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O teste para o paciente está cada vez mais sendo realizado no de 
cabeceira. Na verdade, a disponibilidade de testes point-of-care (POCT), 
instrumentos e aparelhos têm crescido significativamente nos últimos 
anos. Sem dúvida o POCT ajuda a acelerar a disponibilidade dos 
resultados, mas quando tais testes são realizados fora do ambiente de 
laboratório como pode ser assegurada a precisão?  

 
Em todos os testes de paciente, o Controle de Qualidade (QC) existe 

para garantir a precisão e fiabilidade. 
 
Para muitos dos profissionais de saúde utilizando instrumentos 

POCT, o QC será um território desconhecido. Muitos itens da norma de CQ 
aplicados em laboratórios não podem ser aplicados aos dispositivos POCT. 
No entanto, é essencial que tantos cuidados primários e assistência 
comunitárias apliquem procedimentos de QC bem estruturados para 
garantir a exatidão e fiabilidade dos resultados, minimizando o risco e 
melhorar os resultados de tratamento dos pacientes. 
 

1. Projetando uma estratégia QC para POCT 
 

Ao projetar uma estratégia de QC para instrumentos POCT, há três 
questões principais que devem ser considerados: 

 
1. Projeto dos dispositivos  

 
Os dispositivos POCT podem ser amplamente divididos em três 

categorias, variando de acordo com os procedimentos e com o desenho 
do instrumento: 

 



 

 

• “Instrumentos Tipo Laboratório” 
tamanho dos instrumentos usados no ponto de atendimento por 

ex.: analisadores de gases no sangue. 
 
•” Instrumentos Baseado em Cartuchos-” 
Ex.: Hba1c e analisadores de INR. 
 
•” Instrumentos Baseado em tiras” 
Ex.: tira eletroquímica ou medidores baseados em refletância de 

glicose e analisadores INR. 
 
Para o tipo de instrumentos de laboratórios os modelos são 

baseados nos analisadores encontrados dentro do ambiente do 
laboratório. 

 
Portanto, o CQ deve espelhar aqueles encontrados dentro do 

laboratório: se os testes do paciente são realizados todos os dias, em 
seguida, as amostras de CQ multi-nível devem ser também executadas 
todos os dias. A precisão e fiabilidade destes resultados devem ser 
monitorizadas ao longo do tempo para proporcionar um verdadeiro 
reflexo do desempenho. 

 
A Avaliação Externa da Qualidade deve ser executada em conjunto 

com o Controle de Qualidade Interno (IQC). 
 
Para os instrumentos baseados em cartuchos, a tecnologia difere do 

encontrado em analisadores padronizados tipo laboratório e, portanto, 
para refletir isso, o QC deve ser realizado de forma diferente.  Dispositivos 
baseados em cartuchos normalmente consistem de um instrumento 
baseado em cartucho e de uma leitora baseada em componentes 
eletrônicos. 

 



 

 

O componente baseado em cartucho contém todos os "parâmetros" 
necessários para a análise da amostra do doente enquanto o leitor 
eletrônico é responsável para a conversão do resultado do componente 
de cartucho para um valor numérico. 

 
O QC pode ser um problema técnico de QC, pois está apenas 

testando em um momento a função eletrônica do analisador descartável, 
que está a ser utilizado nesse momento específico. Mesmo assim, a 
realização de QC para esses dispositivos é ainda essencial para garantir 
que o cartucho esteja funcionando corretamente, pois podem ter ocorrido 
danos durante o transporte ou os reagentes também podem estar 
deteriorados. 

 
No mínimo, o QC deve ser executado quando se muda o lote de 

cartucho e periodicamente em toda a vida útil para assegurar a 
estabilidade dos componentes existentes. 

 
Para assegurar plenamente a precisão do instrumento ao longo do 

tempo, os técnicos devem também participar de um programa de AEQ.  
 
Os instrumentos baseados em tiras são muito semelhantes aos 

instrumentos baseado em cartucho. Como cartuchos, as tiras são 
responsáveis para a análise da amostra, no entanto, como o componente 
eletrônico não tem o recurso Autocheque de QC, um analisador com 
defeito poderia produzir resultados errados que permanecem sem ser 
detectado por algum tempo. 

 
Por causa disso, os processos de CQ devem ser mais rigorosos para 

dispositivos baseados em tiras que os dispositivos em cartucho. As tiras 
devem ser verificadas na entrega usando QC multi-nível para garantir que 
eles não tenham sido danificados durante o transporte, bem como, todos 
os testes diários do paciente. É também importante participar com 
frequência em um EQA. 



 

 

2. Possíveis riscos para o paciente  
 
Ao programar o QC para dispositivos POCT, o risco de danos para o 

paciente deve ser a base da estratégia de QC: onde e por que ocorrem 
erros e quais são as consequências de um resultado errôneo para o 
paciente? 

 
A estratégia de QC deve equilibrar o risco de danos para o paciente 

com o rigor do procedimento aplicado de CQ. 
 
Estudos têm demonstrado que o erro mais comum no POCT é na 

fase analítica, com 65,3% de ocorrência destes erros. Em contraste, a fase 
analítica em testes de laboratório é a menos comum fonte de erros. Isto 
destaca a necessidade de procedimentos de CQ para dispositivos POCT 
quando é maior o risco potencial de danos para o paciente que os testes 
em laboratório. 

 
Como muitos POCT são usados por pessoas não treinadas em 

laboratório é vital que os usuários sejam treinados para realizar QC. Sem 
este treinamento, os resultados de CQ podem não ser precisos. 
Resultados imprecisos poderiam ter implicações sérias para o tratamento 
que o paciente recebe. 
 

3. Quem é responsável pela QC em POCT? 
 

De acordo com a norma ISO 22870:2006, um grupo de gestão do 
POCT deve ser configurado com a responsabilidade pela gestão e 
formação de funcionários para usar o equipamento. Esse grupo deve ser 
responsável pela qualidade estratégica de gestão e implementação de um 
programa de formação de pessoal, para incluir o controle de qualidade, 
para todo o pessoal que utiliza o POCT e interpretação dos resultados. 

 



 

 

A execução de amostras de CQ em dispositivos POCT deve ser 
realizada por aqueles que estão usando regularmente os dispositivos, 
como amostras de CQ devem ser utilizadas como seria uma amostra de 
paciente, portanto, deve ser realizada por pessoal responsável para testes 
de patologia clínica. Considerações de QC para POCT, para pacientes estão 
cada vez mais sendo realizado na cabeceira do leito. Na verdade, a 
disponibilidade de instrumentos e aparelhos para testes point-of-care 
(POCT) tem crescido significativamente nos últimos anos. Sem dúvida o 
POCT ajuda a acelerar a disponibilidade dos resultados, mas quando tais 
testes são realizados fora do ambiente de laboratório como pode ser 
assegurada a sua precisão? 

 
IQC e EQA / PT – Realizando escolhas apropriadas para dispositivos 

POCT  
 

O Controle de Qualidade interno (IQC) envolve a execução de testes 
em amostras-controle que contenham analitos de concentração 
conhecida, para monitorar a exatidão e precisão do processo de análise ao 
longo do tempo. Dependendo do modelo do dispositivo e o risco de danos 
para o paciente a estratégia uniforme de IQC será diferente. Ao escolher o 
material, apropriado de CQ interno, para a realização de QC em 
dispositivos POCT, é importante procurar aqueles que oferecem os 
seguintes benefícios: 

 
• Fácil de usar - muitos materiais de CQ, por conveniência vêm em 
formatos de 'líquido pronto para uso”; 
• uma matriz semelhante à amostra do paciente; 
• analitos contidos nas concentrações sejam clinicamente 
relevantes;  
• valores-alvo atribuídos com precisão; 
• um controle de terceira parte, tal como recomendado por 
ISO15189, para garantir uma avaliação imparcial do desempenho. 
 



 

 

Um sistema de avalição interlaboratorial imparcial, com um 
software de gerenciamento de dados deve estar disponível, para permitir 
que um laboratório possa gerir e interpretar o seu QC. 

 
Este software tem um custo extremamente efetivo para garantir 

que o dispositivo POCT de um laboratório esteja realizando um teste de 
alto padrão, permitindo a monitoração da exatidão e precisão ao longo do 
tempo, proporcionando assim uma realidade verdadeira do desempenho 
do dispositivo e do pessoal que está utilizando o mesmo. 

 
Este software está geralmente disponível com uma funcionalidade 

de comparação de grupo de pares que vai permitir que um laboratório 
pudesse comparar os resultados de seu dispositivo POCT com outros 
laboratórios que utilizam o mesmo dispositivo em todo o mundo.  

 
O Teste de Proficiência (avaliação externa de qualidade) é 

fortemente recomendado para todo o ponto de atendimento que usa 
estes dispositivos. A ISO 22870:2006, afirma, "Deve haver participação em 
programa de avaliação externa da qualidade”. Um EQA avalia a precisão 
dos dispositivos POCT através da comparação de resultados diretamente 
do seu dispositivo para dispositivos idênticos em todo o mundo. Esta 
comparação de pares permite que um laboratório possa avaliar a precisão 
de um dispositivo por mais tempo e fornece a confiança de que os 
resultados dos pacientes, que estão sendo relatados são precisos. 

 
Há muitos programas de PT disponíveis para dispositivos POCT; ao 

escolher um programa é importante que um laboratório considere os 
seguintes: 

 
• relatórios frequentes para minimizar a quantidade de tempo que 
pode identificar um erro despercebido; 
• material de qualidade fornecido num formato adequados para 
utilização com dispositivos POCT; 



 

 

• relatórios bem elaborados que permitem a obtenção de solução 
rápida e fácil de problemas com resultados errados; 
• escolher um programa internacional com um grande número de 
participantes para assegurar um reflexo mais preciso do 
desempenho. 
 
O benefício do POCT é incontestável, mas apenas se temos a certeza 

de resultados precisos. 
 
Obtendo a estratégia de QC no lugar certo agora irá garantir a 

contribuição positiva do POCT para os testes de patologia clínica. 
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