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DEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕES

SISTEMA ANALÍTICO DE MEDIDA: o conjunto de
procedimentos de trabalho, equipamentos,
SISTEMA ANALÍTICO DE MEDIDA: o conjunto de
procedimentos de trabalho, equipamentos,
reagentes, ou suprimentos necessários para a
realização do ensaio e a geração do seu resultado.
reagentes, ou suprimentos necessários para a
realização do ensaio e a geração do seu resultado.

PROCEDIMENTO DE MEDIDA: conjunto de atividadesPROCEDIMENTO DE MEDIDA: conjunto de atividadesj
para a realização do método, tornando
compreensível ao operador como executar a
d d l l l l

j
para a realização do método, tornando
compreensível ao operador como executar a
d d l l l ldosagem daquele analito naquele sistema analítico.dosagem daquele analito naquele sistema analítico.



DEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕES

COMPARABILIDADE: a concordância de resultados de pacientes
obtidos para um analito utilizando-se diferentes procedimentos,

à ú

COMPARABILIDADE: a concordância de resultados de pacientes
obtidos para um analito utilizando-se diferentes procedimentos,

à údentro de um sistema de atenção à saúde. Destaque-se que os
resultados devem ser considerados como comparáveis quando as
diferenças não excederem um valor crítico previamente estabelecido

dentro de um sistema de atenção à saúde. Destaque-se que os
resultados devem ser considerados como comparáveis quando as
diferenças não excederem um valor crítico previamente estabelecidoç p
pelo critério de aceitação .

ç p
pelo critério de aceitação .

COMUTABILIDADE : a equivalência das relações matemáticas entre 
os resultados de diferentes sistemas analíticos de medida, para um 
material de referência e para amostras representativas de indivíduos 

COMUTABILIDADE : a equivalência das relações matemáticas entre 
os resultados de diferentes sistemas analíticos de medida, para um 
material de referência e para amostras representativas de indivíduos material de referência e para amostras representativas de indivíduos 
saudáveis ou doentes para um determinado analito. 
material de referência e para amostras representativas de indivíduos 
saudáveis ou doentes para um determinado analito. 



CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SAÚDE CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SAÚDE 
ATUALATUAL

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SAÚDE CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SAÚDE 
ATUALATUAL

•Interação em diferentes locais para completar a totalidade da•Interação em diferentes locais para completar a totalidade da

ATUALATUALATUALATUAL

•Interação em diferentes locais para completar a totalidade da
atenção à saúde

•Ausência de compilação, revisão e consolidação dos resultaods

•Interação em diferentes locais para completar a totalidade da
atenção à saúde

•Ausência de compilação, revisão e consolidação dos resultaodsAusência de compilação, revisão e consolidação dos resultaods
antes da disponibilização aos médicos onde o paciente for
atendido

Ausência de compilação, revisão e consolidação dos resultaods
antes da disponibilização aos médicos onde o paciente for
atendido

•Perfil demográfico com aumento da população e ampliação de
idosos

•Fatores econômicos levam à busca por menores preços  

•Perfil demográfico com aumento da população e ampliação de
idosos

•Fatores econômicos levam à busca por menores preços  •Fatores econômicos levam à busca por menores preços  

•Redução da força de trabalho, com incremento da 
produtividade, a ampliação da automação, integração e 

•Fatores econômicos levam à busca por menores preços  

•Redução da força de trabalho, com incremento da 
produtividade, a ampliação da automação, integração e produtividade, a ampliação da automação, integração e 
consolidação de plataformas.

•Serviços de grande porte, com elevado volume de amostras 

produtividade, a ampliação da automação, integração e 
consolidação de plataformas.

•Serviços de grande porte, com elevado volume de amostras 
públicos/privado.públicos/privado.



MODELO NA PRÁTICA OPERACIONAL MODELO NA PRÁTICA OPERACIONAL 

•Unidades centralizadas, realizando exames para serviços
l d d d l b l

•Unidades centralizadas, realizando exames para serviços
l d d d l b linterligados a uma rede de laboratórios satélites ou regionais.

•Necessidade de processar, em paralelo, exames em mais de uma
plataforma que devem apresentar resultados próximos

interligados a uma rede de laboratórios satélites ou regionais.

•Necessidade de processar, em paralelo, exames em mais de uma
plataforma que devem apresentar resultados próximosplataforma, que devem apresentar resultados próximos.

•Necessidade de ter sistemas analíticos de backup em rotinas
menores.

plataforma, que devem apresentar resultados próximos.

•Necessidade de ter sistemas analíticos de backup em rotinas
menores.e o es.

•Avaliação contínua do desempenho dos sistemas analíticos, para
identificar a equivalência e demonstrar um alinhamento aceitável

e o es.

•Avaliação contínua do desempenho dos sistemas analíticos, para
identificar a equivalência e demonstrar um alinhamento aceitável
entre métodos e /ou equipamentos distintos.

•Eventuais diferenças nos resultados decorrem das terapêuticas
instituídas e não de variações entre sistemas analíticos em uso no

entre métodos e /ou equipamentos distintos.

•Eventuais diferenças nos resultados decorrem das terapêuticas
instituídas e não de variações entre sistemas analíticos em uso noinstituídas e não de variações entre sistemas analíticos em uso no
laboratório.
instituídas e não de variações entre sistemas analíticos em uso no
laboratório.



COMPARABILIDADECOMPARABILIDADE

•Efetuada com frequência planejada, seguindo padrões de
realização.
•Metodologias distintas: comparação de resultados de

•Efetuada com frequência planejada, seguindo padrões de
realização.
•Metodologias distintas: comparação de resultados deMetodologias distintas: comparação de resultados de
pacientes, comparação de desempenhos de controle de
qualidade interno, troca de amostras de pacientes,
resultados de ensaios de proficiência

Metodologias distintas: comparação de resultados de
pacientes, comparação de desempenhos de controle de
qualidade interno, troca de amostras de pacientes,
resultados de ensaios de proficiênciaresultados de ensaios de proficiência.
•Variedade de abordagens para a frequência de realização do
teste, o número e o tipo de amostras a serem testadas (ao
acaso concentrações altas/baixas ou no valor médio da faixa

resultados de ensaios de proficiência.
•Variedade de abordagens para a frequência de realização do
teste, o número e o tipo de amostras a serem testadas (ao
acaso concentrações altas/baixas ou no valor médio da faixaacaso, concentrações altas/baixas ou no valor médio da faixa
de trabalho), critérios de avaliação e aceitação dos
resultados da comparação.

acaso, concentrações altas/baixas ou no valor médio da faixa
de trabalho), critérios de avaliação e aceitação dos
resultados da comparação.



IMPORTÂNCIA  DA COMUTABILIDADEIMPORTÂNCIA  DA COMUTABILIDADE

•Para a harmonização de dados entre laboratórios
é d d i
•Para a harmonização de dados entre laboratórios
é d d ié extrema durante o tratamento do paciente,
onde pequeno bias nos ensaios podem causar
grande impacto na avaliação do paciente.

é extrema durante o tratamento do paciente,
onde pequeno bias nos ensaios podem causar
grande impacto na avaliação do paciente.

•Isto é particularmente verdadeiro nos resultados
de exames para avaliação do metabolismo dos
•Isto é particularmente verdadeiro nos resultados
de exames para avaliação do metabolismo dosp ç
lípides e lipoproteínas, para os quais há faixas
estreitas de aceitação e classificação para a
prevenção e o tratamento de doenças

p ç
lípides e lipoproteínas, para os quais há faixas
estreitas de aceitação e classificação para a
prevenção e o tratamento de doençasprevenção e o tratamento de doenças
cardiovasculares.
prevenção e o tratamento de doenças
cardiovasculares.



BPLCBPLC
•Programas de acreditação de serviços de Medicina 
Laboratorial : CAP Accreditation , Programa de Acreditação 
•Programas de acreditação de serviços de Medicina 
Laboratorial : CAP Accreditation , Programa de Acreditação , g ç
em Laboratórios Clinicos (PALC) da SBPC/ML

•O documento GP31 do CLSI descreve como uma da etapas 
d  b  li ã  d   ló i    d  

, g ç
em Laboratórios Clinicos (PALC) da SBPC/ML

•O documento GP31 do CLSI descreve como uma da etapas 
d  b  li ã  d   ló i    d  da boa aplicação do parque tecnológico o teste de 
comparabilidade entre equipamentos em uso na mesma 
rotina diagnóstica. 

da boa aplicação do parque tecnológico o teste de 
comparabilidade entre equipamentos em uso na mesma 
rotina diagnóstica. 

•As Boas Práticas em Laboratório Clínico (BPLC) requerem 
que materiais de referência a serem utilizados na rotina 
laboratorial tenham informações sobre comutabilidade 

•As Boas Práticas em Laboratório Clínico (BPLC) requerem 
que materiais de referência a serem utilizados na rotina 
laboratorial tenham informações sobre comutabilidade laboratorial tenham informações sobre comutabilidade 
inclusas no certificado de análise ou etiqueta do produto

• Assim, os provedores de materiais de referência para 

laboratorial tenham informações sobre comutabilidade 
inclusas no certificado de análise ou etiqueta do produto

• Assim, os provedores de materiais de referência para 
calibração de rotinas diagnósticas deveriam validar seus 
produtos como um pré-requisito
calibração de rotinas diagnósticas deveriam validar seus 
produtos como um pré-requisito



CAUSAS DE DIFERENÇAS OBSERVADAS CAUSAS DE DIFERENÇAS OBSERVADAS 

d f é dd f é d•diferentes métodos
•diferenças na calibração entre os procedimentos de
medida

•diferentes métodos
•diferenças na calibração entre os procedimentos de
medida
•distintos níveis de imprecisão
•variação entre lotes distintos de calibradores
•uso simultâneo de diferentes lotes de reagente

•distintos níveis de imprecisão
•variação entre lotes distintos de calibradores
•uso simultâneo de diferentes lotes de reagenteg
•degradação do reagente após a calibração
•falhas no equipamento
•diferenças na programação dos parâmetros dos

g
•degradação do reagente após a calibração
•falhas no equipamento
•diferenças na programação dos parâmetros dos•diferenças na programação dos parâmetros dos
equipamentos que usam a mesma metodologia -
diluições ou tempo de incubação, por exemplo
uso de diferentes lotes de reagentes ou condições

•diferenças na programação dos parâmetros dos
equipamentos que usam a mesma metodologia -
diluições ou tempo de incubação, por exemplo
uso de diferentes lotes de reagentes ou condições•uso de diferentes lotes de reagentes ou condições

distintas de estocagem dos insumos quando a
metodologia usada em vários equipamentos é a mesma

f it é líti t

•uso de diferentes lotes de reagentes ou condições
distintas de estocagem dos insumos quando a
metodologia usada em vários equipamentos é a mesma

f it é líti t•efeitos pré analíticos na amostra.•efeitos pré analíticos na amostra.



CLSI EP 09-A2CLSI EP 09-A2

•O documento trata de comparações entre métodos e •O documento trata de comparações entre métodos e p ç
estimativa de Bias com o uso de amostras. 

•Para a comparação de dois métodos com unidades de 
medida similares e requer um comparação com mais de 

p ç
estimativa de Bias com o uso de amostras. 

•Para a comparação de dois métodos com unidades de 
medida similares e requer um comparação com mais de medida similares e requer um comparação com mais de 
40 amostras em duplicata, num intervalo de até 2 horas 
entre elas, para ao menos dois métodos por 
experimento  

medida similares e requer um comparação com mais de 
40 amostras em duplicata, num intervalo de até 2 horas 
entre elas, para ao menos dois métodos por 
experimento  experimento. 

•O documento esclarece que a qualidade do estudo de 
comparação de métodos pressupõe amostras 
d d d d b d b d

experimento. 

•O documento esclarece que a qualidade do estudo de 
comparação de métodos pressupõe amostras 
d d d d b d b dadequadamente dosadas, com boa distribuição dos 

resultados e com valores dentro do interalo analítico de 
medidas (AMR) . 

adequadamente dosadas, com boa distribuição dos 
resultados e com valores dentro do interalo analítico de 
medidas (AMR) . 

•Quando a comparabilidade for realizada versus o método 
de  referência, o procedimento pode obedecer ao 
conteúdo do documento do CLSI EP14-A2  

•Quando a comparabilidade for realizada versus o método 
de  referência, o procedimento pode obedecer ao 
conteúdo do documento do CLSI EP14-A2  



AMOSTRAS DE PACIENTES PARA 
ESTUDO DE COMPARAÇÕES

AMOSTRAS DE PACIENTES PARA 
ESTUDO DE COMPARAÇÕESESTUDO DE COMPARAÇÕESESTUDO DE COMPARAÇÕES

As amostras ideais: são as nativas de pacientes, coletadas e
processadas de acordo com a estabilidade dos requisitos de cada
analito.

As amostras ideais: são as nativas de pacientes, coletadas e
processadas de acordo com a estabilidade dos requisitos de cada
analito.analito.

Utilização de um pool de amostras de pacientes, cuja principal
limitação é que ele não representa adequadamente as amostras

analito.

Utilização de um pool de amostras de pacientes, cuja principal
limitação é que ele não representa adequadamente as amostrasç q p q
individuais.

Quando se utiliza esta abordagem deve-se considerar as variáveis

ç q p q
individuais.

Quando se utiliza esta abordagem deve-se considerar as variáveis
pré analíticas e as condições adequadas de estocagem das
amostras de pacientes contendo determinado analito a ser
comparado (refrigeração, congelamento/ descongelamento).

pré analíticas e as condições adequadas de estocagem das
amostras de pacientes contendo determinado analito a ser
comparado (refrigeração, congelamento/ descongelamento).

Cuidados no transporte das amostras de pacientes devem ser
adotados para garantir a estabilidade do analito de interesse e

i ã t

Cuidados no transporte das amostras de pacientes devem ser
adotados para garantir a estabilidade do analito de interesse e

i ã tprevenir a evaporação na amostra.prevenir a evaporação na amostra.



CUIDADOS PARA A REALIZAÇÃO
DO ESTUDO 

CUIDADOS PARA A REALIZAÇÃO
DO ESTUDO 

•Responsáveis pela realização do estudo•Responsáveis pela realização do estudo

DO ESTUDO DO ESTUDO 

•Locais e os equipamentos a serem comparados

•Prover os insumos, calibradores e controles 
necessários

•Locais e os equipamentos a serem comparados

•Prover os insumos, calibradores e controles 
necessáriosnecessários

•Preparar, acondicionar e identificar as amostras que 
serão usadas

necessários

•Preparar, acondicionar e identificar as amostras que 
serão usadas

•Definir a forma de registro para os resultados

•Escolher o protocolo de avaliação estatística a ser 

•Definir a forma de registro para os resultados

•Escolher o protocolo de avaliação estatística a ser p ç
utilizado e prover o aplicativo requerido (planilha 
excel, software estatístico etc). 

D t i   ité i  d  it ã  id d   

p ç
utilizado e prover o aplicativo requerido (planilha 
excel, software estatístico etc). 

D t i   ité i  d  it ã  id d   •Determinar os critérios de aceitação, considerando a 
relevância clínica do analito e o impacto da sua 
variação aceita no resultado laboratorial.

•Determinar os critérios de aceitação, considerando a 
relevância clínica do analito e o impacto da sua 
variação aceita no resultado laboratorial.

•Frequencia de realização: frequente, periódico ou em 
carater especial.
•Frequencia de realização: frequente, periódico ou em 
carater especial.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

C b à di ã d l b tó i d t i li it d it ãC b à di ã d l b tó i d t i li it d it ã

ÇÇ

Cabe à direção do laboratório determinar os limites de aceitação.

Os critérios podem variar conforme:

Cabe à direção do laboratório determinar os limites de aceitação.

Os critérios podem variar conforme:
• referências bibliográficas
• estudos clinicos
• dados de variação biológica

• referências bibliográficas
• estudos clinicos
• dados de variação biológicaç g
• dados de ensaios de proficiência
• uso clínico (interpretação da variação ao longo do tempo)
• características de desempenho do sistema analítico

ç g
• dados de ensaios de proficiência
• uso clínico (interpretação da variação ao longo do tempo)
• características de desempenho do sistema analíticocaracterísticas de desempenho do sistema analítico
• opinião de especialistas
• abordagem estatística

características de desempenho do sistema analítico
• opinião de especialistas
• abordagem estatística

Uma maior concordância entre os resultados é requerida quando
o resultado é usado para identificar alterações nos resultados de

d i t l t

Uma maior concordância entre os resultados é requerida quando
o resultado é usado para identificar alterações nos resultados de

d i t l texames do paciente ao longo o tempo.exames do paciente ao longo o tempo.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Comitê técnico ISO TC212 e IFCC propos uma hierarquia:Comitê técnico ISO TC212 e IFCC propos uma hierarquia:Comitê técnico ISO TC212 e IFCC propos uma hierarquia:
• Estudos clínicos - objetivos analíticos para a hemoglobina A1c32

• Expectativa do corpo clínico frente à qualidade analítica
B d i ã bi ló i i t i t i di íd ET

Comitê técnico ISO TC212 e IFCC propos uma hierarquia:
• Estudos clínicos - objetivos analíticos para a hemoglobina A1c32

• Expectativa do corpo clínico frente à qualidade analítica
B d i ã bi ló i i t i t i di íd ET• Baseado na variação biológica intra e inter-indivíduo - ETa

• Uso de referências com recomendações de especialistas - NCEP
• Desempenho baseado por organismos de acreditação

• Baseado na variação biológica intra e inter-indivíduo - ETa
• Uso de referências com recomendações de especialistas - NCEP
• Desempenho baseado por organismos de acreditação
• Desempenho aceitável em ensaio de proficiência (EP).

Em todas as propostas acima, o critério estatístico é substituído

• Desempenho aceitável em ensaio de proficiência (EP).

Em todas as propostas acima, o critério estatístico é substituídop p ,
por critérios clínicos que determinam o erro admissível para o
estudo de equiparação.

p p ,
por critérios clínicos que determinam o erro admissível para o
estudo de equiparação.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ET = ES + EAET = ES + EA
No EP , são adotados requisitos 
individuais que consistem no erro total 
admissível (ETa).

No EP , são adotados requisitos 
individuais que consistem no erro total 
admissível (ETa).admissível (ETa).

Todas as propostas do comitê técnico 
da ISO TC212 convergem para a 

admissível (ETa).

Todas as propostas do comitê técnico 
da ISO TC212 convergem para a Valor Alvo Valor Médio
definição de ETa’s por analito, 
diferindo apenas na base usada. 
definição de ETa’s por analito, 
diferindo apenas na base usada. 

Variação Aleatória
Erro Sistemático

Erro Total

ETa de EP costumam ser definidos com base em:
• Variação biológica
• Relevância clínica

ETa de EP costumam ser definidos com base em:
• Variação biológica
• Relevância clínica• Relevância clínica
• Variação mediana dos resultados

Sistema robusto Sistema menos robusto ou 

• Relevância clínica
• Variação mediana dos resultados

Sistema robusto Sistema menos robusto ou Sistema robusto Sistema menos robusto ou 
Boa reprodutibilidade (↓EA)   analito com variação biológico baixa
Cuidado com ETa frouxo        Cuidado com ETa muito rígido

Sistema robusto Sistema menos robusto ou 
Boa reprodutibilidade (↓EA)   analito com variação biológico baixa
Cuidado com ETa frouxo        Cuidado com ETa muito rígido



EQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMASEQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMAS

Regressão Linear pelo método 

Métodos Estatísticos

Estatístico

Critério de 
Avaliação

Dados com distribuição 

Restrição

Regressão Linear pelo método 
dos mínimos quadrados
Anderson-Darling
Análise de Resíduos

Estatístico Dados com distribuição 
normal e resíduos com 
distribuição aleatória 
em torno de zero 

Coeficiente de Correção (R²)
Anova específica

e normal

Concordância de Bland Altman Estatístico e Clínico Viés nulo  com Concordância de Bland-Altman
Anderson-Darling
Sperman
Teste t

Estatístico e Clínico Viés nulo, com 
comportamento normal 
e sem correção com 
a média

Análise do Índice de Erro
Regressão de Deming
C fi i t  d  C ã  (R²)

Clínico ---

Coeficiente de Correção (R²)



EQUIPARAÇÃO DE 3 SISTEMASEQUIPARAÇÃO DE 3 SISTEMAS

A   T k

Métodos Estatísticos

E í i

Critério de 
Avaliação

d d  é i   

Restrições

Anova e Tukey
Bartlett ou Levene
Anderson-Darling

Estatístico dados paramétrico e 
Comportamento normal

Kruskal-Welis ou Anova 
Específica

Estatístico dados não paramétrico

Análise do Índice de Erro Clínico dados paramétricos



EQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMASEQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMAS
Regressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadrados

EQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMASEQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMAS
Regressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadrados

Métodos Estatísticos Resultado Esperado

Anderson-Darling* Valor p > 0,05 indica distribuição normal

Análise de Resíduos* Gráfico de resíduos: distribuição 
aleatória em torno de zero verificada 

Anderson-Darling Valor p  0,05 indica distribuição normal

f
visualmente.
Gráfico de prob. Normal: próximo a uma 
reta.

ó i i iCoeficiente de Correção (R²) Próximo a 100% (r ~1) indica forte 
correlação entre os sistemas

Anova da regressão Valor p < 0 05 indica ausência de Anova da regressão Valor p < 0,05 indica ausência de 
diferença significativa entre os sistemas

*Estes teste validam o uso da regressão para os dados.



EXEMPLO SÓDIO SORO
Regressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadrados

EXEMPLO SÓDIO SORO
Regressão Linear por mínimos quadradosRegressão Linear por mínimos quadrados

Anderson Darling (normalidade) A1 0 322

g p qg p qg p qg p q

Anderson Darling (normalidade)

R²
Anova (valor p)

A1 0,322
A2 0,180
98,70%
0 0000Anova (valor p) 0,0000



EQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMAS
Concordância de BlandConcordância de Bland--AltmanAltman

EQUIPARAÇÃO DE 2 SISTEMAS
Concordância de BlandConcordância de Bland--AltmanAltmanConcordância de BlandConcordância de Bland AltmanAltmanConcordância de BlandConcordância de Bland AltmanAltman

Métodos Estatísticos Resultado EsperadoMétodos Estatísticos Resultado Esperado

Calcula a diferença entre as 
medidas (viés = A1-A2) e 
a média das amostra ([A1+A2]/2)

---

a média das amostra ([A1+A2]/2)

Spearman* Valor p > 0,05 indica ausência de 
correlação entre o viés e a média

Anderson Darling* Valor p > 0,05 indica normalidade do viés

Test T* Valor p > 0,05 indica viés próximo a zero

Análise do Gráfico de Bland-
Altman

Viés médio próximo a zero (confirma o 
Teste t)
95% dos dados dentro do limite de 95% dos dados dentro do limite de 
concordância (viés médio ± 1,96DPviés)

Análise frente ao critério clínico Menor concentração/LCinferior < ETa

*Estes teste validam o uso da Bland-Altman para os dados.



EXEMPLO SÓDIO NO SORO
Concordância de Bland-Altman

EXEMPLO SÓDIO NO SORO
Concordância de Bland-AltmanConcordância de Bland AltmanConcordância de Bland Altman

Anderson Darling (normalidade do viés)
Spearman (ausência de correlação do viés)
T   ( ié  l )

Valor p 0,267
Valor p 0,463
V l   0 390Teste t (viés nulo) Valor p 0,390



EQUIPARAÇÃO DE 3 SISTEMAS
ANOVA E TUKEYANOVA E TUKEY

EQUIPARAÇÃO DE 3 SISTEMAS
ANOVA E TUKEYANOVA E TUKEY

Métodos Estatísticos Resultado Esperado

Bartlett ou Levene* Valor p > 0,05 indica homogeneidade
das variâncias

Anderson-Darling* Valor p > 0 05 indica normalidade Anderson-Darling Valor p > 0,05 indica normalidade 
dos dados

Anova fator único Valor p > 0,05 indica ausência de 
diferença significativa entre os sistemasdiferença significativa entre os sistemas

Tukey ou similar Deve ser realizado par-a-par.
Zero contido no intervalo indicam 
similaridade dos sistemas

*Estes teste validam o uso da Anova para os dados.



EXEMPLO SÓDIO NO SORO
ANOVA E TUKEYANOVA E TUKEY

EXEMPLO SÓDIO NO SORO
ANOVA E TUKEYANOVA E TUKEYANOVA E TUKEYANOVA E TUKEYANOVA E TUKEYANOVA E TUKEY



EQUIPARAÇÃO DE 2/3 SISTEMAS
Análise do Índice de Erro

EQUIPARAÇÃO DE 2/3 SISTEMAS
Análise do Índice de ErroAnálise do Índice de ErroAnálise do Índice de Erro

Regressão de Deming* Pode ser aplicado na comparação de 

Métodos Estatísticos Resultado Esperado

g g
Coeficiente de Correção (R²)

p p ç
dois sistemas.
R² próximo a 100% (r ~1) indica forte 
correlação entre os sistemas

Análise do índice de erro nos 
gráficos de dispersão e de 
índice de desvio

Todos os dados devem estar contidos no 
intervalo do ETa.

*Assume que há imprecisão e se adapta melhor a 
comparação de métodos de erro proporcional



EXEMPLO DE pO2 EM SANGUE VENOSO
Análise do Índice de Erro

EXEMPLO DE pO2 EM SANGUE VENOSO
Análise do Índice de Erro

ETa ≤ 17%
Anvisa/Reblas



EXEMPLO DE pO2 EM SANGUE VENOSO
Análise do Índice de ErroAnálise do Índice de Erro

EXEMPLO DE pO2 EM SANGUE VENOSO
Análise do Índice de ErroAnálise do Índice de ErroAnálise do Índice de ErroAnálise do Índice de ErroAnálise do Índice de ErroAnálise do Índice de Erro



ccq.dlc@hcnet.usp.br
carla@controllab.com.brcarla@controllab.com.br



Validação de Sistemas AnalíticosValidação de Sistemas AnalíticosValidação de Sistemas AnalíticosValidação de Sistemas Analíticos

Paschoalina Romano
Bi l i t d d S i d Bi í i Clí i Di i ã d L b tó i C t l HCFMUSP•Biologista encarregada do Serviço de Bioquímica Clínica - Divisão de Laboratório Central HCFMUSP 

•Farmacêutica-Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP
•Mestre em  Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP
•Multiplicadora da Comissão de Controle de Qualidade da Divisão de Laboratório Central – HCFMUSP
•Multiplicadora líder da Comissão de Indicadores de Desempenho da Divisão de Laboratório Central –
HCFMUSP
•Green Belt Seis Sigma (aplicações na área da saúde)



ValidaçãoValidação

O desenvolvimento de um método analítico,,adaptação ou 
i l t ã d ét d h id l dimplementação de um método conhecido, envolve processo de 
avaliação que estime sua eficiência na rotina laboratorial. Este processo 
é chamado de validação Brito et al., 2003.

Validação ferramenta da Qualidade para garantir a confiabilidade e 
reprodutibilidade de um método analítico

Atos documentados que garantem que produz os resultados 
esperadosp

Escolha da metodologia de fundamental importância

Garantia da qualidade do produto (ponto de vista econômico e 
competitividade) Monteiro et al., 2006



QualidadeQualidade



Principais fontes de variabilidade em ensaios laboratoriaisPrincipais fontes de variabilidade em ensaios laboratoriais



Métodos AnalíticosMétodos Analíticos

DesenvolvimentoDesenvolvimento

Otimização

Pré-validação

ValidaçãoRevalidação ç

Implementação

Revalidação
Processo Dinâmico

Implementação



O Que é Validação?O Que é Validação?

• Validação é a confirmação por exame e fornecimento de evidência • Validação é a confirmação por exame e fornecimento de evidência 
objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso 
pretendido são atendidos

• Validação - Ato documentado que atesta que qualquer 
procedimento, processo, equipamento, material, operação, ou p , p , q p , , p ç ,
sistema, realmente conduz aos resultados esperados (BPF)



Pré-requisitos para Estudos de ValidaçãoPré-requisitos para Estudos de Validação

E i t   id i  lib d• Equipamentos e vidrarias calibrados

• Pessoal treinado

P d õ  tifi d• Padrões certificados

• Amostragem representativa: pool de amostras, controles, pool de 
amostras em que se adiciona o analitoamostras em que se adiciona o analito

• Reagentes analíticos de qualidade

• Ferramentas estatísticas • Ferramentas estatísticas 

• Levantamento bibliográfico: método é descrito na literatura?



Pré-requisitos para Estudos de ValidaçãoPré-requisitos para Estudos de Validação

Calibração: conjunto de operações que estabelecem a relação • Calibração: conjunto de operações que estabelecem a relação 
quantitativa entre o sistema de reagente / resposta do 
instrumento e a concentração ou valores de atividade de uma 
substância.

• Verificação da calibração: confirmação de que as configurações de 
calibração atuais continuam a ser válidas para um método. (CAP)ç p ( )

• Calibração: processo de testar e estabelecer uma correlação entre 
a resposta medida e a concentração p ç

• Verificação da calibração: Materiais de ensaio de concentração 
conhecida para comprovar a calibração do sistema em todo o p p ç
intervalo reportável.(CLIA) 



Pré-requisitos para Estudos de ValidaçãoPré-requisitos para Estudos de Validação

NBR ISO/IEC 17025

FATORES HUMANOS
RASTREABILIDADE

C
O
N

AMOSTRAGEM / EQUIPAMENTOS

N
F
I
A AMOSTRAGEM / 

MANUSEIO DE ITENS

Q
A
B
I

ACOMODAÇÕES E 
CONDIÇÕES SELEÇÃO E

VALIDAÇÃO DE

L
I
DAMBIENTAIS VALIDAÇÃO DE

MÉTODOS
D
A
D
E

Fonte ANVISA Fonte ANVISA 



Por que Validar?Por que Validar?

C C í á• Corpo Clínico : resultados laboratoriais com acurácia, precisão e 
rapidez

• Controle de qualidade interno e externo dependem da performanceControle de qualidade interno e externo dependem da performance 
do método

• confiabilidade da performance do sistema analítico
• métodos publicados, atendam requisitos de normas nacionais e 

internacionais
• Acesso ao erro potencial
• Identificar diferenças entre métodos

At d i it d ã l d• Atender aos requisitos de orgãos reguladores



Quando Validar?Quando Validar?

• Na escolha de um novo método ou sistema analítico

• Em intervalos regulares, para assegurar a performance do sistema 
analítico ao longo do tempoanalítico ao longo do tempo.

• Quando há problemas que colocam em dúvida a performance do Q p q p f
sistema analítico. 



Quando Validar?Quando Validar?

Biodisponibilidade
MPA

Escolha do Validação  do EstudoEscolha  do 
método
analítico

ç
Método analítico 

Selecionado
farmacocinético de
2 formulações de 

MMF
FASE A FASE B



É
Quando Validar?Quando Validar?

Cromatografia líquida acoplada à
espectometria de massas 

( C S/ S)

MÉTODOS
Imunoensaio enzimático
(EMIT)

(LC - MS/MS)

Padrão: MPA + metanol
Extração em meio ácido com 
hexano éter

Sensível como HPLC : Weber et al. (2002) e Shipkova et 
al. (2000)

HPLC: Vogl et al. (1999), Hosotubo et al. (2001) e Beal et 
al (1998 ) EMIT Valores aproximadamente 10 30%hexano-éter

Equipamento API 2000

al.(1998 ) EMIT Valores  aproximadamente 10-30% 
superiores às demais metodologias disponíveis 

LC-MS/MS Prémaud et al. (2004)   Prémaud et al. (2006) A  
diferença entre as  metodologias depende do inibidor de 
CNI i d d t t l tEquipamento API 2000

LC-MS/MS Chromoanalysis Ltda
CNI associado e do tempo pós-transplante
Equipamento Cobas Mira-Plus 
DLC- HCFMUSP



Requisitos para ValidaçãoRequisitos para Validação

• Estudos de acurácia
E t d  d  P i ã• Estudos de Precisão

Limites de validação/estudos de verificaçãoLimites de validação/estudos de verificação
Intervalo analítico de medida –AMR
Verificação de calibração/ linearidade
Verificação de Intervalos de referência

Quais documentos consultar?Quais documentos consultar?
• séries de documentos NCCLS (CLSI)
• ANVISA RDC 302/2005 ANVISA RDC 302/2005 
• PALC-SBPC/ML 2007NM ISO 15189:2007
• Informações do fabricante



Requisitos para ValidaçãoRequisitos para Validação

Procedimento
analítico

Teste Quantitativo

Exatidão Sim

Precisão
Repetitividade

Precisão
Sim

Intermediária Sim

Especificidade Sim

LD Não

LQ Sim

Linearidade Sim

Intervalo de medida SimIntervalo de medida Sim

FDA. International Conference on Validation of Analytical Procedures: Definitions and 
Terminology; Availability. Federal Register. V. 60 (40)
FDA. International Conference on Validation of Analytical Procedures: Definitions and 
Terminology; Availability. Federal Register. V. 60 (40)
p. 11260-11262, March, 1995p. 11260-11262, March, 1995



Estudos de PrecisãoEstudos de Precisão

Precisão
é í- capacidade de um método analítico para produzir o mesmo valor em medidas repetidas de uma 

mesma amostra

Testes de repetibilidade
 d  dâ i  t  lt d  d  áli  i di id i  d   di t é li d  - grau de concordância entre resultados de análises individuais quando o procedimento é aplicado 

repetidamente à múltiplas análises de uma mesma amostra homogênea, em idênticas condições de 
teste.Curto espaço de tempo

Intra-corrida  (With-in run)
E t id  (B t  )Entre-corridas (Between run)

Testes de reprodutibilidade
grau de concordância entre resultados de análises individuais quando o procedimento é aplicado grau de concordância entre resultados de análises individuais quando o procedimento é aplicado 
repetidamente à múltiplas análises de uma mesma amostra homogênea, em diferentes  condições 
de teste. Longo  espaço de tempo, com a mesma amostra - expressa as variações dentro de um 
laboratório,

Entre-dias (Between days)( y )

Parâmetros estatísticos Média
Desvio-padrão 
C fi i  d  i ã  (CV) %Coeficiente de variação (CV) %



Dados de Estudo de Precisão IntraensaioDados de Estudo de Precisão Intraensaio

Com ao menos dois níveis de amostra normal e patológico em duplicataCom ao menos dois níveis de amostra normal e patológico em duplicata
A li ã  li i  CV  CV i á l (CLIA)A li ã  li i  CV  CV i á l (CLIA)

Com ao menos dois níveis de amostra normal e patológico em duplicataCom ao menos dois níveis de amostra normal e patológico em duplicata
A li ã  li i  CV  CV i á l (CLIA)A li ã  li i  CV  CV i á l (CLIA)Avaliação preliminar CV < CV aceitável (CLIA)Avaliação preliminar CV < CV aceitável (CLIA)

Ou menor que 10% (ANVISA)Ou menor que 10% (ANVISA)
Estimar erros presentes no método: erro aleatórioEstimar erros presentes no método: erro aleatório

Avaliação preliminar CV < CV aceitável (CLIA)Avaliação preliminar CV < CV aceitável (CLIA)
Ou menor que 10% (ANVISA)Ou menor que 10% (ANVISA)

Estimar erros presentes no método: erro aleatórioEstimar erros presentes no método: erro aleatório

CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5--A2A2

www.westgard.com.Thewww.westgard.com.The replication experimentreplication experiment

CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5--A2A2

www.westgard.com.Thewww.westgard.com.The replication experimentreplication experiment



Estatística de Estudo de Precisão IntraensaioEstatística de Estudo de Precisão Intraensaio



Dados de Estudo de Precisão InterensaioDados de Estudo de Precisão Interensaio



Precisão InterensaioPrecisão Interensaio

Mínimo 20 corridas de uma amostra em diferentes dias, duplicataMínimo 20 corridas de uma amostra em diferentes dias, duplicata
Aconselhável teste com 2 níveis de decisãoAconselhável teste com 2 níveis de decisão

Mínimo 20 corridas de uma amostra em diferentes dias, duplicataMínimo 20 corridas de uma amostra em diferentes dias, duplicata
Aconselhável teste com 2 níveis de decisãoAconselhável teste com 2 níveis de decisão

CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5--A2A2
www.westgard.com.Thewww.westgard.com.The replication experimentreplication experiment

CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5CLSI.Evaluation of Precision Performance of ClinicaL Chemistry.EP 5--A2A2
www.westgard.com.Thewww.westgard.com.The replication experimentreplication experiment



Análise Estatística da Precisão TotalAnálise Estatística da Precisão Total



Comparação da VariânciasComparação da Variâncias



Estudo de ExatidãoEstudo de Exatidão

• Exatidão
É a concordância dos valores experimentais com o valor verdadeiro

Comparação :
L b tó i  d  R f ê i• Laboratório de Referência
Média de um conjunto de laboratórios

• Método padrãop



Conceito de Erro SistemáticoConceito de Erro Sistemático
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Conceito de Erro TotalConceito de Erro Total

Valor Alvo Valor Médio
Erro Aleatório - imprecisão

Erro Sistemático

Valor Alvo Valor Médio

E T t lErro Total



Conceito de Erro TotalConceito de Erro Total

Erro aleatório :replicação intra e interensaioErro aleatório :replicação intra e interensaio
Erro sistemático proporcional: estudos de recuperação e comparação de métodosErro sistemático proporcional: estudos de recuperação e comparação de métodos

Erro sistemático constante:estudo de interferentes e comparação de métodosErro sistemático constante:estudo de interferentes e comparação de métodos

Erro aleatório :replicação intra e interensaioErro aleatório :replicação intra e interensaio
Erro sistemático proporcional: estudos de recuperação e comparação de métodosErro sistemático proporcional: estudos de recuperação e comparação de métodos

Erro sistemático constante:estudo de interferentes e comparação de métodosErro sistemático constante:estudo de interferentes e comparação de métodos

Avaliar desempenho analíticoAvaliar desempenho analítico
recomendável associar com validação clínica recomendável associar com validação clínica 

erro total aceitável (CLIA ou variabilidadeerro total aceitável (CLIA ou variabilidade biológica)biológica)

Avaliar desempenho analíticoAvaliar desempenho analítico
recomendável associar com validação clínica recomendável associar com validação clínica 

erro total aceitável (CLIA ou variabilidadeerro total aceitável (CLIA ou variabilidade biológica)biológica)erro total aceitável (CLIA ou variabilidadeerro total aceitável (CLIA ou variabilidade biológica)biológica)erro total aceitável (CLIA ou variabilidadeerro total aceitável (CLIA ou variabilidade biológica)biológica)



AcuráciaAcurácia

 i t áti  btid  d  bilid d  t  ét d  • erro sistemático obtido da comparabilidade entre métodos 
(método padrão)

• Devem ser utilizadas as mesmas amostras - 50  amostras

• Boa distribuição dos níveis analisados (limites baixo ao alto)• Boa distribuição dos níveis analisados (limites baixo ao alto)

• Análise estatística
Regressão linear
Viés ou bias 



Comparação de Dois Métodos para Dosagem de MPAComparação de Dois Métodos para Dosagem de MPA
sa
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R2 = 0,96
p <0.001
EM = -0.0984 + (0,981 x EMIT)

Correlação de Pearson entre métodos 
EMIT e LC-MS/MS

Regressão
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Coeficiente de correlação (r) caracteriza 
a distribuição dos valores ao redor de 
uma linha ideal (de melhor ajuste).
próximo de 1,0
Slope inclinação da linha de ajuste (erro

MPA - EMIT (ugr/ml)
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M
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 - 
Es
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0

Slope inclinação da linha de ajuste (erro 
melhor proporcional)
Próximo de 1,0
Y intercepto o ponto onde a linha cruza 
o eixo Y (erro constante)Próximo de

y= 0,0984+ 0,981x

R2=0,960

o eixo Y (erro constante)Próximo de 
zero
Equação da melhor linha de ajuste

Y= mx + b 
l b i t tn= 30

Cálculo do erro sistemático para MPA LCMS/MS 2,7μg/mL

m = slope e b= intercepto

y= 0,0984 + (0,981 x 2,7)                 y= 2,75 μg/mL

ou seja o erro sistemático é de 0,05 μg/mL

Erro total = Erro sistemático  (comparabilidade) + Erro aleatório (CV% do estudo de precisão 
total)



Comparação de Dois Métodos para Dosagem de MPAComparação de Dois Métodos para Dosagem de MPA

Erro de concordância estimado - Bland-Altman 
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Aceitabilidade : Exemplo 
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para resultados abaixo 

de 5µg/mL 
e  +/- 10% para análise 

Erro de concordância máximo:  0,03

e  +/ 10% para análise 
de resultados acima de 
15 µg/mL
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RecuperaçãoRecuperação

•Refere-se a capacidade do método em dosar corretamente uma •Refere-se a capacidade do método em dosar corretamente uma 
quantidade conhecida do analito adicionado a amostra original.

•Avalia a capacidade do método analisar corretamente o elemento em p
questão na presença de todos os outros componentes presentes na matriz 
da amostra original.

lExemplo:

•Recuperação de 98% para um teste de glicose, corresponde a 2% de erro 
proporcionalproporcional.

•níveis são inferiores ao erro total estabelecido pelo CLIA (6%).

t  ã [  E  /  T ]  100•taxa recuperação=[conc. Exp /conc. Teor] x 100



Estudo de Recuperação da AmostraEstudo de Recuperação da Amostra



LinearidadeLinearidade

É• É a habilidade das respostas analíticas serem diretamente 
proporcionais às concentrações do analito na amostra em estudo, 
dentro de um intervalo especificado

• Será verificada analisando em duplicata ou triplicata soluções
de valores conhecidos com 5 ou mais concentrações diferentes  de valores conhecidos com 5 ou mais concentrações diferentes, 
dispostas em um intervalo estabelecido pela faixa de trabalho. 

O  l  t d   f ã  d   líti  tê   • Os valores encontrados para confecção da curva analítica têm que 
estar livres de valores aberrantes 

• Maneiras de avaliar

• Visual/regressão linear
• Uma correlação entre o sinal e a concentração é altamente • Uma correlação entre o sinal e a concentração é altamente 

desejável 



LinearidadeLinearidade

Li id d• Linearidade

• material em matriz apropriada• material em matriz apropriada
2 níveis alta e baixa

• amostras clínicas
Sem alteração pela mistura, diluição, spiking

• materiais de referência com matriz apropriada e valores-alvo para 
o método



Verificação de LinearidadeVerificação de Linearidade



LinearidadeLinearidade

S
ig
n
al

S A análise das diferenças entre os resultados A análise das diferenças entre os resultados 
esperados e encontrados é suficiente para esperados e encontrados é suficiente para 

estabelecer com segurança a linearidade do estabelecer com segurança a linearidade do 
ét d   i t l  líti  d  didét d   i t l  líti  d  did

A análise das diferenças entre os resultados A análise das diferenças entre os resultados 
esperados e encontrados é suficiente para esperados e encontrados é suficiente para 

estabelecer com segurança a linearidade do estabelecer com segurança a linearidade do 
ét d   i t l  líti  d  didét d   i t l  líti  d  didmétodo, ou intervalo analítico de medidamétodo, ou intervalo analítico de medida

CLSI.Evaluation of Linearity of quantitative CLSI.Evaluation of Linearity of quantitative 
analytical methods. EP 6analytical methods. EP 6--AA

método, ou intervalo analítico de medidamétodo, ou intervalo analítico de medida

CLSI.Evaluation of Linearity of quantitative CLSI.Evaluation of Linearity of quantitative 
analytical methods. EP 6analytical methods. EP 6--AAyy

the linearity experimentthe linearity experiment
www.westgard.comwww.westgard.com

yy
the linearity experimentthe linearity experiment

www.westgard.comwww.westgard.com

Concentration



LinearidadeLinearidade

Clinical and Laboratory Standards Institute C. Approved GuidelineClinical and Laboratory Standards Institute C. Approved Guideline-- EP6EP6--P; Evaluation of Linearity ofP; Evaluation of Linearity of
quantitative Analytical Methods quantitative Analytical Methods -- Third Edition,CLSI, Wayne, PA, 2004Third Edition,CLSI, Wayne, PA, 2004

Clinical and Laboratory Standards Institute C. Approved GuidelineClinical and Laboratory Standards Institute C. Approved Guideline-- EP6EP6--P; Evaluation of Linearity ofP; Evaluation of Linearity of
quantitative Analytical Methods quantitative Analytical Methods -- Third Edition,CLSI, Wayne, PA, 2004Third Edition,CLSI, Wayne, PA, 2004



LinearidadeLinearidade

Limites de aceitabilidade das diferenLimites de aceitabilidade das diferençças as 
1,65*CVm1,65*CVmááximo aceitximo aceitáável (Westgard) vel (Westgard) 

Ou 0,25 do ETa (CAP)Ou 0,25 do ETa (CAP)

Limites de aceitabilidade das diferenLimites de aceitabilidade das diferençças as 
1,65*CVm1,65*CVmááximo aceitximo aceitáável (Westgard) vel (Westgard) 

Ou 0,25 do ETa (CAP)Ou 0,25 do ETa (CAP)Ou 0,25 do ETa (CAP)Ou 0,25 do ETa (CAP)
DiferenDiferençças maiores o resultado as maiores o resultado éé

avaliado como não linear avaliado como não linear 

Ou 0,25 do ETa (CAP)Ou 0,25 do ETa (CAP)
DiferenDiferençças maiores o resultado as maiores o resultado éé

avaliado como não linear avaliado como não linear 



Intervalo Analítico de MedidaIntervalo Analítico de Medida

• Verificação analítica da faixa de medida: processo de confirmação 
de que o sistema recupera corretamente a concentração ou de que o sistema recupera corretamente a concentração ou 
atividade do analito ( AMR). CAP

é  f i  d  t ã  d  lit   t   t  • é a faixa de concentração do analito na amostra que apresenta 
resposta linear com a concentração 



Intervalo Analítico de MedidaIntervalo Analítico de Medida

F i  líti  (A l ti l )  F i  d  t ã   • Faixa analítica (Analytical range): Faixa de concentração ou 
quantidade do analito na amostra na qual a metodologia é 
aplicável sem a necessidade de modificação (linearidade ou faixa 
linear) – IUPAC.linear) IUPAC.

Skendzel, L.P.et al. Am. J. Clin Pathol, 1985, 83:200-205.
International Union of Pure and Applied Chemsitry. Compendium of analytical 

nomenclature. Definitive rules 1987. Oxford:Blackwell Scientific Publication, 1987

.

• Reportable range: Uma vez definida a faixa analítica, esta pode Reportable range: Uma vez definida a faixa analítica, esta pode 
ser utilizada como faixa reportável. Valores acima dos níveis 
reportáveis devem ser diluídos até a amostra atingir a faixa de 
concentração confiável.

Clinical  Laboratory Improvement Amendments of 1988. Final Rule. Laboratory Requirements. 
Federal Register, February 28, 1992; 57:7002-7288.



Verificação de Calibração no Intervalo Analítico
de Medida: Calibração de Dois Pontos

Verificação de Calibração no Intervalo Analítico
de Medida: Calibração de Dois Pontos

Analytical Measurement Range extends beyond the high calibrator
G

N
A

L = Reportable Results

SI
G

CONCENTRATION 

CALIBRATOR TARGET VALUES 
• May be measurement system specific

41

y y p



Calibração com Múltiplos PontosCalibração com Múltiplos Pontos

Analytical Measurement Range

= Reportable Results

G
N

A
L

p
Note that when calibrators span the 
AMR, the calibration  is fully defined 

SI over the AMR

CONCENTRATION 

CALIBRATOR TARGET VALUES 

• May be measurement system specific

42
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Resultados Clinicamente Reportáveis (CRR)Resultados Clinicamente Reportáveis (CRR)

Exemplo: Exemplo: 

CRR é estabelecido quando o método é introduzido, baseado nos 
i it  í i   d fi id  l  di t  d  l b tó irequisitos cínicos e definido pelo diretor do laboratório

EX: AST pode ter um CRR, com um limite baixo

é éAMR é 4-900 U / L (especificação do método).
CRR é de 4 UI / L para qualquer valor (utilidade clínica).

Resultados de AST<4 são reportados como "<4 U / L".

> Resultados de 900, são diluídas e re-analisados.
A CRR superior não é especificado porque os espécimes são diluídos 
até um valor quantitativo. q



Limite de Detecção e Limite de Quantificação

Limite de detecção (LOD)ç ( )

• É a menor concentração ou quantidade de um analito que pode ser detectado com com grau 
razoável de certeza para um determinado procedimento analítico (IUPAC).

• O limite de detecção depende da amplitude da leitura do branco e está diretamente • O limite de detecção depende da amplitude da leitura do branco e está diretamente 
relacionado a precisão desta medida.

• O limite de detecção define o ponto exato em que o menor resultado obtido poderia ser 
relatado.

• Valores inferiores ao limite de detecção podem ser relatados como: “Inferior a xx,x mg/dL”.

• Em testes de drogas, LOD é habitualmente definida como a menor concentração que atende 
todos os critérios de identificação.

Limite de quantificação (LOQ)

Geralmente é o mais baixo ponto da curva analítica não deve ser determinado por • Geralmente é o mais baixo ponto da curva analítica não deve ser determinado por 
extrapolação

UKAS PUBLICATION ref: LAB 27, United Kingdom Accreditation Service. www.ukas.com
Em testes de drogas, LOQ é habitualmente definida como a menor concentração que pode ser 
medido dentro de ± 20%.



Limite de DetecçãoLimite de Detecção

Limite de detecção (LD)• Limite de detecção (LD)

É a menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não 
necessariamente quantificada, sob condições experimentais necessariamente quantificada, sob condições experimentais 
estabelecidas. FDA  Documento número :ORA-LAB 5.4.5

• Limite de detecção do equipamento (LDE) é definido como a concentração 
d  lit   d   i l d  t ê   i    ã  íd / i l do analito que produz um sinal de três a cinco vezes a razão ruído/sinal 
do equipamento.

• Limite de detecção do método (LDM) é definido como a concentração • Limite de detecção do método (LDM) é definido como a concentração 
mínima de uma sustância medida e declarada com 95% ou 99% de 
confiança de que a concentração do analito é maior que zero.



Limite de DetecçãoLimite de Detecção

• O limite de detecção pode ser estimado analisando repetidamente 
 l ã  “b ” a solução “branco” 

• Determinar a média das leituras e o desvio padrão após 20 
replicatas.p

• Cálculo:
– Limite de detecção = média + (2xDP)



Limite de QuantificaçãoLimite de Quantificação

• determinado por meio da análise de amostras de plasma (n=5) contendo 
concentrações decrescentes de MPA (ex) até o menor nível quantificável, 
com coeficientes de variação e erro relativo menores que 20%. 



Limite de Detecção x SensibilidadeLimite de Detecção x Sensibilidade

Sensibilidade analítica e limite de detecção são termos sinônimosSensibilidade analítica e limite de detecção são termos sinônimos.
Cembrowski, G.S. & Martindale, R.A. Quality Control and Statistics. In:Clinical Chemistry. Principles, 

Procedures, Correlations. 5th ED. Lippincott Williams & Wilkins, 2005

Sensibilidade química: capacidade de um sistema de medição em 
detectar a menor quantidade possível de um analito.

A sensibilidade não tem valor numérico, sendo substituída pelo limite 
de detecção.

L b ó ii Clí i  U d  C l   L b ó i  Clí i  L b  Di ó i  N  13   19  3 Ed  Laboratórii Clínico. Usando Controles no Laboratório Clínico. Labtest Diagnóstica. N. 13, ano 19, 3a.Ed. 
1999



Sensibilidade AnalíticaSensibilidade Analítica

Sensibilidade é o “slope”  da curva de calibração (IUPAC)p ç ( )

1,1
•International Union of Pure 
and Applied Chemsitry. 
Compendium of analytical 
nomenclature. Definitive 0,8
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rules 1987. Oxford:Blackwell 
Scientific Publication, 1987.
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Sensibilidade AnalíticaSensibilidade Analítica



Estabilidade da AmostraEstabilidade da Amostra

F   d  f   bilid d  d  • Fatores que podem afetar a estabilidade da amostra

• Pressão de equilíbrio - mudança da estrutura química (N2O4 –• Pressão de equilíbrio mudança da estrutura química (N2O4 
NO2)

• Ph da amostra – alteração de pH – evolução microbiológica

• Temperatura aumentar /reduzir cinéica • Temperatura – aumentar /reduzir cinéica 

• Atmosfera – oxidação (NO2 –NO3)f ç ( )



Estudo de Estabilidade da AmostraEstudo de Estabilidade da Amostra



RobustezRobustez

É  id d  d   é d  d    f d    • É a capacidade de um método de não ser afetado por uma 
pequena e deliberada modificação em seus parâmetros

• Parâmetros que podem variar para testar a robustez do método: 
pH, fluxo de fase móvel, comprimento de onda, diferentes lotes 
da coluna  eluente  reagente  graus diferentes de treinamento dos da coluna, eluente, reagente, graus diferentes de treinamento dos 
envolvidos.



Estudo de CarryoverEstudo de Carryover

Carreamento de uma amostra inicial para a subsequente contaminando o testeCarreamento de uma amostra inicial para a subsequente contaminando o testeCarreamento de uma amostra inicial para a subsequente, contaminando o testeCarreamento de uma amostra inicial para a subsequente, contaminando o teste

Tietz.Textbook  of Clinical Chemistry, pg 421.WB Saunders Co. Philadelpha,1986Tietz.Textbook  of Clinical Chemistry, pg 421.WB Saunders Co. Philadelpha,1986



Verificação dos valores de referênciasVerificação dos valores de referências

P l ã   t   d  ífi  i t   P l ã   t   d  ífi  i t   População que tem uma doença específica vai apresentar uma 
distribuição assimétrica, não paramétrica dos resultados
Testes de verificação : mínimo 20 amostras voluntários 

População que tem uma doença específica vai apresentar uma 
distribuição assimétrica, não paramétrica dos resultados
Testes de verificação : mínimo 20 amostras voluntários 
Estabelecimento : mínimo 150 amostras voluntários 
Contemplar sexo e faixa etária
Estabelecimento : mínimo 150 amostras voluntários 
Contemplar sexo e faixa etária



Estudo de InterferentesEstudo de Interferentes

Adição de padrão de bilirrubina  com 13mg/dLAdição de padrão de bilirrubina  com 13mg/dLAdição de padrão de bilirrubina  com 13mg/dLAdição de padrão de bilirrubina  com 13mg/dL

Amostra pura
Glicose mg/dL

Amostra após 
adição de 
interferente

Erro 
constante
Mg/dL

Erro constante
% (esperado-
obtido/esperado)*100interferente Mg/dL obtido/esperado) 100

Amostra 1 98 90 -8,0 8,1

Amostra 2 300 285 -15,0 5,0

CLSI. Interence testing in clinical Chemistry EP7-ACLSI. Interence testing in clinical Chemistry EP7-Ag y
www.westgard.com. The interference and recovery experiments

g y
www.westgard.com. The interference and recovery experiments



Critérios de aceitabilidadeCritérios de aceitabilidade

• Recuperação            80 a 120%
• Linearidade             r > 0,98 ,
• Limite de detecção  CV < 20% 
• Precisão                   CV < 10%

E tidã % d < 15%• Exatidão                   % de erro < 15%
• Estabilidade             CV < 20%

Anvisa  RE 899/2003
Chaoin AAM et al. Validação de métodos em análises toxicológicas: uma abordagem 
Anvisa  RE 899/2003
Chaoin AAM et al. Validação de métodos em análises toxicológicas: uma abordagem Chaoin AAM et al. Validação de métodos em análises toxicológicas: uma abordagem 
geral. Rev.Bras Toxicol, 11, p1-6,1998
Chaoin AAM et al. Validação de métodos em análises toxicológicas: uma abordagem 
geral. Rev.Bras Toxicol, 11, p1-6,1998



Testes qualitativos

T t lit ti tê id d d dTestes qualitativos têm sido usados desde para:

• Triagemg
• Diagnóstico  e Acompanhamento.

• Há diversos procedimentos para avaliação do desempenho destes• Há diversos procedimentos para avaliação do desempenho destes 
métodos

• Cada setor técnico do laboratório tende a enfatizar alguns aspectos 
ífiespecíficos:

• Protocolo experimental
• Análise e interpretação dos dadosp



Testes Qualitativos

Comparação entre dois métodos

• em geral um método novo -método teste (MT) em relação a um método tradicional
já em uso - método comparativo (MC).
Não se conhece o diagnóstico verdadeiro nem se dispõe de um método “padrão-ouro”.

Parâmetros estatísticos:
• Concordância entre os métodos.

• Especificidade clínica
• Sensibilidade clínica
• Valores preditivos

Cutoff - Ponto da resposta analítica de um teste abaixo do qual o resultado de um 
teste qualitativo é convertido em ‘negativo” e acima do qual o resultado é determinado 
como positivo (ou vice-versa).

Para um teste verdadeiramente qualitativo o cutoff é o único ponto de decisão médica.



Testes Qualitativos

Labconsult



Testes Qualitativos

Labconsult



Testes Qualitativos

T b l 2 2 R lt d P iti N ti• Tabela 2x2 – Resultados Positivos Negativos
• Cálculo da Acurácia do Teste
• Resultado do Teste Comparativo a um teste de 

Referência)
• Sensibilidade:
• Positivo VP FP
• Negativo FN VN
• VP- Verdadeiro Positivo FP – Falso PositivoVP Verdadeiro Positivo FP Falso Positivo
• FN – Falso Negativo VN – Verdadeiro Negativo



Testes Qualitativos

Labconsult

Sensibilidade = VN/VN + FP : Proporção de indivíduos com uma condição 
Clínica bem definida cujos resultados são positivos ou excedem um 

Labconsult

determinado limite de decisão

Especificidade = VN/VN +FP  Proporção de indivíduos que não apresentam  
d t i d di ã Clí i b d fi id j lt d ãuma  determinada condição Clínica bem definida, cujos resultados são 

negativos ou estão abaixo de um determinado limite de decisão



ConclusõesConclusões

• Ganhos de produtividade
• Redução de variabilidade
• Redução de custos
• Qualidade de Produtos e Serviços  
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