Participante xxxxxx

Este relatório visa relatar, numa perspectiva gerencial, o nível de desempenho geral do participante no momento da
geração deste documento.
Este relatório é um complemento da Avaliação Mensal e deve ser usado em uma análise inicial para rastrear os
ensaios com baixo desempenho e necessidade de ações de melhoria. É importante consultar as avaliações
disponíveis neste site para a análise das causas.
A avaliação é composta pelo "Relatório de Avaliação", que contém sua avaliaçáo detalhada, o "Perfil de Resultados",
que apresenta o resumo dos resultados dos laboratórios participantes e Comentários Técnicos, com análise dos
erros mais frequentes/relevantes e indicativos de possíveis causas.
Para verificar a eficácia das ações corretivas, o laboratório pode adquirir itens de ensaio de rodadas passadas.

NÍVEL DE DESEMPENHO GERAL EM PROFICIÊNCIA CLÍNICA
» Total de ensaios avaliados:

131

não inclui ensaios educativos

» Total de ensaios adequados:

121 (92.37%)

(%A atual >= %A requerido)

» Total de ensaios inadequados:

10 (7.63%)

(%A atual < %A requerido)

» Ensaios educativos:

18

ENSAIOS INADEQUADOS EM PROFICIÊNCIA CLÍNICA
%A Atual

%A Requerido

» Citometria de Fluxo - CD 19 +

Módulo - Ensaio

57

80

» Citometria de Fluxo - CD 3 +

67

80

» Citometria de Fluxo - CD 3 + CD4 +

67

80

» Citometria de Fluxo - CD 3 + CD 8 +

67

80

» Hematologia Automação (tipo 1) Hemascreen - S3 - Hematologia
Automação

29

80

» Líquidos Corporais Contagem Celular - Células Mesoteliais (CME)

67

80

» Líquidos Corporais Contagem Celular - Monócitos (MONO)

50

80

» Líquor II Dosagens - Sódio

44

80

» Sorologia II - Resultado Anti HBc

67

80

» Sorologia II - Resultado Anti HCV

67

80

Legenda:

%A atual: grau de desempenho obtido pelo laboratório até a geração deste documento.
%A requerido: grau de desempenho mínimo definido no Procedimento ANVISA/GGLAS 02/43

Situação em: 18/06/2010
As informações contidas neste relatório são parciais e sujeitas a alterações até a finalização do ano vigente.

