 contém 5 materiais de exercício rotulados: 
1A, 1B, 1C, 1D e 1E.

 Os 80 frascos de cada material de exercício foram produzidos e separados em alíquotas durante a 
produção.

 10 frascos representativos de cada material de exercício de AEQ (referir a  secção) são selecionados 
para o teste de homogeneidade.

 Usando um gerador de número aleatório, registar 10 números de frascos selecionados para o teste 
de homogeneidade (e.g. frascos 15, 25, 31, 47, 58, 66, 70, 80, 12, 22).

 Os mesmos números dos frascos terão que ser reservados para cada material de exercício.

 Os frascos selecionados deverão ser renumerados com novos códigos de homogeneidade para 
garantir a rastreabilidade durante o teste (e.g. 1A:H1, 1A:H2 ……… 1A:H10, etc.)

 Armazenar os frascos para o teste de homogeneidade a 2–8°C, até à conclusão do teste.

 Testar cada frasco uma vez no kit de teste adequado na mesma ronda de teste.

 Qualquer material de exercício que tenha um resultado diferente do resultado de referência, deverá 
voltar a ser testado duas vezes. A interpretação final do teste para este material de exercício basear-
se-á no consenso dos três resultados do teste. Registar os resultados no formulário apropriado (ver 
a Quadro seguinte).

 Antes de descartar, armazenar os frascos de homogeneidade a 2–8°C, até que os resultados de 
homogeneidade sejam revistos e aceites pelo operador do programa de AEQ.

 Critérios de aceitação: Um material de exercício será aceite para inclusão num painel, se todas as 
interpretações dos resultados do teste para cada frasco estiverem de acordo com o resultado de 
referência.
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EXEMPLO: RESULTADOS DO TESTE DE HOMOGENEIDADE PARA O PAINEL DO EXERCÍCIO ID: 
01/04

Material do 
exercício: 1A 1B 1C 1D 1E

Referência: 
resultado Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

H1 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

H2 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

H3 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

H4 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

H5 Reativo Negativo Negativo Negativo* Reativo

H6 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

H7 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

H8 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

Aceitação: Aprovado Aprovado Aprovado Reprovado* Aprovado

* Repetir o teste duas vezes. A interpretação final do teste para este material de exercício basear-se-á no consenso dos 
três resultados do teste.
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Protocolo para o teste de estabilidade do material 
dos exercícios 

 Exemplo: A composição do painel do exercício 01/04 contém 5 materiais de exercício rotulado 1A, 
1B, 1C, 1D e 1E.

 80 frascos de cada material de exercício foram produzidos e separados em alíquotas durante a 
produção, que incluiu 6 frascos de cada material de exercício a ser selecionado para o teste de 
estabilidade.

 Os frascos selecionados deverão ser renumerados com novos códigos de estabilidade para garantir 
a rastreabilidade durante o teste (e.g. 1A:S1, 1A:S2, 1A:S3, 1A:S4, 1A:S5 e 1A:S6).

 Identificar o tempo e as condições de temperatura a que o material de exercício ficará exposto 
durante todo o exercício.

EXEMPLO: ATIVIDADE E CALENDÁRIO DO PAINEL DE EXERCÍCIO: 
MATERIAL DE EXERCÍCIO 1A 01/04

Atividade Calendário Material de exercício Condições de temperatura 
de armazenagem

Pós-produção Dia 0 2–8°C

Início da expedição Dia 4 S1 37°C

Final da expedição Dia 11 S2 37°C

Data do início do exercício Dia 12 S3 2–8°C

Data intermédia do 
exercício Dia 25 S4 2–8°C

Data de encerramento do 
exercício Dia 32 S5 2–8°C

Armazenamento de 
7 dias após data de 
encerramento

Dia 39 S6 2–8°C

 Armazenar os frascos de estabilidade a 2–8°C durante 4 dias até os painéis do exercício serem 
enviados aos laboratórios participantes. Remover o frasco de estabilidade 1A:S1 no dia 4, testar o 
kit de teste adequado para o analito.

 Passar os restantes 5 frascos de estabilidade para 37°C ± 1°C e armazenar durante 7 dias. 

 Remover o frasco de estabilidade 1A:S2 no dia 11, testar o kit de teste adequado para o marcador.
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 Retirar os restantes 4 frascos de estabilidade e armazenar a 2–8°C. Testar os seguintes frascos do 
kit de teste adequado para o analito da seguinte maneira:
— 1A:S3 no dia 18
— 1A:S4 no dia 25
— 1A:S5 no dia 32
— 1A:S6 no dia 39.

 Se algum material de exercício tiver um resultado diferente do resultado de referência, deverá repetir-
se o teste. A interpretação final do teste para este material de exercício basear-se-á no consenso 
dos três resultados do teste. Registar os resultados no respectivo formulário (ver abaixo).

 Critérios de aceitação: Os critérios para uma adequada estabilidade devem basear-se no efeito 
que a instabilidade terá sobre a incerteza do resultado do participante e, por conseguinte, sobre a 
avaliação da aceitabilidade dos resultados de um participante.

EXEMPLO: RESULTADOS DO TESTE DE ESTABILIDADE PARA O PAINEL DE EXERCÍCIO ID: 01/04

Material do 
exercício: 1A 1B 1C 1D 1E

Referência: 
resultado Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

S1 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

S2 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

S3 Reativo Negativo Negativo Reativo Reativo

S4 Reativo Negativo Negativo Reativo Negativo*

S5 Reativo Negativo Negativo Reativo Negativo*

S6 Reativo Negativo Negativo Reativo Negativo*

Aceitação: Estável Estável Estável Estável Instável

* Repetir o teste duas vezes. A interpretação final do teste para este material de exercício basear-se-á no consenso dos 
três resultados do teste.
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Anexo 7

Registo das distribuições dos exercícios e 
resultados recebidos

NÚMERO DE ID DO PAINEL:

Código do 
laboratório 

Pacote de 
documentação

Pacote de 
materiais 

Distribuição do 
exercício 

Resultados 
recebidos Observações

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024
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Anexo 8

Análise e relatórios dos exercícios 

RELATÓRIO PRELIMINAR

ID do 
material* Tipo de amostra Observações Situação anti-

VIH-1 
Resultado de 

referência p24 

1 Plasma Negativo Negativo

2 Plasma agrupado Positivo Negativo

3 Plasma agrupado Positivo Negativo

4 Plasma agrupado Negativo Negativo

5 Plasma agrupado Positivo Negativo

6 Plasma Negativo Negativo

7
Cultura de VIH-1 sobrenadante 

diluída em plasma humano 
negativo

A amostra contém ~5000 pg/
mL de sobrenadante da cultura 

de células do subtipo B 
Negativo Positivo

8 Plasma Negativo Negativo

9 Plasma agrupado Positivo Negativo

10 Plasma Negativo Negativo

* Identificação.
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CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS QUE INCLUÍAM A ID DO PAINEL DE AEQ ANTI-VIH
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EXEMPLO DE ANÁLISES A INCLUIR NO RELATÓRIO FINAL DO EXERCÍCIO 
Percentagem de resultados falsos negativos e falsos positivos, por marcador 

Falso positivo % Falso negativo %

Sífilis
0 0 0 0

TND = 100 TPD = 28

VIH
10 9.80 0 0

TND = 102 TPD = 68

Anti-HTLV-I/II
0 0 0 0

TND = 56 TPD = 19

HCV
0 0 0 0

TND = 85 TPD = 26

HBsAg
0 0 2 7.1

TND = 90 TPD = 28

1§Total
10 2.2 2 1.1

TND = 448 TPD = 175

TND = Total de determinações realizadas em amostras negativas.
TPD = Total de determinações realizadas em amostras positivas.

Desempenho dos participantes por marcador

ID do 
participante VIH HBsAg Sífilis HCV anti-HTLV-I/II

1 A A A A A

2 A A A A –

3 A A A A A

4 A A A A A

5 A A A A A

6 A A A A A

7 A A A A A

8 A A A A A

9 A A A A –

10 A A A A –

11 B2 A A A A

12 B2 A A A A

13 B2 A A A –

14 A C A A –

A = 100% de concordância.
B1 = Foi reportado um resultado falso positivo  (≤ 5% do total de determinações dos participantes individuais).
B2 = Foi reportado um resultado falso positivo  (> 5% do total de determinações dos participantes individuais).
C = Resultado falso negativo.
– = Não realizado.
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Resultados falsos positivos e falsos negativos (%) notificados para cada material de 
exercício 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1       2              3  4      5             6

7,69
7,14

4,35%

ID do material

% FP
% FN

ANÁLISE POR KIT DE TESTE
O exemplo da tabela abaixo mostra o número de resultados falsos notificados para cada kit de teste de 
sífilis usado pelos participantes. Tabelas semelhantes poderão ser elaboradas para outros marcadores.

Kits de testes FPR % TND FNR % TPD

Architect syphilis TP 0 0 30 0 0 9

Sífilis Murex ICE 0 0 15 0 0 3

Cartão Macrovue RPR 0 0 10 0 0 2

Trepanostika TP recombinante 0 0 10 0 0 5

Total 0 0 65 0 0 19

TND = Total de determinações realizadas em amostras negativas
TPD = Total de determinações realizadas em amostras positivas.
FPR = Resultado falso positivo.
FNR = Resultado falso negativo.
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Anexo 9

Sistemas numéricos de pontuação

O MÉTODO MAIS SIMPLES DE PONTUAÇÃO APENAS AVALIA O ESTADO FINAL DE CADA 
MATERIAL COM PONTUAÇÃO TOTAL DE 100%

ID painel AEQ                                                 Ano Pontuação

Resultados esperados Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo

ID do material 1 2 3 4 5

Resultados dos participantes Negativo Positivo Negativo Negativo Positivo 80%

MÉTODO DE PONTUAÇÃO PARA RESULTADO DO TESTE E INTERPRETAÇÃO FINAL

ID painel AEQ                                                 Ano

Resultados dos participantes

ID do material (resultados 
esperados) Kit de teste 1 kit de teste 2 Kit de teste 3 Situação final Pontuação

1 (Negativo) Não reativo Não realizado Não realizado Negativo 2 de 2* ou 20

2 (Positivo) Reativo Reativo Não reativo Positivo 3 de 4 ou 15

3 (Positivo) Reativo Reativo Reativo Positivo 4 de 4 ou 20

4 (Negativo) Reativo Não reativo Não reativo Inconclusivo 2 de 4 ou 10

5 (Positivo) Reativo Reativo Reativo Positivo 4 de 4 ou 20

Pontuação total 85%

Pontuação máxima = 100 com atribuição de 20 pontos a cada material de exercício. Para cada material de exercício há 
até quatro respostas necessárias.
* Pontuação máxima atribuída: ambas as respostas possíveis corretas (os kits de teste 2 e 3 não precisavam de respostas 

para o material 1).
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MÉTODO DE PONTUAÇÃO PARA OS RESULTADOS DOS TESTES, INTERPRETAÇÃO FINAL E 
ALGORITMO SEGUINTE

Número do painel AEQ                                                 Ano

Resultados dos participantes Pontuação

ID do material 
(resultados 
esperados)

Kit de teste 1 Kit de teste 2 Kit de teste 3 Situação final Resultados do 
teste (80%)

Algoritmo do 
teste
(20%)

1 (Negativo) Não reativo Não reativo Não reativo Negativo 16/16 0/4*

2 (Positivo) Reativo Reativo Não reativo Positivo 12/16 4/4

3 (Positivo) Reativo Reativo Reativo Positivo 16/16 4/4

4 (Negativo) Reativo Não reativo Não reativo Inconclusivo  8/16 4/4

5 (Positivo) Reativo Reativo Reativo Positivo 16/16 4/4

Pontuação total  84%

Pontuação máxima = 100 pontos, com atribuição de 20 pontos a cada material de exercício. Para cada material de exercício 
há até quatro respostas necessárias, valendo 4 pontos cada e 4 pontos atribuídos se o algoritmo for seguido.
* Não foi atribuído nenhum ponto a mais pelo seguimento do algoritmo, porque o participante continuou a testar nos kits 

de teste 2 e 3, apesar de obter um resultado negativo no kit de teste 1 para o material 1.

Avaliação confidencial do desempenho por marcador:

Esquema de avaliação externa da qualidade – ID do painel:

ID do participante:

Sífilis VIH HTLV HCV HBsAg

A A A A A

Critérios de qualificação:
A 100% de resultados corretos, sem resultados falsos positivos nem falsos negativos.

B1 Foi reportado um resultado falso positivo (≤  5% do total de determinações realizadas pelo 
participante).

B2 Foi reportado um resultado falso positivo (> 5% do total de determinações realizadas pelo 
participante).

C Foi reportado um resultado falso negativo.
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