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Resumo: Os laboratórios clínicos exercem um grande papel frente ao paciente, 

desta forma é importante que o laboratório estabeleça indicadores de qualidade e 

realize a padronização de seus processos para que assim possa garantir aos seus 

pacientes que o resultado final apresente a verdadeira condição clinica apresentada 

pelo paciente. Afim de garantir a total qualidade dos processos realizados nos 

laboratórios clínicos, estudos recentes apontam que a fase pré-analítica compreende 

mais de dois terços dos erros ocorridos no laboratório clinico, e conta com poucas 

ferramentas para monitorar as possíveis fontes de erro. Trata-se da etapa que 

compreende a participação de diversos profissionais é a maior parte do trabalho é 

realizada manualmente sem a utilização de automação, alguns autores relatam 

ainda a falta de padronização no momento da coleta, e o difícil controle das variáveis 

pré-analítica. 

 

Introdução  

Com o passar dos anos, houve uma importante evolução no conceito de 

qualidade, principalmente devido à grande exigência dos clientes. No laboratório 

clinico não é diferente, pois o mesmo deve assegurar que os resultados não sofram 

interferência ao longo do processo, possibilitando assim a determinação e realização 

correta do diagnóstico (CHAVES, 2010). 

A garantia de qualidade e impressendivel, desta forma o laboratório deve ter 

total controle de possíveis falhas em todas as etapas do processo de execução dos 

exames, e deve estar preparado para agir prontamente para evitar ou minimizar as 

consequências dessas falhas. Classicamente o processo é dividido em três fases:  

pré-analítica, analítica e pós-analítica (CHAVES, 2010). 

A primeira fase, pré-analítica se inicia fora do laboratório com a solicitação da 

análise realizada pelo médico, ao laboratório clinico compreende a realização de 

uma breve anamnese, coleta, identificação, transporte e armazenamento das 

amostras. A fase analítica é a realização do exame, esta é a etapa mais 

automatizada. A fase pós-analítica, e a etapa final do processo, inclui a interpretação 

do ensaio e obtenção de resultados (OLIVEIRA et al.,2009). 

 



Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo identificar as principais falhas na fase pré-

analítica, visando monitora-las para garantir maior qualidade a está fase. 

 

Metodologia 

Revisão bibliográfica. 

 

Desenvolvimento 

1. O Laboratório Clinico 

Os serviços no laboratório clinico tem sido impulsionado pelo grande aumento da 

demanda tecnológica e novos conhecimentos que surgem a todo momento.  De 

modo que o desafio desse setor é prestar atendimento humanizado, com baixo custo 

e garantir qualidade (VIEIRA et al.,2011). 

Com a incessante procura por qualidade, foram criados programas de 

certificação e acreditação, para melhor avaliação e reconhecimento dos laboratórios 

clínicos (VIEIRA et al.,2011).  

Como exemplo de certificação, podemos citar a ISO (International Organization 

for Santardization), seu objetivo é promover a normatização de serviços com foco na 

gestão de qualidade. Já a acreditação, é um processo voluntario e as instituições 

são avaliadas periodicamente com a finalidade de verificar a adequação nos 

serviços oferecidos e o cumprimento de requisitos (VIEIRA,2005). 

No Brasil os programas de acreditação tiveram seu início da década de 1980, 

quando a Organização Mundial da Saúde elaborou um manual de padrões para a 

América Latina. Em 1997 o ministério da saúde formou uma comissão nacional, para 

a criação de um modelo nacional de acreditação (VIEIRA,2005). 

A Organização Nacional de Acreditação (ONA), da Joint Commission on 

Accreditation of healthcare Organizations que busca desde 1970 melhorias nos 

processos, utilizando indicadores e a publicação de documentos com padrões e 

normas. E o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC) da 



Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) (VIEIRA, 

2005). 

 O PALC foi criado em 1998 e atualizado pela última vez em 2010, o mesmo 

avalia o laboratório clinico por meio de auditorias realizadas aos pares, ou seja, por 

profissionais que já possuem vivência na área possibilitando a troca de experiências 

entre o auditor e o auditado. Após ser realizada a auditoria, todas as informações 

são avaliadas pelo SBPC/ML que irá aprovar ou não a acreditação (VIEIRA, 2005). 

A ANVISA em 2002 reconheceu oficialmente o sistema de acreditação brasileiro, 

e firmou convenio com a ONA para treinamento dos colaboradores. Contou 

principalmente com a participação da SBPC/M (VIEIRA, 2005). 

 

2. Fase Pré Analítica 

A fase pré-analítica, compreende a primeira fase do processo é a fase em que 

ocorre a preparação do paciente, uma breve anamnese e obtenção da amostra 

biológica sendo que esta pode ser realizada pelo profissional ou pelo próprio 

paciente após receber as devidas orientações para correta realização do 

procedimento de coleta (OLIVEIRA et al.,2009).  

Segundo o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, quando a coleta 

do material for realizada pelo próprio paciente o laboratório deve disponibilizar as 

instruções de forma escrita e/ou verbal de forma clara e linguagem acessível para 

quem for executa-la, seja o paciente ou responsável (DICQ, 2013).  

Esta fase envolve profissionais de diversas áreas, estudos indicam que os 

maiores percentuais de erros laboratoriais ocorrem durante a fase pré-analítica, 

alguns estudos indicam que pode chegar a representar até 70% do total de erros. A 

alta prevalência de erros deve se principalmente a dificuldade de monitorar as 

atividades executadas pelos profissionais envolvidos nesta fase e ainda a falta de 

padronização para a coleta de amostras (AZEVEDO, 2013). 

O processo inicia-se com a requisição medica, onde são descritos os testes 

laboratoriais a serem realizados. É importante que o profissional descreva de forma 

clara e legível, com o maior número de informações possíveis a solicitação evitando 



assim qualquer tipo de interpretação errônea durante o cadastro dos testes (VIEIRA 

et al.,2011). 

Após a interpretação da requisição medica, procede a preparação do paciente. 

Nesta fase o paciente deve ser orientado quanto aos devidos preparos e 

informações relevantes para a realização dos testes solicitados (VIEIRA et al.,2011). 

O conhecimento das variáveis pré-analíticas é fundamental para garantir a 

exatidão na interpretação dos resultados. Cabe ao profissional responsável pela 

coleta realizar os questionamentos pertinentes a cada paciente de acordo com os 

exames solicitados, tempo de jejum, dieta realizada, horários específicos devido a 

concentração plasmática do analito a ser analisado, atividades físicas extenuantes, 

tabagismo, etilismo e medicamentos de uso continuo (OLIVEIRA et al.,2009). 

Cada teste possui a sua particularidade e o profissional deve estar muito bem 

orientado para que possa realizar os questionamentos cabíveis a cada paciente de 

acordo com os testes que foram solicitados, sem deixar nenhuma variável 

importante sem ser respondida (OLIVEIRA et al.,2009). 

Este é o momento em que o profissional deve aproveitar para estabelecer uma 

relação de confiança com o paciente ou seu responsável, explicando sobre o 

procedimento de coleta ao qual ao o mesmo será submetido. Estudos indicam que o 

estado psicológico do paciente também pode interferir na análise do analito 

(ANDRIOLO et al.,2010). 

Nesta etapa o profissional deve realizar a conferência dos dados cadastrais do 

paciente visando diminuir possíveis erros relacionados a identificação do paciente 

com a amostra coletada. O Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, 

estipula que o laboratório deve ter um sistema para cadastrar o paciente (DICQ, 

2013). 

O laboratório clinico deve ainda estabelecer instruções aos seus funcionários 

para solicitar ao paciente um documento com foto que comprove a sua identificação 

no momento da coleta, assegurando assim que os exames descritos na requisição 

são realmente relativos aquele paciente (DICQ, 2013). 

 Segundo a Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, o laboratório 

deve ter um manual de coleta padronizando o procedimento visando diminuir as 



possíveis falhas e tornando o procedimento seguro para o paciente e o profissional 

que irá realizar (DICQ, 2013). 

A coleta deve ser realizada em condições adequadas, em uma sala bem 

iluminada e ventilada que possua pia para o profissional realizar a higienização das 

mãos. A sala deve ter maca, cadeira com braçadeira regulável ou poltrona, a postura 

do paciente também pode ser considerada uma variável pré-analítica e algumas 

solicitações indicam que a coleta deve ser realizada com o paciente deitado ou após 

um determinado tempo em repouso para melhor avaliação da concentração do 

analito em questão (ANDRIOLO et al.,2010). 

O profissional responsável pela coleta deve estar devidamente instruído e 

capacitado para realizar o procedimento, respeitando todos os procedimentos de 

biossegurança e visando diminuir as possíveis variáveis que interfiram na qualidade 

da amostra (GUIMARÃES.,2011). 

O profissional deve primeiramente escolher qual o local para a realização da 

punção. O local mais utilizado é a fossa antecubital, na área anterior do braço em 

frente e abaixo do cotovelo, embora qualquer veia dos membros superiores possa 

ser utilizada para o procedimento a veia cubital mediana e cefálica são as mais 

utilizadas. Quando estas não estão disponíveis ou são inacessíveis, podemos utilizar 

as veias do dorso da mão, locais alternativos nos membros inferiores não devem ser 

utilizados sem a autorização de um médico devido a possíveis complicações como 

trombose e flebites (ANDRIOLO et al.,2010). 

O garroteamento é utilizado para aumentar a pressão intravascular e melhor 

visualização da veia a ser puncionada. Sua aplicação não pode exceder um minuto, 

pois passado este tempo pode causar um aumento significativo na concentração de 

diversos analitos, para que não ocorra interferência o mesmo deve ser retirado no 

momento em que a agulha é introduzida na veia (GUIMARÃES.,2011). 

Muitos profissionais possuem o vício de solicitar ao paciente erroneamente que 

realize movimentos de constrição do musculo do antebraço, abrindo a fechando a 

mão. Estudos demostram que este movimento de constrição pode elevar os níveis 

potássio sérico (OLIVEIRA et al.,2009). 



A antissepsia deve ser realiza com movimentos circulares, do centro para fora do 

local de punção, recomenda-se utilizar solução de álcool isopropílico ou etílico 70%, 

aguardar 30 segundos para a secagem do local e não tocar novamente após a 

antissepsia.  Contaminações podem ser favorecidas por falhas na realização deste 

procedimento (GUIMARÃES.,2011). 

A técnica para a coleta de sangue deve ser avaliada pelo profissional 

responsável, sendo estas de sistema aberto ou fechado. O sistema aberto é 

caracterizado pala coleta realizada com seringa e a distribuição manual do sangue 

pelos tubos. O sistema por vácuo utiliza agulhas com adaptadores específicos, trata-

se de um sistema fechado onde após ser realizada a punção o sangue flui 

diretamente da veia para o tubo, não sendo necessária a manipulação da amostra 

pelo profissional.  A utilização do sistema de coleta a vácuo tem se tornado cada vez 

mais um procedimento seguro e prático, proporcionando maior qualidade a amostra 

(ANDRIOLO et al.,2010). 

Há utilização do tubo correto com seu respectivo anticoagulante para o exame 

que foi solicitado é fundamental para a preservação da amostra e determinação do 

analito, os anticoagulantes são diferenciados pela cor da tampa do tubo (ANDRIOLO 

et al.,2010).  

Além disso quando vários tubos são utilizados durante uma única punção, deve-

se respeitar a ordem de coleta para evitar possíveis contaminações da amostra, e 

consequentemente gerar resultados alterados nos analitos sensíveis a este tipo de 

interferência, os tubos sem aditivos devem ser utilizados primeiro. A sequência 

correta a ser utilizada foi estabelecida pela Clinical Laboratory Standards Institute 

(CLSI), a coleta deve respeitar a seguinte ordem: Frasco de hemocultura, tubos sem 

aditivos (tampa branca), tubos com citrato de sódio (tampa azul), tubos com ativador 

de coagulo e/ou gel separador (tampa vermelha ou amarela), tubos com heparina 

(tampa verde), tubos com EDTA (tampa roxa) e tubos com fluoreto (tampa cinza) 

(GUIMARÃES.,2011).  

Outra questão relacionada aos tubos que deve ser respeitada pelo profissional e 

a proporção sangue/aditivo. Os tubos possuem aditivos em concentrações variadas, 

o preenchimento do tubo deve ser até a marca especificada pelo fabricante para que 



não ocorra possíveis alterações devido à baixa ou alta concentração do aditivo 

utilizado (GUIMARÃES.,2011). 

Imediatamente após a coleta é extremamente importante que seja realizada a 

correta homogeneização dos tubos. Entende-se como uma homogeneização 

adequada da amostra a inversão completa do tubo seguida do retorno à posição 

inicial, a recomendação de quantas vezes deve ser realizada a inversão é indicada 

pelo fabricante. As amostras de que não são devidamente homogeneizadas 

impedem a ação do seu respectivo aditivo (OLIVEIRA et al.,2009). 

A hemólise é uma das principais causas de reconvocação de pacientes, trata-se 

da liberação da hemoglobina após a ruptura das hemácias. A hemólise confere a cor 

avermelhada ao soro ou plasma é pode interferir na análise de alguns analitos, 

algumas práticas antes de depois da coleta devem ser realizadas afim de evitar que 

ocorra hemólise na amostra (ANDRIOLO et al.,2010). 

Os cuidados antes da coleta envolvem a correta assepsia, pois é necessário 

aguardar que o álcool seque antes de realizar a punção, evitar o uso de agulhas 

com menor calibre, em coletas a vácuo puncionar com o bisel voltado para cima em 

ângulo de 30° evitando que o sangue se choque com força a parede do tubo é a 

correta proporção de sangue/aditivo também pode causar hemólise na amostra 

(ANDRIOLO et al.,2010). 

Os cuidados após a coleta estão relacionados com a preparação e 

acondicionamento da amostra. Antes de realizar a centrifugação da amostra é 

necessário aguardar o tempo de retração do coagulo, os tempos recomendados são 

baseados nos processos normais de coagulação (15 a 30 minutos), sendo que 

pacientes que possuem patologias relacionadas a coagulação ou realizam terapia 

com anticoagulantes requerem um tempo maior (ANDRIOLO et al.,2010). 

A lipémia, que é causada por um elevado nível de triglicérides no sangue 

conferindo turbidez do soro ou plasma que normalmente apresenta-se límpidos 

podem comprometer algumas dosagens bioquímicas que utilizam o método 

colorimétrico para sua análise (ANDRIOLO et al.,2010). 

A centrifuga deve ser periodicamente calibrada e deve ser realizada manutenção 

preventiva. As cubetas devem ser adequadas para os tubos centrifugados, pois 



cubetas muito grandes ou pequenas podem causar quebra ou deslocamento dos 

tubos. A velocidade de centrifugação é o tempo podem variar de um fabricante para 

outro, desta forma é sempre importante verificar o que é recomendado para correta 

separação da amostra. Não é recomendado utilizar o freio da centrifuga, é 

necessário aguardar até que pare completamente antes de retirar os tubos, evitando 

hemólise e deslocamento no gel separador (ANDRIOLO et al.,2010). 

A última etapa da fase pré-analítica visa o correto armazenamento da amostra 

para que a mesma não perca a sua estabilidade. A estabilidade de uma amostra é 

definida pela capacidade de manter os valores iniciais de seus elementos, dentro 

dos limites de variação aceitáveis, por um determinado período de tempo. Uma vez 

coletada a amostra deve manter sua composição é integridade durante a fase pré-

analítica (GUIMARÃES.,2011). 

Para a temperatura de armazenamento cada analito possui a sua particularidade, 

em geral são mais utilizados os seguintes limites de temperatura, ambiente de 18 a 

25°C, refrigeradas de 4 a 8°C e congeladas abaixo de 20°C negativos. Quando não 

há especificações para o armazenamento o mesmo pode ser realizado em caixas de 

isopor com gelo descartável, coberto com mantas térmicas, o material não pode ter 

contato direto com o gelo. Para os analitos que devem ser encaminhados 

congelados utiliza-se gelo seco para seu transporte (ANVISA,2015). 

Segundo o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, o laboratório deve 

estabelecer condutas de segurança para o transporte de acordo com as normas 

vigentes. As amostras devem ser transportadas e preservadas em recipientes 

isotérmicos quando indicado, higienizável e impermeável, deve ainda ser identificado 

com a simbologia de risco biológico com os dizeres “Espécimes para Diagnostico” e 

com o nome do laboratório responsável (DICQ,2013). 

 

Resultados 

Os principais erros da fase pré-analítica estão relacionados com a dificuldade de 

controlar e monitorar as variáveis pré-analíticas, tornando esta fase mais suscetível 

a possíveis erros. 

O laboratório clinico deve realizar a padronização de seus processos e os 



profissionais não devem ter dúvidas na execução dos procedimentos. A busca pela 

qualidade tem aumentado, e cada vez mais os laboratórios priorizam a qualidade 

dos processos na fase pré-analítica, muitos realizam grandes investimentos em 

treinamentos e educação continuada de seus colaboradores.  

Mesmo com todos os esforços e investimentos para garantir a segurança e 

qualidade nesta fase, ainda sim pode-se observar altos índices de erros. Alguns 

autores afirmam que a solução para grande parte destes erros estaria na 

implementação de equipamentos automatizados, evitando as falhas humanas.  

Alguns laboratórios já contam com equipamentos que realizam a identificação, 

separação e aliquotagem das amostras. 

Os fatores motivadores para a implementação da automação no laboratório 

clinico estão relacionados principalmente pela exigência de qualidade, segurança do 

paciente por minimização de erros sem a possibilidade de falhas humanas, 

segurança do operador pois o sistema dispensa a manipulação de amostras, 

redução dos prazos de resultados, rastreabilidade total do processo e 

consequentemente redução de custos e maior produtividade (VIEIRA,2011) 

 

Considerações Finais 

A utilização da automação na fase pré-analítica tem demostrado grandes vantagens 

ao processo e consequente redução de potenciais erros. 

Porem a utilização da automação não exclui os demais cuidados que o laboratório 

deve ter. É preciso sempre se atentar quanto ao rigoroso seguimento do preparo do 

paciente, identificação correta das amostras e o transporte. 

Sendo assim a utilização de equipamentos automatizados, bem como a gestão dos 

profissionais, proporcionam a fase pré-analítica maior controle e consequente 

redução de erros. 
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