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ABSTRACT 

Introduction: Every process is subject to variation in the results of repeated analyses, that is why quality control was conceived to 
measure and evaluate this variation. In addition to the daily analysis of control results, a long-term assessment should evaluate 
the analytical performance of each method for inaccuracy and imprecision according to quality specifications (QS). Objective: 
This study aimed to evaluate the analytical performance of biochemical parameters of the Clinical Analysis Laboratory (CAL) of a 
Brazilian university hospital, according to the QS based on biological variation and comparing to an international laboratory. 
Material and method: Twenty-six biochemical parameters were analyzed. The QS for coefficient of variation (CV), bias and 
total error (TE) were calculated according to the intraindividual (CVbi) and interindividual (CVbg) biological variation of the 
analytes described in the literature. The sigma metric (σ) was also calculated based on desirable TE and Clinical Laboratory 
Improvement Amendments (CLIA). Results: Calcium and sodium analytes were out of the QS for all criteria used (CV, bias and 
TE) in both laboratories. CAL showed 19% of analytes (albumin, calcium, magnesium, total protein, and sodium) outside the QS 
in all criteria, and the international laboratory 8%. Using the sigma metric, the analytical performance of CAL was also inferior 

RESUMO 

Introdução: Todo processo é passível de variação nos resultados de análises repetidas, por isso, o controle da qualidade foi pensado como 
forma de mensurar essa variação. Além da análise diária dos resultados de controle, deve-se avaliar, em longo prazo, o desempenho 
analítico de cada método quanto à imprecisão e à inexatidão de acordo com as especificações da qualidade (EDQ). Objetivos: Os objetivos 
deste estudo foram avaliar o desempenho analítico de parâmetros bioquímicos do Laboratório de Análises Clínicas (LAC) de um hospital 
universitário brasileiro em relação às EDQ baseadas na variação biológica e compará-lo com o de um laboratório de grande porte 
internacional. Material e método: Foram analisados 26 parâmetros bioquímicos. As EDQ para coeficiente de variação (CV), bias e erro 
total (ET) foram calculadas de acordo com a variação biológica intraindividual (CVbi) e interindividual (CVbg) dos analitos descritas na 
literatura. A métrica sigma (σ) também foi calculada com base no ET desejável e no Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). 
Resultados: Os analitos cálcio e sódio ficaram fora das EDQ para todos os critérios utilizados (CV, bias e ET) em ambos os laboratórios. 
O LAC apresentou 19% dos analitos (albumina, cálcio, magnésio, proteínas totais e sódio) fora das EDQ em todos os critérios, e o laboratório 
de grande porte, 8%. Utilizando a métrica sigma, o desempenho analítico do LAC também foi inferior ao do laboratório comparado: 54% 
dos analitos com σ < 3 versus 38%. Conclusão: A métrica sigma mostrou-se mais rigorosa na avaliação do desempenho analítico de 
parâmetros bioquímicos quando em comparação com as EDQ baseadas na variação biológica. O não alcance das metas de qualidade 
não se mostrou laboratório-específico.
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regarding to the comparative laboratory: 54% of analytes with σ < 3 versus 38%. Conclusion: The sigma metric was more rigorous 
in the evaluation of the analytical performance of biochemical parameters compared to the QS based on biological variation. The 
non-achievement of quality goals was not laboratory-specific.

Key words: total quality management; analytical quality control; quality control; benchmarking.

RESUMEN 

Introducción: Todo proceso está sujeto a variación en los resultados de los análisis repetidos, por lo que se pensó el control de calidad 
como una forma de medir esta variación. Además del análisis diario de los resultados de control, debe evaluarse el rendimiento 
analítico a largo plazo de cada método em cuanto a imprecisiones e inexactitudes según las especificaciones de calidad (EDC). 
Objetivos: Los objetivos de este estudio fueron evaluar el desempeño analítico de los parámetros bioquímicos del Laboratorio 
de Análisis Clínicos (LAC) de un hospital universitario brasileño en relación con las EDC basadas en la variación biológica y 
compararlo con el de un gran laboratorio internacional. Material y método: Se analizaron 26 parámetros bioquímicos. Las 
EDC para el coeficiente de variación (CV), el sesgo y el error total (ET) se calcularon según la variación biológica intraindividual 
(CVbi) e interindividual (CVbg) de los analitos descritos en la literatura. La métrica sigma (σ) también se calculó en base al ET 
deseable y al Clinical Laboratory Improvement Amendments [(CLIA) – Enmiendas de mejora del laboratorio clínico]. Resultados: 
Los analitos de calcio y sodio estuvieron fuera de las EDC para todos los criterios utilizados (CV, sesgo y ET) en ambos laboratorios. 
El LAC tenía el 19% de los analitos (albúmina, calcio, magnesio, proteína total y sodio) fuera de las EDC en todos los criterios, y el 
gran laboratorio, el 8%. Utilizando la métrica sigma, el rendimiento analítico del LAC también fue inferior al del laboratorio de 
comparación: 54% de analitos con σ < 3 versus 38%. Conclusión: La métrica sigma demostró ser más rigurosa en la evaluación 
del desempeño analítico de los parámetros bioquímicos en comparación con las EDC basadas en la variación biológica. El 
incumplimiento de los objetivos de calidad no fue laboratorio-específico.

Palabras clave: gestión de la calidad total; control analítico de calidad; control de calidad; benchmarking.

INTRODUÇÃO

Todo processo é passível de variação nos resultados de 
análises repetidas, por isso, o controle da qualidade foi pensado 
como forma de mensurar e avaliar essa variação, além de indicar 
oportunidades de melhoria para que os resultados se mantenham 
nos limites confiáveis(1).

Por meio do coeficiente de variação analítico (CV), o 
Controle Interno da Qualidade (CIQ) avalia a precisão de um 
método analítico, ou seja, o quão próximos uns dos outros estão 
os resultados de uma mesma amostra analisada em diferentes 
momentos. O Controle Externo da Qualidade (CEQ) avalia 
a exatidão do método por meio do bias (erro), que indica a 
proximidade com o resultado da análise considerado verdadeiro. 
Os dois parâmetros são essenciais na escolha e na avaliação do 
desempenho analítico de um método e condizem com a qualidade 
dos resultados dos pacientes, consequentemente, na decisão 
médica(2).

A precisão do método analítico influencia principalmente na 
análise dos testes realizados para monitoramento de doenças, ou 
seja, a variação do método não deve ser maior do que a variação 
biológica do analito no indivíduo, o que pode dificultar a avaliação 
do tratamento em curso(3). A exatidão do método analítico, no 
entanto, relaciona-se especialmente com o diagnóstico de algum 
agravo, pois o resultado obtido na análise precisa estar muito 
próximo do real para avaliação da condição de saúde do paciente. 
Contudo, a maioria dos exames laboratoriais são utilizados tanto 
para diagnóstico quanto para monitoramento de doenças, sendo a 
precisão e a exatidão do método igualmente importantes(4).

Além da análise dos resultados do CIQ e do CEQ, deve-se 
avaliar, em longo prazo, o desempenho analítico de cada 
método quanto à imprecisão e à inexatidão de acordo com as 
especificações (metas) da qualidade(5, 6). Há modelos hierárquicos 
para estabelecer as metas da qualidade, também chamadas de 
especificações da qualidade analítica para CV, bias e erro total 
(ET) de cada método analítico do laboratório(7).



3

Barbara Rahn; Ales Jerin; Milan Skitek; Nada Snoj; Flávia Martinello

e4012021

Mantendo a mesma ordem hierárquica, após 15 anos, as 
especificações da qualidade analítica foram revisadas e resumidas 
de cinco para apenas três categorias: especificações com base nas 
decisões clínicas, na variação biológica e no estado da arte. Além 
disso, foram relacionados critérios para análise e utilização dos 
estudos de variação biológica(8, 9).

A especificação da qualidade baseada na variação biológica é 
a mais amplamente difundida. O método é mais vantajoso por ser 
acessível a qualquer laboratório, independentemente do porte, do 
local e do tipo, e é consolidado com modelos simples e aplicáveis 
nas necessidades médicas(5). Os coeficientes de variação biológica 
intraindividual (CVbi) e interindividual ou intergrupos (CVbg) 
são utilizados para definir a especificação da qualidade (EDQ) de 
cada parâmetro em condições ótimas, desejáveis e mínimas(3, 10).

A base de dados de Westgard compila centenas de estudos 
e especifica o CVbi e o CVbg da maioria dos parâmetros 
laboratoriais. Contudo, um estudo recente, The European 
Biological Variation Study (EuBIVAS) da European Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratoy Medicine, estabeleceu valores 
de CVbi e CVbg diferentes dos anteriormente utilizados para alguns 
parâmetros(11, 12).

Visto que a padronização de resultados entre laboratórios 
do mundo todo, independentemente da plataforma analítica 
utilizada, é almejada para melhorar as decisões clínicas e a 
segurança do paciente, a análise e a comparação do desempenho 
analítico representam importante iniciativa não apenas 
verificando a qualidade de um laboratório, mas fornecendo dados 
de como está o processo de padronização entre laboratórios(13).

Outra maneira de avaliação e comparação de desempenho 
analítico é por meio da metodologia Six Sigma, que correlaciona 
sua métrica com a probabilidade de erros (falhas) ocorrerem em 
um milhão de oportunidades, buscando a redução de custos do 
laboratório e a satisfação do cliente. No modelo Six Sigma de 
gerenciamento da qualidade total, a métrica sigma é a medida 
objetiva central da qualidade e a base para o desenvolvimento do 
controle de qualidade. O desempenho de um processo pode ser 
medido pela equação adaptada para a medicina laboratorial, em 
que sigma (σ) = (ET desejável – bias%)/CV%. Quanto maior o 
sigma, melhor o desempenho(14-16).

O aumento da qualidade no laboratório visa à diminuição 
de desperdícios com exames repetidos, novas coletas, diagnósticos 
errados e tratamentos desnecessários. É difícil estimar em números 
o valor dos gastos que pode ser economizado, mas é certo o 
impacto da produção de um resultado com desempenho analítico 
aceitável sobre a decisão clínica e a segurança do paciente. 
Os objetivos deste estudo são avaliar o desempenho analítico 
de parâmetros bioquímicos de um laboratório de um hospital 

universitário em relação às especificações da qualidade com base 
na variação biológica e compará-lo com dados da literatura e de 
outro laboratório de grande porte.

MATERIAL E MÉTODO

O laboratório de análises clínicas (LAC) do Hospital 
Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC), que 
possui cerca de 200 leitos ativos, é um estabelecimento de saúde 
de referência que, no ano de 2017, atendeu 444.897 pacientes, 
sendo 127.096 internos e 317.801 externos. O HU/UFSC atende 
diversas especialidades médicas, dando o suporte necessário para 
o diagnóstico e o monitoramento das mais variadas enfermidades. 
Em 2017, o LAC realizou 692.875 exames, com uma média de 
quase 10 mil testes por funcionário. Os parâmetros mais analisados 
no setor de bioquímica foram creatinina (41.912), ureia (29.623), 
potássio (25.658), sódio (24.400) e glicose (23.301).

Foi avaliado o desempenho analítico dos parâmetros 
bioquímicos: ácido lático, ácido úrico, alanina aminotransferase 
(ALT), albumina, amilase, aspartato aminotransferase (AST), 
bilirrubina direta (BD), bilirrubina total (BT), cálcio (Ca), creatina 
fosfoquinase total (CK total), colesterol total (CT), colesterol 
HDL, creatinina, ferro (Fe), fosfatase alcalina (FA), fósforo (P), 
gama-glutamiltransferase (GGT), glicose, lactato desidrogenase 
(LDH), lipase, magnésio (Mg), potássio (K), proteínas totais (PT), 
sódio (Na), triglicerídeos (TGL) e ureia. Os respectivos métodos 
analíticos estão apresentados na Tabela 1.

As especificações da qualidade analítica foram definidas 
segundo a Sociedade Espanhola de Bioquímica Clínica (SEQC)(10), 
utilizando-se o CVbi e o CVbg da base de dados de Westgard ou 
EuBIVAS, apresentados na Tabela 1.

A coleta dos dados do CIQ foi realizada no autoanalisador 
Dimension® RxL Max 1 (Siemens, EUA) do setor de Bioquímica 
do LAC do HU/UFSC, que realiza o CIQ apenas uma vez ao dia no 
início da manhã. O desempenho analítico dos analitos do hospital 
universitário foi comparado com o dos respectivos analitos do 
laboratório do Instituto de Química e Bioquímica Clínica [Klinični 
Inštitut Za Klinično Kemijo in Biokemijo (KIKKB)] do Centro 
Médico Universitário de Liubliana (Univerzitetni Klinični Center 
Ljubljana) da Eslovênia, que realiza o CIQ cinco vezes ao dia e 
utiliza o equipamento Advia® 1800, Siemens (EUA) e é acreditado 
pela ISO 15.189. O Centro Médico possui cerca de dois mil leitos. No 
ano de 2017, foram realizados 6.510.455 exames, cerca de 46 mil 
testes por funcionário. Os dados foram coletados no ano de 2018.

O CV foi acessado pela análise dos resultados do CIQ no próprio 
autoanalisador para os dois níveis de controle do tipo soro. Foram 
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TABELA 1 – Coeficiente de variação biológica intraindividual e interindividual e métodos analíticos dos parâmetros bioquímicos

Parâmetro bioquímico CVbi (%) CVbg (%) Método analítico (LAC) Método analítico (KIKKB)

Ácido lático 27,2 16,7 Oxidação do lactato a piruvato Oxidação do lactato a piruvato

Ácido úrico 8,32# 23,6# Uricase Uricase

ALT 19,4 41,6 L-alanina e lactato desidrogenase UV com piridoxal-5-fosfato

Albumina 3,2 4,75 Vermelho de bromocresol Verde de bromocresol

Amilase 8,7 28,3 Cinético colorimétrico Etilideno-p-nitrofenil-maltoheptaosidio G7-PNP

AST 12,3 23,1 L-aspartato e malatodesidrogenase UV com piridoxal-5-fosfato

BD 20,9# 31,1# Colorimétrico de ponto final Doumas Oxidação do vanádio

BT 20,9# 26,6# Colorimétrico de ponto final Doumas Oxidação do vanádio

Ca 1,81# 2,73# Orto-cresolftaleína complexona Ortocresolftaleína complexona

CK total 22,8 40,0 Enzimático acoplado* Ativador N-acetilcisteína

Colesterol 5,18# 17,4# Colorimétrico de ponto final Colesterol oxidase, esterase e peroxidase

Creatinina 4,7# 19,0# Reação cinética de Jaffé modificada Taxa cinética de picrato alcalino*-IDMS

Fe 26,5 23,2 Ensaio direto de ferro de Smith adaptado Ferrozina sem desproteinização

FA 6,45 26,1 Cinético colorimétrico* p-nitrofenilfosfato*

Fósforo 7,67# 10,5# Fosfomolibdato Método do fosfomolibdato

HDL 5,67# 25,1# Colorimétrico de ponto final Polímero poliânion, método direto
CV: coeficiente de variação; LAC: Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de Química e Bioquímica Clínica da Eslovênia; ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato 
aminotransferase; BD: bilirrubina direta; BT: bilirrubina total; Ca: cálcio; CK total: creatina fosfoquinase total; Fe: ferro; FA: fosfatase alcalina; HDL: lipoproteína de alta densidade.

analisados os resultados de controle obtidos no período de janeiro 
a maio de 2019, e considerados aceitáveis os resultados observados 
em 95% da distribuição normal, ou seja, em ± 2 desvios padrão 
(DP) da média indicada pelo fabricante do controle.

Para o cálculo do bias médio, foram analisados os relatórios 
do CEQ, fornecidos mensalmente pelo Programa Nacional de 
Controle de Qualidade (PNCQ), dos meses de janeiro a maio 
de 2019. Foi considerado bias a diferença percentual entre o 
resultado da amostra-controle analisada pelo laboratório do 
hospital universitário e o resultado médio do grupo pareado, 
representado no relatório pelo desvio relativo à média (DRM) (%). 

A partir do CV e do bias, o ET foi calculado(17) e expresso em 
porcentagem (%). A performance analítica desses parâmetros 
foi classificada como desempenho ótimo, desejável e mínimo, 
segundo as especificações da qualidade baseadas na variação 
biológica.

Considerando o CV e o bias observados, também foi 
determinado o desempenho analítico sigma (σ) de cada analito 
bioquímico, utilizando-se a calculadora online de Westgard(18) 
para a comparação com outros estudos que utilizam essa 
métrica. O sigma foi calculado de duas formas: utilizando-se o ET 
desejável, de acordo com as especificações da qualidade baseadas 
na variação biológica, e o ET permitido pelo Clinical Laboratory 
Improvement Amendments (CLIA), atualizado em 2019(19). Foi 
considerado σ < 3 como desempenho analítico inaceitável. 

RESULTADOS

Os dados do CIQ e do CEQ foram classificados conforme 
o desempenho analítico baseado na variação biológica 
intraindividual e interindividual. O desempenho analítico 
analisado pelo CV de cada parâmetro bioquímico está apresentado 
na Tabela 2 e na Figura 1.

O desempenho analítico analisado pelo bias de cada parâmetro 
bioquímico está apresentado na Tabela 3 e na Figura 2.

O desempenho analítico analisado pelo erro total de cada 
parâmetro bioquímico está apresentado na Tabela 4 e na Figura 3.

TABELA 2 – Classificação do desempenho analítico de 
acordo com CV de cada analito

Desempenho Analitos no LAC (nº) Analitos no KIKKB (nº)

Ótimo
ALT, BT, CK total, Fe, lipase, 

GGT, TGL (7)

Ácido lático, ácido úrico, ALT, amilase, 
BT, CK total, Fe, LDH, lipase, GGT, 

TGL, ureia (12)

Desejável
Ácido lático, ácido úrico, 

amilase, AST, BD, P, K, ureia (8)
Albumina, AST, BD, creatinina, P, 

glicose, K (7)

Mínimo
Colesterol, creatinina, FA, LDH, 

glicose (5) 
Colesterol, FA, HDL (3)

Fora das EDQ
Albumina, Ca, HDL, Mg, PT, 

Na (6)
Ca, Mg, PT, Na (4)

CV: coeficiente de variação; LAC: Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de 
Química e Bioquímica Clínica da Eslovênia; EDQ: especificações da qualidade; ALT: 
alanina aminotransferase; BT: bilirrubina total; CK total: creatina fosfoquinase total; Fe: 
ferro; GGT: gama-glutamiltransferase; TGL: triglicerídeos; LDH: lactato desidrogenase; BD: 
bilirrubina direta; P: fósforo; K: potássio; AST: aspartato aminotransferase; FA: fosfatase 
alcalina; HDL: lipoproteína de alta densidade; Ca: cálcio; Mg: magnésio; PT: proteínas 
totais; Na: sódio.
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FIGURA 1 – Distribuição percentual dos analitos de acordo com o desempenho analítico 
do coeficiente de variação na ULAC e no KIKKB

ULAC: Unidade de Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de Química e 
Bioquímica Clínica da Eslovênia; EDQ: especificações da qualidade.

 ULAC KIKKB

 Ótimo Desejavél Mínimo Fora das EDQ

TABELA 3 – Classificação do desempenho analítico de acordo
com bias de cada analito

Desempenho Analitos no LAC (nº) Analitos no KIKKB (nº)

Ótimo
Amilase, BD, BT, CK total, Fe, HDL, 

LDH, GGT, TGL, ureia (10)

Ácido lático, ácido úrico, ALT, 
amilase, AST, BD, BT, Fe, FA, P, LDH, 

lipase, GGT, TGL, ureia (15) 

Desejável
Ácido úrico, ALT, AST, colesterol, P, 

lipase (6)
CK total, colesterol, creatinina, 

HDL, Mg, PT (6)

Mínimo Ácido lático (1) Glicose (1)

Fora das EDQ
Albumina, Ca, creatinina, FA, Mg, 

glicose, K, PT, Na (9)
Albumina, Ca, K, Na (4)

LAC: Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de Química e Bioquímica Clínica da 
Eslovênia; EDQ: especificações da qualidade; BD: bilirrubina direta; BT: bilirrubina total; 
CK total: creatina fosfoquinase total; Fe: ferro; HDL: lipoproteína de alta densidade.; LDH: 
lactato desidrogenase; GGT: gama-glutamiltransferase; TGL: triglicerídeos; P: fósforo; ALT: 
alanina aminotransferase; AST: aspartato aminotransferase; Mg: magnésio; PT: proteínas 
totais; Ca: cálcio; FA: fosfatase alcalina; K: potássio; Na: sódio.

FIGURA 2 – Distribuição percentual dos analitos de acordo com o desempenho analítico 
do bias na ULAC e no KIKKB

ULAC: Unidade de Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de Química e 
Bioquímica Clínica da Eslovênia; EDQ: especificações da qualidade.

 ULAC KIKKB
 
 Ótimo Desejavél Mínimo Fora das EDQ

TABELA 4 – Classificação do desempenho analítico de acordo 
com ET de cada analito

Desempenho Analitos no LAC (nº) Analitos no KIKKB (nº)

Ótimo BD, BT, CK total, Fe, GGT, TGL (6)

Ácido lático, ácido úrico, ALT, 
amilase, AST, BD, BT, CK total, Fe, 

LDH, lipase,
GGT, TGL, ureia (14)

Desejável
Ácido lático, ácido úrico, ALT, HDL, 
LDH, lipase, amilase, AST, P, ureia 

(10)

Colesterol, creatinina, FA, P, HDL 
(5)

Mínimo Colesterol, creatinina, glicose (3) Albumina, Mg, glicose, K, PT (5)

Fora das EDQ Albumina, Ca, FA, Mg, K, PT, Na (7) Ca, Na (2)
ET: erro total; LAC: Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de Química e 
Bioquímica Clínica da Eslovênia; EDQ: especificações da qualidade; BD: bilirrubina 
direta; BT: bilirrubina total; CK total: creatina fosfoquinase total; Fe: ferro; GGT: gama- 
-glutamiltransferase; TGL: triglicerídeos; ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato 
aminotransferase; LDH: lactato desidrogenase; HDL: lipoproteína de alta densidade; P: 
fósforo; FA: fosfatase alcalina; Mg: magnésio; K: potássio; PT: proteínas totais; Ca: cálcio; 
Na: sódio.

FIGURA 3 – Distribuição percentual dos analitos de acordo com o desempenho analítico 
do ET na ULAC e no KIKKB

ULAC: Unidade de Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de Química e 
Bioquímica Clínica da Eslovênia; EDQ: especificações da qualidade.

 CAL KIKKB
 
 Ótimo Desejavél Mínimo Fora das EDQ

Os analitos bioquímicos também foram classificados de acordo 
com seu nível sigma de desempenho, conforme demonstrado na 
Tabela 5.

DISCUSSÃO

O conhecimento das causas de erros pode ajudar 
consideravelmente no reconhecimento deles e na agilidade de 
resolução enquanto ainda estão ocorrendo. Quando erros são 
identificados pelo CIQ, os resultados dos pacientes deveriam ser 
retidos e reanalisados após ação corretiva(20). Da mesma forma, o 
bias observado no CEQ deve ser utilizado para avaliar o possível 
impacto sobre o desfecho de resultados anteriormente liberados.
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TABELA 5 – Desempenho analítico de acordo com a métrica sigma de cada analito utilizando o ET permitido pelo CLIA e 
o ET desejável de acordo com a variação biológica

Desempenho Analitos no LAC (nº; %) Analitos no KIKKB (nº; %)

Sigma calculado
Com o ET desejável baseado na 

variação biológica
Com o ET do CLIA

Com o ET desejável baseado na 
variação biológica

Com o ET do CLIA

Ótimo > 6 CK total, Fe, GGT, TGL (4; 15) (0; 0)
Ácido lático, ácido úrico, ALT, 

amilase, BT, CK total, Fe, LDH, lipase, 
GGT, TGL, ureia (12; 46)

Ácido úrico, amilase, BT, Ca, Fe, LDH, 
Mg, GGT, TGL (9; 39)

Desejável 4-5,9
Ácido úrico, ALT, amilase, BD, BT, 

lipase, ureia (7; 27)
BT, CK total, P, Na (4; 17) AST, BD (2; 8)

Albumina, AST, CK total, FA, HDL, 
glicose, K, PT (8; 35)

Mínimo 3-3,9 P (1; 4)
Ácido úrico, amilase, Ca, Fe, HDL, 

LDH, GGT, TGL (8; 35)
P, glicose (2; 8) ALT, creatinina, P, ureia (4; 17)

Fora das EDQ
< 3

Ácido lático, albumina, AST, Ca, 
colesterol, creatinina, FA, HDL, LDH, 

Mg, glicose, K, PT, Na (14; 54)

ALT, albumina, AST, colesterol, 
creatinina, FA, Mg, glicose, K, PT, 

ureia (11; 48%)

Albumina, Ca, colesterol, creatinina, 
FA, HDL, Mg, K, PT, Na (10; 38)

Colesterol, Na (2; 9)

ET: erro total; CLIA: Clinical Laboratory Improvement Amendments; LAC: Laboratório de Análises Clínicas; KIKKB: Instituto de Química e Bioquímica Clínica da Eslovênia; EDQ: 
especificações da qualidade; CK total: creatina fosfoquinase total; Fe: ferro; GGT: gama-glutamiltransferase; TGL: triglicerídeos; ALT: alanina aminotransferase; BD: bilirrubina direta; BT: 
bilirrubina total; P: fósforo; AST: aspartato aminotransferase; Ca: cálcio; FA: fosfatase alcalina; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDH: lactato desidrogenase; Mg: magnésio K: potássio; 
PT: proteínas totais; Na: sódio.

O CV ou erro aleatório, expresso em porcentagem, representa 
o DP da média e está relacionado com a imprecisão do método. 
Quando realizamos medições repetidas de um material estável 
sob condições idênticas (o mesmo operador usando os mesmos 
equipamentos e reagentes), obtemos uma série de resultados 
diferentes que são decorrentes da variação aleatória que ocorre em 
todo processo de medida. Esse erro aleatório pode ser diminuído 
com a otimização dos processos, mas nunca eliminado(20). Em 
relação ao CV, o laboratório KIKKB apresentou maior número 
de analitos com desempenho ótimo, alcançando 46% dos testes, 
enquanto apenas 27% apresentaram esse desempenho no LAC. 
Os analitos que divergiram nesse critério foram amilase, ácido 
láctico, ácido úrico e ureia, com desempenho desejável; e LDH, 
com desempenho mínimo no LAC. Contudo, em sua maioria, 
diferiram em apenas um nível de desempenho.

De todos os 26 analitos, 17 apresentaram o mesmo 
desempenho analítico para CV em ambos os laboratórios. O LAC 
apresentou seis analitos fora das EDQ para CV, estando quatro 
fora das especificações no KIKKB: Ca, Mg, PT e Na. A imprecisão, 
caracterizada pela variação aleatória nos resultados, pode estar 
relacionada com diferentes lotes de reagentes utilizados ao longo 
do período avaliado, diferentes calibrações do sistema analítico, 
decaimento da qualidade da água reagente com o passar do tempo 
da substituição da membrana filtrante, ruídos eletrônicos, leitura 
instável devido a problemas elétricos, efeitos de carreamento, 
contaminação da agulha, bolhas no sistema etc.(20).

Como observado para o CV, o bias também apresentou mais 
analitos fora das EDQ no LAC (35%) que no KIKKB (15%). Mais 

uma vez, todos os analitos do KIKKB fora das EDQ também 
estavam fora no LAC: albumina, Ca, Na e K. 

Embora os ensaios de proficiência sejam diferentes, o bias 
observado foi semelhante entre os laboratórios. As causas do bias 
estão relacionadas geralmente com amostras incorretamente 
transportadas ou armazenadas, equipamentos descalibrados e 
reagentes e equipamentos deteriorados(19). Além disso, o bias pode 
ser superestimado utilizando-se dados de ensaio de proficiência, 
muito provavelmente devido ao erro aleatório que também ocorre 
nesses resultados e à pouca frequência com que são realizados 
os testes(21). Alguns autores defendem que a padronização dos 
métodos analíticos poderia diminuir o bias, uma vez que se torna 
complexo comparar diferentes métodos(22, 23). Outra limitação de 
avaliar o bias por meio de resultados de ensaio de proficiência 
é que eles não apresentam rastreabilidade metrológica como os 
materiais de referência(21).

Em 2016, um estudo realizado por Weykamp et al. (2017)(13) 
nos países Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Reino Unido 
comparou o ET entre diferentes equipamentos para os principais 
analitos bioquímicos e os classificou de acordo com as EDQ 
baseadas na variação biológica intraindividual e interindividual 
da base de dados de Westgard. As especificações mínimas de 
qualidade para ET não foram alcançadas para Na, cloro (Cl) 
e Ca em nenhum país e em nenhum equipamento, incluindo 
o Dimension® e o Advia®(13), utilizados respectivamente no 
LAC e no KIKKB. Esses resultados corroboram as EDQ não 
atendidas para os analitos Na e Ca em ambos os laboratórios 
avaliados neste estudo, mesmo quando utilizada a variação 
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biológica intraindividual e interindividual do estudo EuBIVAS. 
Já PT e FA, que ficaram fora das EDQ em relação ao ET no LAC, 
apresentaram desempenho mínimo no Dimension®, de acordo 
com Weykamp et al. (2017)(13).

Os analitos do LAC que ficaram fora das EDQ para CV, bias e ET 
foram albumina, Mg, PT, Na e Ca, representando 19% dos analitos. 
Seriam estes, portanto, os analitos com maior urgência de análise 
do processo e de ações corretivas. Entre esses parâmetros, o Na foi 
um dos exames mais solicitados no laboratório em 2017.

Os resultados de Ca e Na demonstraram CV, bias e ET fora 
das EDQ em ambos os laboratórios. A análise de eletrólitos 
é bastante sensível a contaminantes nas mangueiras do 
equipamento, à saturação dos filtros e, consequentemente, 
à qualidade da água reagente(24). Além disso, esses analitos 
possuem uma variação biológica muito estreita, as menores de 
todos os analitos bioquímicos avaliados neste estudo. A variação 
biológica intraindividual é em torno de 0,5% para Na e 2% para 
Ca, e a interindividual,1,5% para Na e 3% para Ca, de acordo 
com o EuBIVAS(11). Conforme o European Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Biological Variation 
Database, os estudos de variação biológica do Na e do Ca são dos 
anos de 1970 a 2018, sendo o EuBIVAS o mais recente utilizando 
o equipamento Advia 2400®. Logo, é necessário pensar metas de 
qualidade mais adequadas e menos estritas para analitos com 
variação biológica pequena ou métodos mais robustos capazes de 
apresentar maior acurácia. 

Mesmo utilizando a base de dados de variação biológica de 
Westgard para cálculo das metas de qualidade, os analitos Ca e 
Na não atendem às especificações de nenhum critério (CV, bias 
ou ET) em ambos os laboratórios (resultados não mostrados). 
Na base de Westgard, a CVbi é de 2,1% para Ca e 0,6% para Na, 
enquanto diminui para 1,81% e 0,53%, respectivamente, no estudo 
EuBIVAS.

A especificação da qualidade baseada na variação biológica 
é vantajosa por estabelecer metas exigentes e objetivas que 
estimulam a busca constante por melhoria. No entanto, as metas 
podem não ser possíveis de alcançar com os métodos atualmente 
utilizados(24). Alguns autores consideram o uso da variação 
biológica abstrato para analitos com variação biológica muito 
estreita, como é o caso do Na, do Cl e da albumina. Segundo 
Ricos et al. (2009)(25), apenas 10% dos laboratórios participantes 
do CEQ pelo SEQC atendem às especificações da qualidade de ET 
para albumina, 20% para colesterol HDL, 50% para Na e Cl e 70% 
para Ca ao serem calculadas pela variação biológica. Os autores 
sugerem que as metas podem ser alcançadas pelos laboratórios. 
Contudo, os dados utilizados naquele estudo são de laboratórios 

que participam de um mesmo ensaio de proficiência específico 
sem especificação dos autoanalisadores utilizados.

O desempenho analítico em relação ao ET foi mais discrepante 
entre os laboratórios para FA, que demonstrou desempenho 
desejável no KIKKB e estava fora das EDQ no LAC. No estudo de 
Weykamp et al. (2017)(13), tanto o Dimension® quanto o Advia® 
demonstraram desempenho mínimo em relação a esse analito. 
Embora sejam tratados como equipamentos da Siemens, o 
Dimension® e o Advia® são originalmente de empresas diferentes: 
Bayer e Dade Behringer, respectivamente. Dessa forma, não eram 
esperados resultados idênticos; supõe-se apenas que tenham um 
mesmo padrão de qualidade de manutenções e reagentes.

A análise dos relatórios do CEQ do LAC demonstra que a não 
aprovação em uma rodada influencia no desempenho analítico 
geral dependentemente do tamanho do bias. Por exemplo, os 
analitos ALT, glicose, PT, Fe, K e Na foram considerados inaceitáveis 
em uma rodada, enquanto FA e lipase, em duas (resultados não 
mostrados). Desses analitos, os que ficaram fora das EDQ baseadas 
na variação biológica foram: FA, glicose, PT, K e Na. Lipase e ALT 
alcançaram as metas desejáveis, e Fe apresentou desempenho 
analítico ótimo.

Em relação ao ET para o LAC, 77% dos analitos estavam nas 
EDQ quando baseadas nos dados de Westgard, e 73% quando 
baseadas nos dados do EuBIVAS. Já para o KIKKB, não houve 
diferença no número de analitos nas EDQ quando em comparação 
com o uso das bases de Westgard e do EuBIVAS. A avaliação do 
desempenho analítico, comparando as EDQ calculadas com a 
variação biológica da base de dados de Westgard e do EuBIVAS, não 
apresentou diferença significativa na classificação de desempenho 
dos analitos, ocorrendo a mudança de apenas um nível em um 
dos critérios (CV, bias ou ET) para alguns analitos (resultados 
não mostrados). No geral, o EuBIVAS apresenta dados de variação 
biológica intraindividual menores e interindividual maiores. Dos 
15 analitos que possuem variação biológica em ambas as bases de 
dados, 93% apresentam CVbi menor no EuBIVAS em relação aos 
dados de Westgard, e 60% possuem CVbg maior no EuBIVAS em 
relação à base de Westgard. Logo, a maioria dos analitos subiu um 
nível de desempenho em relação ao CV ao serem classificados a 
partir dos dados de Westgard (resultados não mostrados).

Como outra forma de avaliação da qualidade, a utilização da 
métrica sigma permite a comparação da qualidade entre diferentes 
processos(26). Utilizando-se esse critério, o desempenho analítico 
do LAC foi inferior ao KIKKB, sendo que a porcentagem de analitos 
com sigma > 3 no KIKKB foi de 61,5%, enquanto o LAC apresentou 
menos da metade (46,2%) dos analitos com esse desempenho, 
considerando o ET desejável para o cálculo da métrica. Em ambos 



8

Avaliação do desempenho analítico de parâmetros bioquímicos do laboratório de análises clínicas de um hospital público

e4012021

os laboratórios, a quantidade de parâmetros fora das EDQ, ou seja, 
com sigma inaceitável (< 3), aumentou em relação às metas da 
qualidade baseadas na variação biológica. Quando utilizado o 
ET permitido pelo CLIA para o cálculo do sigma, o número de 
analitos fora das EDQ diminuiu para o LAC e o KIKKB: de 54% 
para 48% e de 38% para 9%, respectivamente.

Berlitz e Haussen (2005)(26) encontraram no equipamento 
Advia 1650® os índices mais baixos da métrica sigma (< 2) para 
as enzimas transaminases (AST e ALT) e os maiores para TGL, 
ácido úrico, Na e K (> 6), utilizando o ET permitido com base 
no CLIA. Já no nosso estudo, quando utilizado o ET desejável, 
tanto o LAC quanto o KIKKB apresentaram os analitos Na e K 
com sigma inaceitável. No KIKKB, TGL e ácido úrico também 
apresentaram sigma > 6, e no LAC apenas TGL. Em relação às 
transaminases, ALT apresentou desempenho > 4 no LAC e no 
KIKKB. Por outro lado, AST obteve sigma 5 no KIKKB e inaceitável 
no LAC. Observa-se uma melhora no desempenho dos parâmetros 
no equipamento Advia® ao compararmos as versões 1650 e 1800, 
visto que, ao usar o ET do CLIA, apenas dois analitos apresentam 
desempenho inaceitável no KIKKB (Advia® 1800).

Quando um método obtém sigma > 6, não são necessárias 
regras rigorosas de CIQ(27). Esse é o caso dos analitos creatinina, 
TGL, CK total, amilase e AST no estudo de Singh et al. (2011)(27), 
que obtiveram sigma > 6 utilizando ET permitido do CLIA; já 
ureia obteve baixa performance (sigma < 3). Comparando com 
nossos dados baseados no ET desejável, apenas TGL, amilase e 
CK total obtiveram desempenho semelhante no LAC e no KIKKB. 
A creatinina obteve desempenho inaceitável tanto no KIKKB 
quanto no LAC, que também apresentou AST com desempenho 
sigma < 3. Já a ureia apresentou sigma 4 no LAC e sigma > 6 
no KIKKB. Considerando os resultados baseados no ET do CLIA, a 
ureia também apresenta sigma < 3 no LAC e desempenho mínimo 
no KIKKB.

Analitos com performance sigma < 3 merecem atenção 
especial e devem ser analisados por três níveis de controle no 
CIQ duas vezes por dia, aplicando-se as regras de Westgard 
1

3S
/2

2S
/R

4S
/4

1S
(4, 15). Para melhorar o sigma desses parâmetros, 

podem ser implementados metodologias e equipamentos 
melhores. No laboratório analisado no estudo de Mao et al. 
(2018)(15), os analitos Na, cloreto, K e ureia apresentaram 
sigma inaceitável (< 3). Tanto no LAC quanto no KIKKB, Na e K 
apresentaram sigma < 3 baseado no ET desejável, mas diferem ao 
serem comparados em relação ao ET do CLIA, usado também no 
estudo de Mao et al. (2018)(15).

Por outro lado, os analitos com desempenho sigma entre 3 e 
4 devem ser avaliados por dois níveis de controle no CIQ, também 

duas vezes ao dia, com as mesmas regras de Westgard aplicadas 
quando sigma < 3(4, 15). Isso seria aplicado para P, que apresentou 
sigma entre 3 e 4 no LAC e no KIKKB, e glicose, que obteve sigma 
entre 3 e 4 no KIKKB quando calculado a partir do ET desejável. 
Já a albumina, que demonstrou esse desempenho no estudo de 
Mao et al. (2018)(15) no equipamento Beckman Coulter® AU5800, 
apresentou sigma inaceitável no LAC considerando o ET desejável 
e o do CLIA.

Para analitos com desempenho sigma entre 4 e 6 e > 6, 
recomenda-se avaliação por dois níveis de controle no CIQ, uma 
vez ao dia, utilizando a regra 1

2,5S
 e 1

3S
, respectivamente (4, 15).

Outro equipamento da Siemens, o Atellica® CH 930, 
apresentou desempenho superior ao Dimension® e ao Advia®, 
também avaliados no estudo de Fasano et al. (2019)(28), com 
todos os 13 parâmetros bioquímicos analisados com sigma > 3. 
Contudo, para o cálculo da métrica sigma, o estudo utilizou o ET 
permitido de acordo com o CLIA, que foi semelhante ou menos 
rigoroso que o ET permitido baseado na variação biológica na 
maioria dos analitos. Os próprios autores debatem a atualização 
mais frequente dos dados da variação biológica e dos recentes 
procedimentos de padronização desses dados para utilizar no 
cálculo de ET permitido(28).

Avaliando a performance analítica pela métrica sigma de 
oito enzimas (ALT, AST, GGT, amilase, lipase, FA, CK e LDH) no 
equipamento Cobas® 8000 c702 (Roche, Alemanha), nenhuma 
apresentou sigma inaceitável(29). Dessas enzimas, LDH, FA e AST 
apresentaram sigma < 3 no LAC ao considerar o ET desejável, e 
ALT, AST e FA ao considerar o ET do CLIA. No KIKKB, apenas FA 
apresentou sigma < 3 ao considerar o ET desejável e nenhuma 
enzima ao considerar o ET do CLIA. No entanto, a métrica sigma 
utilizada no estudo de Zeng et al. (2019)(29) foi calculada com base 
nas EDQ do EFLM e não na variação biológica ou no CLIA como 
em nosso estudo.

O ET permitido pelo CLIA mostrou-se mais rigoroso para 
analitos com variação biológica maior em relação ao ET desejável 
baseado na variação biológica e menos estrito para analitos com 
uma faixa de variação biológica muito estreita, como é o caso do 
Na e do Ca.

Segundo Mao et al. (2018)(15), a métrica sigma serve como 
método de autoavaliação, sem a necessidade de comparação 
de desempenho com outros laboratórios, para planejamento de 
número e frequência de análise do CIQ e para produzir resultados 
acurados. Contudo, a métrica sigma mostrou-se mais rigorosa na 
avaliação do desempenho analítico de parâmetros bioquímicos 
quando em comparação com as EDQ baseadas na variação 
biológica.
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Para garantia da qualidade dos resultados laboratoriais, 
independentemente do método a ser utilizado, a avaliação do 
desempenho deve ser realizada minimamente sempre que 
houver alguma mudança no processo analítico e idealmente 
uma vez ao ano.

CONCLUSÃO

O desempenho analítico do LAC foi considerado satisfatório 
de forma geral, uma vez que apresentou resultados comparáveis 
com o laboratório KIKKB, de porte 10 vezes maior e que realiza 
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