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O papel do EQA no controle de qualidade 

O Controle de Qualidade (CQ) é um processo vital para que os laboratórios possam monitorar a precisão e a acurácia dos 
testes de amostras de pacientes. Sem o controle de qualidade, os erros de laboratório poderiam passar despercebidos, 
resultando em diagnósticos errados ou em tratamentos atrasados o que poderia ser uma ameaça à vida do paciente.

tendo uma visão completa

Embora o Controle Interno de Qualidade (CIQ) tenha um 
trabalho vital, ele é apenas parte do quadro geral de gestão 
da qualidade. Por exemplo, o CIQ não aborda problemas 
de calibração, erros sistemáticos de instrumento ou amplos 
limites ‘aceitáveis’. Da mesma forma, enquanto O CIQ 
monitora efetivamente a reprodutibilidade ou precisão 
de testes laboratoriais, não permite que os laboratórios 
monitorem parcialidade ou acurácia. A acurácia refere-se ao 
grau de proximidade do resultado gerado pelo laboratório, 
e é o verdadeiro valor da amostra, a fim de monitorar 

efetivamente a acurácia, os laboratórios devem participar 
de uma programa de avaliação externa da qualidade (AEQ) 
de alta qualidade.

Avaliação externa da qualidade (AEQ), também conhecida 
como O teste de proficiência (TP) fornece:
“um sistema de verificação objetiva dos resultados 
de laboratório por meio de de uma agência externa” 
(Organização Mundial da Saúde, 1981).

A participação em um programa de AEQ é recomendada para todos os laboratórios, de fato, A ISO15189 diz:
“o laboratório deve participar em comparações interlaboratoriais, tais como as organizadas por esquemas externos de 
avaliação da qualidade”.

É importante que os laboratórios participem de um esquema de AEQ acreditado pela ISO 17043, a fim de verificar a 
confiabilidade de seus resultados, o CIQ por si só não é suficiente.

O seguinte exemplo da vida real destaca a importância de
participar de um esquema de AEQ respeitável, além de 
participar diariamente de CQI, a fim de garantir a qualidade 
do laboratório, e evitar a liberação de resultados incorretos 
de pacientes

Este laboratório estava utilizando o CQ do fabricante do 
instrumento para seu ensaio de procalcitonina. A Figura 1 
mostra que o os resultados do laboratório sempre estiveram 
dentro do SDI e não mostraram parcialidade. De acordo 
com estes resultados, o laboratório tem excelente precisão 
e exatidão. Entretanto, quando o laboratório participou de 
um esquema de AQE (Fig. 2.) eles descobriram que este não 
era o caso.

Exemplos da vida real
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Fig 1: Gráfico do Controle de Qualidade Interno Fig 2: Gráfico dos resultados da avaliação externa da qualidade

A Figura 2 mostra os resultados que o laboratório recebeu 
de sua participação em um esquema de AEQ. O gráfico 
de Levey-Jennings no relatório mostra claramente o 

desempenho errático que levou a a identificação de uma falha 
no instrumento, que o CIQ falhou em detectar.



O AEQ fornece um meio de avaliar periodicamente o 
desemphenho do laboratorio em comparação com outros 
laboratórios que utilizam o mesmo método e instrumento. 
Ao contrário do CIQ, o AEQ fornece um método eficaz de 
monitoramento do viés de um laboratório ou Acurácia através 
da análise de amostras de concentrações desconhecidas 
também conhecidas como “amostras cegas”. Também 
permite a avaliação do processo completo de testes, incluindo
fases pré-analítica, analítica e pós-analítica.

Após análise, os resultados são apresentados ao organizador 
do esquema para avaliação estatística. Os laboratórios irão 
posteriormente recebem um relatório comparando seu 
desempenho com o de outros participantes do programa.

Como funciona o AEQ?
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Registrar os instrumentos e métodos
usados em seu laboratório no RIQAS.
net ou preenchendo o formulário de 
inscrição. Os documentos de matrícula 
estão disponíveis em riqas.com e devem 
ser apresentados 3 semanas antes do 
começo do ciclo. Verifique as políticas do 
RIQAS em  questionário do método.

1
Receba um conjunto de 

amostras numeradas 
juntamente com um 

nome de usuário/senha 
para acessar
RIQAS.Net.

2

Analisar a amostra na 
data recomendada, 

seguindo cuidadosamente 
as instruções de uso. 3

Insira seus resultados via
RIQAS.Net e envie antes do 
prazo final.4

Receba o relatório por  
e-mail e revise-o para 
avaliar o desempenho5

Receba um relatório de fim de ciclo, um 
certificado de desempenho aceitável e 
um certificado de participação no final 

do ciclo, desde que mais da metade dos 
resultados sejam devolvidos.

6

Mudanças de método e registro
de parâmetros adicionais podem 
ser submetidos via RIQAS.Net7



O AEQ desempenha um papel essencial na garantia da 
qualidade do laboratório apoiando o CIQ diário. Facilita 

a comparação de desempenho interlaboratorial trazendo 
maior padronização em testes de diagnóstico.

Benefícios do AEQ

AEQ tem uma série de funções:
• Ele compara diferentes métodos analíticos
• Inicia e avalia ações corretivas
• Fornece uma visão objetiva do desempenho do sistema de teste que o CIQ sozinho não pode fornecer
• Melhora o a comparação interlaboratorial e ajuda a elevar os padrões
• Mantém e melhora a qualidade analítica dos testes de laboratório
• Ajuda os laboratórios a detectar falhas nos equipamentos, identificar problemas de reagentes e rever a competência do pessoal

Em resumo, a participação em um esquema de AEQ dará 
aos laboratórios maior confiança (e evidência) de que os 
resultados dos pacientes que estão sendo liberados  são 

confiáveis e precisos. Resultados de qualidade reduzirão 
tempo e custos de mão-de-obra, e o mais importante, 
fornecem diagnóstico e tratamento do paciente.

O que um laboratório deve procurar ao escolher um esquema de AEQ?

Primeiramente, certifique-se de que o esquema seja 
inspecionado e credenciado aos padrões internacionais de 
boas práticas. Deve ser credenciado à ISO/IEC 17043:2010, 
que delineia o requisitos gerais para os testes de proficiência. 
Credenciamento a este nível dá aos participantes do 
esquema a confiança de que é adequado para o propósito.

A frequência dos relatórios dos programas também 
é importante, quanto mais frequente, melhor. Alguns 
esquemas internacionais oferecem relatórios bissemanais e 
mensais que permitam identificação de erros mais cedo.

É vital que a AEQ seja realizado regularmente. Muitos 
esquemas de AEQ operam em uma base trimestral ou 
ainda com menor frequencia, sob estas circunstâncias 
os laboratórios são incapazes de identificar erros em seu 
sistema de teste até receberem seu próximo relatório de 

AEQ que pode estar a vários meses de distância

Nesses casos, os laboratórios são confrontados com 
a seguinte pergunta; quando ocorreu o erro e quantas 
amostras de pacientes foram potencialmente afetadas?

Alguns esquemas podem devolver os relatórios dentro 
de 24-72 horas, isto permite que ações corretivas sejam 
implementadas imediatamente com efeito mínimo nas 
operações do laboratório.

“Os programas externos de avaliação da qualidade devem, 
quando possível, proporcionar desafios clinicamente relevantes 
que mimetizem amostras de pacientes” ISO15189

Um bom esquema de AEQ terá um grande número de
participantes - quanto maior o grupo de pares, melhor.

Isso garante um extenso banco de dados de resultados para 
muitos métodos analíticos e aumenta a validade estatística. 
Por participar de um esquema internacional (em oposição a
um esquema nacional) os laboratórios têm acesso aos dados 
de pares dando uma representação realmente global da 
avaliação dos fabricantes de instrumento e kits de diagnóstico.

Lista de verificação do AEQ

Grande número de participantes

Credenciado à ISO/IEC 17043:2010

Relatórios frequentes

Relatório rápido, de preferência em 3 dias

Programas consolidados que oferecem amostras multi-analíticas

Relatórios abrangentes e fáceis de usar



Como parte de seu esquema de AQE, você receberá 
amostras ‘cegas’ a serem analisadas como se fossem 
amostras de pacientes. As análises devem ser fornecidas em 
uma faixa realista de concentrações, permitindo a avaliação 
de concentrações normais e concentrações anormais, tanto 
analíticas quanto de decisão clínica deve ser cobertas. É 
importante que as amostras devem ser estáveis, mas livre 
de interferências de conservantes ou estabilizadores, e 
oferecer uma matriz consistente com uma amostra humana. 
Laboratórios devem estar confiantes de que o material de 
AEQ espelha o de amostras de pacientes.

Os programas de AEQ devem oferecer flexibilidade 
para personalizar o programa e atender às exigências 
exclusivas do laboratório. Alguns esquemas oferecem 

uma consolidação efetiva dos programas através do 
fornecimento de amostras multi-analíticas. Isto permite 
laboratórios reduzir significativamente o número de 
programas de AEQ necessários para cobrir seu menu de 
ensaios, assim aumentando a produtividade e a eficiência 
enquanto cumprem sua Necessidades do AEQ

Talvez o principal valor da participação em um esquema 
de AEQ encontra-se no relatório gerado pelo fornecedor 
do esquema. Não só devem ser relatórios abrangentes 
que cubram uma ampla gama de estatísticas e gráficos é 
também importante que eles sejam fáceis de usar e de fácil 
interpretação. Fique atento aos relatórios que fornecem um 
meio de avaliar visualmente desempenho de seu laboratório 
ao longo do tempo.

Se o seu esquema de AEQ existente não atender plenamente 
as seu necessidades laboratoriais, você pode se beneficiar 
ao complementar seu esquema existente com programas 
individuais de outro esquema de avaliação da qualidade 
internacional. mudar completamente de fornecedor de 
AEQ pode ser uma proposta complicada para alguns 
laboratórios, particularmente se você faz parte de uma 
cadeia de laboratórios.

Complementando seu esquema existente com programas 
de outro esquema de AEQ você pode se beneficiar de 
várias maneiras, por exemplo, um programa de maior 
frequência, acesso a programas de rotinas menores e 
programas multi-analíticos.

Esquemas de AEQ Suplementares

Ao olhar além de seu esquema de AEQ, você pode ser
capaz de satisfazer suas necessidades completas de AEQ, 
cobrindo seu gama completa de ensaios, aumentando 

a produtividade e, por fim, economizando seu tempo e 
dinheiro do laboratório.

Conclusão

Se você quiser mais informações, entre em contato:

Equipe de Marketing QC

    T +44 (0) 28 9442 2413 | E acusera@randox.com | E marketing@randox.com



Como fabricante líder mundial de controles multianalíticos de terceira opinião, milhares de laboratórios confiam na
Randox para avaliar com precisão o desempenho do sistema de testes e, em última análise, dar-lhes a confiança necessária
para liberar os resultados dos testes dos pacientes. Com mais de 390 analitos disponíveis, o número de controles
individuais necessários para cobrir seu menu de testes é signif icativamente reduzido ao mesmo tempo em que reduz
custos, tempo e espaço de armazenamento. Estão disponíveis opções de formatos, incluindo líquido ou liofilizado, que 
garante flexibilidade e adequação para laboratórios de todos os tamanhos e orçamentos. Muitas características da
linha Acusera podem ajudá-lo a cumprir os requisitos da ISO 15189:2012:

• Projetado para reagir ao sistema de teste da mesma forma que uma amostra de paciente, ajudando a reduzir as mudanças 
inconvenientes nos resultados de CQ quando o lote de reagentes é alterado e, por fim, fornecendo uma indicação real do 
desempenho do laboratório.

• A presença de analitos em níveis de decisão chave garante o desempenho preciso do instrumento e elimina a necessidade de 
controles adicionais de baixo/alto nível que acrescentam nas despesas

• Fabricado independentemente de qualquer instrumento, a linha Acusera oferece uma avaliação de desempenho imparcial de 
qualquer instrumento ou método, eliminando a necessidade de múltiplos controles específicos para cada  instrumento.

Portfólio de produtos

Antioxidantes  |  Gasometria  |  Marcadores cardíacos  |  Química de Rotina  |  Coagulação  |  Hematologia  |  Diabetes

Imunoensaio  |  Imunologia  |  Lipídios  |  POCT  |  Drogas terapêuticas  |  Toxicologia  |  Química da urina

Controles de qualidade de terceira opiniãoACUSERA

Combinando de forma conveniente mais de 100 analitos em um único controle,
os laboratórios podem reduzir signif icativamente os custos e consolidar sem
comprometer a qualidade. Como verdadeiros controles de terceira opinião, a avaliação
de desempenho imparcial com qualquer instrumento ou método é garantida.



Gerenciamento de dados interlaboratoriaisACUSERA 24•7
Projetado para uso com a linha Acusera de controles de terceira opinião, o software Acusera 24•7 ajuda os laboratórios
a monitorar e interpretar seus dados de CQ. O acesso a uma gama impressionante de recursos, incluindo gráficos
interativos, o cálculo automático da Incerteza de Medição & Métricas Sigma e dados de grupos de pares ao vivo gerados
a partir de nosso extenso banco de dados de laboratórios participantes, garante que o Acusera 24•7 seja o pacote
mais abrangente disponível.

• Análise estatística avançada com cálculo automático de métricas de desempenho incluindo; Sigma, UM, TE & %Bias. 

• Descubra instantaneamente como você se compara a seus pares com estatísticas de grupos pares atualizadas ao vivo em 
tempo real, reduzindo o tempo e o dinheiro gastos na solução de problemas.

• Gráficos interativos que permitem adicionar eventos e múltiplos conjuntos de dados para um monitoramento rápido e fácil do 
desempenho

• Importação automatizada de dados com conexão bidirecional ao LIMS (eliminando a entrada manual de dados).

Características do software 

Painel de controle  |  Histórico de resultados  |  Gráficos Interativos de Levey-Jennings  |  Gráficos Histogramáticos 

Interativos  |  Gráficos resumidos de desempenho  |  Relatório de análise estatística  |  Relatório de métricas estatísticas

Relatório de Incerteza de Medição  |  Relatório de Exceções  |  Estatísticas do Grupo de Pares  |  Conselheiro Acusera 

Relatório de Trilha de Auditoria

ISO 15189:2012

‘O laboratório deve ter um procedimento para evitar a liberação de resultados de pacientes 
no caso de falha no controle de qualidade. Quando as regras do controles de
qualidade  são violadas e indicam que os resultados dos exames
provavelmente conterão erros significativos, os resultados devem ser
rejeitados... Os dados de Controle de Qualidade devem ser revisado em
intervalos regulares para detectar tendências no desempenho do exame’.
ISO 15189:
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