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Verificação – Relatórios de AEQ 

• Monitorizar o desempenho  

 

• Detetar possíveis erros  

 

• Corrigir problemas 
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• Fase pré analítica – conservação e reconstituição das 

amostras, monitorização de indicadores  

• Fase analítica – performance dos métodos de ensaio: 

– Sensibilidade e especificidade 

– Contaminações (“carry-over”) 

– Comparação da performance dos diferentes 

métodos  

 

• Fase pós analítica  - indicação de unidades erradas, 

transcrição dos resultados, validação dos relatórios 

 

 

 

Verificação – Relatórios de AEQ 
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• Pessoal – troca de amostras, reconstituição das 

amostras, indicação de unidades erradas, 

transcrição dos resultados, etc. (erros fortuitos) 

 

• Instalações e condições ambientais– contaminações 

(salas diferentes para a realização das etapas de 

PCR) 

 

• Equipamento – manutenção e calibração (erros 

sistemáticos e aleatórios) 

 

 

 

Verificação – Relatórios de AEQ 
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• Quantitativos 
• Qualitativos 
• Semi-quantitativos 
• Interpretações 
• Identificações 
• Casos estudo  
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Programas disponíveis 
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Genética Humana 

Analise, Isolamento e 
sequenciação de DNA 
Biologia molecular  



Grupos de trabalho  
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É  um dos melhores contributos para o levantamento detalhado: 
 
– Resultados dos participantes (criação de um sistema de melhoria da 

análise de dados obtidos diretamente dos relatórios e compara-los 
com os indicadores de desempenho de programas internacionais 
similares); 

– Seleção das melhores metodologias para a avaliação da performance 
dos laboratórios/métodos /valores de referência/tratamento 
estatístico; 

– Analise e validação de amostras controlo de avaliação externa; 
– Seleção de casos estudo; 
– Implementação de ensaios pilotos; 
– Divulgação dos dados recolhidos de modo à implementação de ações 

corretivas e preventivas; 
– Recomendações que possam melhorar as boas praticas laboratoriais. 
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Grupos de trabalho 
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Interpretação de resultados 

Amostras com 
níveis 

diferentes de 
concentração 

Parâmetros 

Métodos, 
Equipamentos, 

reagentes, 
calibradores 

Tratamento 
estatístico 
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A análise dos resultados é efetuada pelo tratamento estatístico e 

variável consoante: 

- as áreas,  

- a distribuição dos dados  

- natureza dos dados(qualitativos, quantitativos,         

  interpretações) , 

- natureza dos erros 

- número de resultados 

 

Para uma melhor visualização da distribuição dos resultados 

podem ser elaborados: 

 

 - Histogramas,  

 - Caixas de Bigodes,  

 - Curvas de Gauss e  

 - Diagramas de Youden. 
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O índice estatístico usado para avaliação do desempenho individual 

é o índice de desvio (ID) : 

alvos

alvox
DI.

alvo = média dos laboratórios de referência, média de consenso ou  mediana 

dos resultados 

 

x = seu resultado  

 

s alvo = desvio padrão dos laboratórios de referência ou a amplitude 

interquartílica normalizada usualmente recalculados após eliminação dos que 

se encontram fora do intervalo alvo ± 2s. 
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Excelentes 0    < ID  0,5 

Bons 0,5 < ID  2,0 

Satisfatórios 2,0 < ID  3,0 

Insatisfatórios se     ID > 3,0 

O índice de desvio permite classificar os vossos resultados 

(Apreciação) através do respetivo valor absoluto em cada uma das 

amostras: 
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Formulas utilizadas: 

 

Índice de desvio 

 

Coeficiente de variação Média Desvio padrão 

Amplitude interquartilica normalizada (AQN) 

Valor do 1º quartil (Q1)= percentil 25% 
Valor do 3º quartil (Q3)= percentil 75% 
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Mediana  
 

Valor que ocupa a posição central dos 
dados ordenados. 

 

A mediana pode dar ideia da tendência 
dos dados quando existem valores 
discrepantes. 

 

Se os dados não são simétricos: 

Mediana, dispersão quartil, amplitude 
interquartil 

Conceitos: Controlo da Qualidade 
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Moda  
 

 Valor mais frequente. 

 

Dados qualitativos não tem 
nem media, nem mediana, 
mas podem ter Moda. 

 
 

 

 

 

 

Conceitos: Controlo da Qualidade 
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• Quantitativos 
• Qualitativos 
• Semi-quantitativos 
• Identificações 
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• Quantitativos 
• Qualitativos 
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Cortisol 
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Diagrama de Youden  

 A localização será Ideal se se encontrar no 

ponto central, Óptima se entre 0 e 0,5, Boa 

se entre 0,5 e 2 D/s, Satisfatória entre 2 e 3 

D/s. Se a localização do resultado se 

encontrar entre as duas paralelas traçadas 

na diagonal, significa que a principal causa 

da variação se deve à existência de erros 

sistemáticos. 

  

Os pares de resultados em que os pontos de 

cruzamento se encontram bastante fora das 

diagonais, fazem prever erros fortuitos e 

mesmo erros grosseiros. 

Avalia a precisão e exatidão dos 

resultados de duas amostras em 

simultâneo, para a mesma 

determinação. 
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Cortisol 
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• Quantitativos 

• Quantitativos 
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• Quantitativos 
• Qualitativos 
• Identificações 
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• Quantitativos 
• Qualitativos 
• Semi-quantitativos 
• Interpretações 
• Identificações 
• Casos estudo  
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• Quantitativos 
• Qualitativos 
• Interpretações 
• Casos estudo  
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IgG rubéola   

27 

Interpretação dos relatórios de avaliação -  PNAEQ 

Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 



28 

Interpretação dos relatórios de avaliação -  PNAEQ 

Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 



Resultados laboratório 

participante 

Resultados OMS Avaliação dos resultados 

R = resistente 

(mutação detectada) 

R = resistente (mutação detectada) Score: 

S = sensível (ausência 

de mutação) 

S = sensível (ausência de mutação) 1 = correcto 

R = falsa resistência  

S = falsa sensibilidade 

nº 

estirpe 

OMS 

Fármacos testados Fármacos testados Fármacos testados 

  I R I R   I R   

2161 R R R 

(katG:Ser315Thr 

+ inh A: - 15T) 

R(rpoB:Ser531Leu) 1 1 

2538 R S R 

(katG:Ser315Thr) 

R(rpoB:His526Asn) 1 1 

3543 S R S R(rpoB:His526Tyr) 1 1 

9173 R R R (inh A: - 15T) R(rpoB:Ser531Leu) 1 1 

9715 S S S S 1 1 
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Micobacteriologia – 
Detecção molecular de 
multiresistência para M. 
tuberculosis, 1/12 

Avaliação dos 
Resultados: Os resultados 
dos laboratórios 
participantes foram 
comparados com os 
resultados de 
sequenciação.  



AEQ - Detecção do Vírus Influenza do Tipo A e B por 
PCR, 1/2011 

 Amostras:  

 8 amostras de vírus influenza inactivado( -20ºC ). 

 

Relatório de Avaliação 

Tipo Resultados correctos/total             (%) 

2011-01 B 9/11 (81,8) 

2011-02 A 11/11 (100) 

2011-03 A 11/11 (100) 

2011-04 Neg 9/11 (81,8) 

2011-05 A 11/11 (100) 

2011-06 Neg 8/11 (72,7) 

2011-07 B 9/11 (81,8) 

2011-08 A 11/11 (100) 

tipo Subtipo Resultados correctos/total               (%) 

2011-01 B - 

2011-02 A H1pdm 11/11 (100) 

2011-03 A H3 5/11 (45,5) 

2011-04 Neg - 

2011-05 A H1 4/11 (36,4) 

2011-06 Neg - 

2011-07 B - 

2011-08 A H1pdm 11/11 (100) 

Valor Alvo 
Amostra 

Resultado esperado 
      Tipo               Subtipo 

2011-1 B   

2011-2 A  H1pdm09; N1 

2011-3 A H3;N2 

2011-4 Negativ
o 

  

2011-5 A H1;N1 

2011-6 Negativ
o 

  

2011-7 B   

2011-8 A H1pdm09; N1 

Tabelas: Resultados corretos por amostra/Tipo 

(corretos/Total(%)) 
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• Quantitativos 
• Qualitativos 
• Semi-quantitativos 
• Interpretações 
• Identificações 
• Casos estudo  
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http://www.labquality.fi/eqa-eqas/search/?E*Q=statistic 
 

http://www.labquality.fi/eqa-eqas/search/?E*Q=statistic
http://www.labquality.fi/eqa-eqas/search/?E*Q=statistic
http://www.labquality.fi/eqa-eqas/search/?E*Q=statistic


Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

40 



Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

41 



42 



Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

43 



44 



45 



Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

46 



47 



48 



Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

49 



Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

50 



Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

51 



Interpretação dos relatórios de avaliação 
do PNAEQ 

52 



53 



54 



55 



56 



57 



58 



59 

Microscopia virtual  
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• Questionários 
• Indicadores 
• Interpretações 
• Identificações 
• Casos estudo  
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Indicadores de qualidade  

Pré analíticos 

Exemplos 
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Indicadores de qualidade  

Pós analíticos 

Exemplos 
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AEQ 

Identifica 

performance de laboratórios 

performance de Métodos 

performance do “Estado da Arte” 

Garantir 

Amostras Perfeitas 

Alvos confiáveis 

Avaliação relevante 
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